
B O L E T I M  D A  C A S A  D A  A C H A DA - C E N T R O  M Á R I O  D I O N Í S I O

ficha

25 DE ABRIL qUE TEMOS NA CABEçA

Como se vê, também as cenouras entraram na festa. Os sacos de 10 kg sublinham a vitória do Ri-batejo face a Berlim. 25 de AbrilSEMPRE!

PRATICA-SE TODOS OS DIAS E COM OSNOSSOS PRÓPRIOS MEIOS PARA USO EGOZO DE CADA UM DE NÓS MAS TAMBÉMPARA USUFRUTO GERAL DADO NÃO SERUMA EFEMÉRIDE MAS MAIS UMA IDEIA.
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1. HORÁRIO DE ABERTURA
A partir de Janeiro, vimo-nos obrigados, por
falta de apoios, a reduzir a abertura da Zona
Pública, que passou a abrir só 3 dias por se-
mana, quando até aí abria 5 dias. Isto signifi-
cou diminuir o acesso às exposições, à
Biblioteca Pública e diminuir as sessões das
várias rubricas que passaram a ser feitas
todas aos sábados.
Tal situação foi entretanto alterada, pois ar-
ranjaram-se soluções para retomar o horá-
rio habitual. 
2. CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO
Continuou o tratamento do Espólio de Mário
Dionísio, nomeadamente a digitalização dos
documentos e a introdução da sua cataloga-
ção numa base de dados. 
Acabada a digitalização da correspondência
literária e pessoal de Mário Dionísio e de
Maria Letícia (cerca de 4000 cartas, cartões,
postais, telegramas) e dos dossiers temáticos
(Associação Internacional de Críticos de
Arte, Prémio Internacional de Literatura,
Grande Prémio de Ensaio, Rencontres Inter-
nationales de Genève, Conselho Mundial para
a Paz, Portinari), continuou a dos Recortes de
Imprensa (RI-DA e RI-SA) e começou a das
caixas do «Arquivo Artístico» e do «Arquivo
Pessoal – Actividade Pública», ainda não ter-
minado.
Não foi ainda possível iniciar o tratamento
dos originais de MD e de terceiros, nem do
«Arquivo Pessoal e Actividade Privada», nem
o acervo fotográfico e audiovisual.
Várias pessoas foram consultando o Arquivo
para os seus trabalhos, nomeadamente Inês
Dourado, Carlos Serra, João Marques Lopes,
Valéria Paiva. E foi fornecida documentação
por e-mail a quem o pediu, nomeadamente a
estudantes do Brasil. 
A Biblioteca de MD-ML tem sido utilizada
para as sessões do Ciclo A Paleta e oMundo III e de Livros das Nossas Vidas.
Foram oferecidas ao Centro Mário Dionísio
fotocópias de materiais de Luis Amaro rela-
cionados com MD (correspondência e dedi-
catórias) e edições de trabalhos realizados
sobre a obra de Mário Dionísio: L’«HOMME
NOUVEAU» DANS LA POÉTIQUE DE MÁRIODIONÍSIO – FRAGMENTS D’HUMANITÉ DANS
LE PORTUGAL DU XXE SIÈCLE: POESIA IN-
COMPLETA (1966), LE FEU QUI DORT(1967) de Morgane Masterman; VERGÍLIOFERREIRA – MÁRIO DIONÍSIO: CORRESPON-
DÊNCIA (1950-1967), de Carlos Serra; O
PERCURSOTEÓRICO DEMÁRIODIONÍSIO EMA PALETA E O MUNDO de Inês Dourado.
3. EXPOSIÇÃO 28 ARTISTAS AMI-GOS DE MÁRIO DIONÍSIO – RE-CONSTITUIÇÃO DAS PAREDESDUMA CASA

29 de Setembro - 21 de Abril de 2012
Estiveram expostas 47 pinturas, desenhos e
gravuras, além de um azulejo, uma cerâmica,
uma escultura e vários cartões de boas-festas
com gravuras originais, oferecidos a Mário

Dionísio. Quase todos estiveram nas pare-
des da sua casa. 
Foi editado um pequeno catálogo. Uma folha
de sala (em português, francês e inglês) es-
teve à disposição dos visitantes. 
Houve visitas mensais guiadas por Eduarda
Dionísio, que terminaram pelo visionamento
do vídeo «Memória da Casa» de Regina Gui-
marães e Tiago Afonso, estreado no dia da
abertura da Casa da Achada e que é possível
ver através da nossa página na Internet.  
4. EXPOSIÇÃO MÁRIO DIONÍSIO – VIDA E OBRA
Continuou a itinerância da exposiçãoMÁRIO DIONÍSIO – VIDA E OBRA
que, depois de ter estado na Escola Secun-
dária de Camões, foi até à Biblioteca Mu-nicipal de Coimbra, à Escola Secun-dária José Gomes Ferreira, à Biblio-teca de Alhos Vedros, à Biblioteca Mu-nicipal de Figueiró dos Vinhos. Ficou 15
dias na Sala de exposições da cafetariaDuasde Letra no Porto e mais tempo na Bi-blioteca Municipal Fernando PiteiraSantos, na Amadora. Encontra-se agora noCentro de Interpretação e Educação
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Ambiental do Cais da Vala da Câmara
Municipal de Salvaterra de Magos, seguirá
em Maio para a Biblioteca Municipal deVila Franca de Xira e, em Junho, para aBiblioteca Municipal de Benavente.
Houve sessões especiais sobre Mário Dio-
nísio e a Casa da Achada em várias localida-
des e o Coro da Achada cantou no dia da
abertura no Porto e na Amadora. E também
na Biblioteca Municipal de Coimbra, não no
dia da abertura, onde também foram lidos
textos autobiográficos (Mário Dionísiopor Mário Dionísio), como já tinha acon-
tecido em Alhos Vedros e em Lisboa. 
5. CORO DA ACHADA
Continuaram os ensaios à quarta-feira à
noite do Coro da Achada, que se formou em
Junho de 2009, três meses antes da abertura
ao público da Casa da Achada, e que é com-
posto por mais de 50 pessoas de todas as
idades, que vão variando, mantendo-se sem-
pre grande parte do núcleo inicial. O repor-
tório, que inclui canções com letra de Mário
Dionísio, foi aumentando. 
O Coro da Achada cantou nestes últimos
tempos: 

Não é forma de resistência batercom a cabeça contra o muro (daslamentações), a ver se o derru-bamos: lamentavelmente, o mu-ro fica na mesma e a cabeça,essa, parte-se.
Assim sendo, temos para nósque é forma de resistência en-contrar maneira, ou maneiras, detornear o muro – e prosseguir,embora com sobressaltos, acaminhada que encetámos hámais de três anos.
Serão conhecidas de muitos denós as dificuldades do percurso,derivadas algumas (devemosdizê-lo) da nossa própria postu-ra, assumidamente contra-a-cor-rente da filosofia política domi-nante e das suas práticas pre-dadoras, a que se junta, comoagravante crescente e potencial-mente inibidora, a ausência dosjá de si poucos, porque escolhi-dos, apoios institucionais.   
Sem prejuízo de continuarmosinsistindo junto das entidadespúblicas e privadas (CML, Gul-benkian, PDCM, BIP-ZIP, qREN--Mouraria, EDP...), em princípioapoiantes de projectos culturaisdiversificados, a verdade é queseguimos a máxima que diz«quem não tem cão caça comgato», querendo com isto dizerque nos encontramos sempreem condição de adaptar o desejoe a capacidade de acção às con-tingências adversas – e seguir-mos em frente.
Exemplo: como deixámos depoder contar com o trabalho dedois colaboradores remunera-dos, passaram algumas dasvárias tarefas a ser executadaspor amigos voluntários – desdea limpeza da biblioteca MD-ML(centro de documentação) ne-cessária depois das obras na ruae no largo que duraram mais deum ano, até à cópia e cataloga-ção dos registos audiovisuaisdas sessões públicas realizadasna Casa da Achada. 
E assim se passam as coisas.

AqUI ENTRE NÓS



UM PROJECTO PARA 2013
A instalação da Casa da Achada-CentroMário Dionísio no bairro histórico da Mou-raria (cuja população tem pouca formaçãoescolar, é muito envelhecida, onde égrande a percentagem de imigrantes de vá-rias nacionalidades e também de segmen-tos populacionais problemáticos) contribuiupara os próprios estatutos da Associaçãosem fins lucrativos que a gere e tem deter-minado em muito uma parte das suas acti-vidades e, quando possível, parcerias cominstituições sociais e escolares próximas:Oficinas para todas as idades aos domin-gos à tarde, Leitura Furiosa uma vez porano, Grupos de Leitura, Biblioteca Pú-blica com empréstimos domiciliários(numa zona sem bibliotecas), cinema se-manal (numa zona sem cinemas), Feira daAchada, etc.  Todas as actividades são deentrada gratuita.
Neste momento, a Casa da Achada, apesarde ter concorrido aos apoios camaráriosanualmente concedidos a Associações,assim como a outros tipos de apoios, sótem assegurado (mas ainda não recebido)o apoio da CML para a área da cultura, nãotendo recebido sequer grande parte do quelhe é devido pela sua parceria no projectoQREN-Mouraria, iniciado em 2009.
Corre, assim, o risco de diminuir substan-cialmente várias actividades em curso (no-meadamente as destinadas à populaçãocarenciada envolvente) ou mesmo inter-romper parte delas, e também de não ini-ciar outras projectadas, que decorrem deactividades anteriores. Ou seja: desperdiçar uma parte importante

sity College Cork (Irlanda) para elaboração
duma recolha sobre Imigração/Emigração
permitem que a Casa da Achada não ti-
vesse já posto de lado a vertente «desen-
volvimento social» que faz parte dos seus
objectivos e da sua prática, integrada num
programa mais vasto que traz à zona da
Achada gente que nunca antes a frequen-
tava.
Como todos os projectos da Casa da
Achada, o projecto PALAVRAS qUE O
VENTO NÃO LEVARÁ, que apresentámos
ao Plano de Desenvolvimento Comunitário
da Mouraria, a realizar em 2013,
– tem várias componentes/vertentes e ca-
racterísticas interdisciplinares (literatura,
música, teatro, cinema), possibilitando o
acesso da população a várias formas de ex-
pressão;
– relaciona-se com outras actividades
em que pomos em contacto «cultos» e
«não cultos», enriquecendo uns e outros;
– conta com a participação de instituições
próximas com as quais já trabalhamos e da
população envolvente, nomeadamente ido-
sos, crianças e jovens, imigrantes, propi-
ciando o contacto intergeracional; 
– conta com a experiência de escritores,
desenhadores, actores, músicos que têm
participado na Leitura Furiosa, nos Grupos
de Leitura e noutras actividades da Casa da
Achada (Coro, Oficinas, Leituras, «Direis
que não é poesia»…);
– exige o pagamento de alguns trabalhos,
contando sempre com o trabalho voluntá-
rio de um certo número de colaboradores.     

PALAVRASQUE O VENTONÃO LEVARÁ
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ler em voz baixa e em voz alta
falar, ouvir, ler e contar
dizer de sua justiça
conhecer mais pessoasprocurar nas estantes 
livros para ler
passar aos outros 
o que sim 
o que não

fazer um espectáculo com muita gente, ser filmado 

fevereiro a dezembro 2013

COMPONENTES DO PROJECTO
GRUPOS DE LEITURA 
PALAVRAS LIDAS, PALAVRAS DITAS 
Já foram realizados três encontros destina-
dos a incentivar a leitura dos que não têm o
hábito de ler e dinamizar os empréstimos
domiciliários da Biblioteca Pública, com
orientação de escritores participantes na
Leitura Furiosa e/ou em anteriores Grupos
de Leitura, com funcionamentos que vão
mudando segundo o orientador e as carac-
terísticas dos grupos, havendo sempre:
– leituras de extractos de livros escolhidos;
– conversas sobre livros lidos ou a ler;
– requisição e empréstimo de livros.
Os Grupos de Leitura são constituídos por
frequentadores dos Centros Sociais pró-
ximos (sobretudo idosos) e Escolas pró-
ximas também (crianças e jovens).
NOVO GUIA DE LISBOA (1.ª fase)
PALAVRAS OUVIDAS, PALAVRAS
DITAS, PALAVRAS ESCRITAS
Duas visitas por mês. Pequenos grupos

com características e proveniências seme-
lhantes aos dos Grupos de Leitura visitarão
lugares culturais / turísticos de Lisboa que,
em princípio, não conhecem ou viram há
muito tempo, na companhia de um escritor,
de forma a organizarem textos sobre esses
lugares, na perspectiva de quem não sendo
«culto» nem turista habita a cidade. Os lu-
gares serão uns do interior ou próximos da
Mouraria (Sé, MUDE, Aljube, Castelo, Tea-
tro Romano, etc.), outros mais distantes
(Belém, Gulbenkian, Parque das Nações,
Jardim Botânico, Museu Vieira da Silva,
etc.) de forma a fazer com que os partici-
pantes saiam dos lugares a que o seu quo-
tidiano os confina e conheçam mais
mundo. 
Já foram realizadas seis visitas.
Cada visita tem quatro tempos:
Manhã no local, com observações e con-
versa – do grupo e do escritor; almoço du-
rante o qual a conversa continua; escrita à
tarde: os participantes escrevem o que

viram e o que foram pensando, o que lhes
interessou com a participação e ajuda do
escritor.
Depois do dia da visita, os textos são edi-
tados pelo escritor. Todos os textos serão
publicados num primeiro fascículo (visitas
de 2013), ilustrado por desenhadores, que
terá continuação nos anos seguintes. 
ESPECTÁCULO 
PALAVRAS DITAS, 
PALAVRAS ESCRITAS, PALAVRAS 
MUSICADAS, PALAVRAS DITAS 
EM VOZ ALTA
Ponto de partida: «Philharmonique des
mots» – espectáculo de abertura do Festi-
val de Música de Saint-Riquier (2010), or-
ganizado pelo Cardan de Amiens.  
Esta componente do projecto significaria o
arranque dum grupo de teatro comunitário
para o qual a Casa da Achada seria uma
sede. 
É a componente mais importante e mais

do trabalho desenvolvido desde a sua fun-
dação, não o continuando e/ou não o alar-
gando a mais destinatários e a outros tipos
de actividades, algumas previstas e já
apresentadas a diversas entidades e
nunca realizadas por falta de apoios (Novo
Guia de Lisboa, Teatro Comunitário, por
exemplo).
Só a parceria com a Associação Cardan de
Amiens (Leitura Furiosa, etc.) e a hipótese
de participação num projecto europeu com
o Circolo Gianni Bosio (Roma) e o Univer-



Luchino Visconti, OS IRMÃOS KARAMAZOV
de Richard Brooks, VANINAVANINI de Ro-
berto Rossellini.
Os filmes deste ciclo foram apresentados
por  Vítor Silva Tavares, João Rodrigues, Nuno
Júdice, João Pedro Bénard, António Rodri-
gues, Regina Guimarães, Gabriel Bonito, Ma-
nuel Wiborg, Jorge Silva Melo. CICLO DINHEIRO PARA QUE TEQUEREM, ciclo de 6 meses, ainda em
curso, que começou em Janeiro e irá até 24
de Junho. 
Até agora vimos: O DINHEIRO de Robert
Bresson, CAPITALISMO – UMA HISTÓRIA DE
AMOR de Michael Moore, ESPLENDOR NA
RELVA de Elia Kazan, TRÁFICO de João Bote-
lho, AVES DE RAPINA de von Stroheim,HUMBERTOD. de Vittorio de Sica, BONNIE ECLYDE de Arthur Penn, BENVINDO, MR.MARSHALL de Luis Garcia Berlanga, KHULEWAMPE de Slatan Dubow, VIGARISTAS DE
BAIRRO de Woody Allen, O DIABÓLICO DR.MABUSE de Fritz Lang, O CADILLAC DE
OIRO de Richard Quine, O DINHEIRO de
Marcel L’Herbier, OS HOMENS PREFEREM AS
LOIRAS de Howard Hawks, A GOLPADA de
George Roy Hill.
Estes filmes foram apresentados por  Gabriel
Bonito,  António Loja Neves, João Pedro Bé-
nard, João Botelho,  António Rodrigues, João
Rodrigues, Pedro Rodrigues, Vítor Silva Tava-
res, Diana Dionísio, Youri Paiva, Alberto Sei-
xas Santos. 
A partir de agora vamos ver:O TONIO EASTONINHAS de Jacques Becker,TEMPOS MODERNOS de Charles Chaplin,BODAS DEDEUS de João César Monteiro, A
COR DO DINHEIRO de Martin Scorcese, ER-
REUR DE LA BANQUE EN VOTRE FAVEUR de
Gerard Bitton e Michel Munz,OS RICOS E
OS POBRES de John Landis, A GRANDE PE-
CADORA de Jacques Demy, VIRAM A MINHA
NOIVA? de Douglas Sirk, NÃO O LEVARÁS
CONTIGO de  Frank Capra. 
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SEGUNDAS ÀS 21H30
Janeiro - Junho2013

filmes apresentados, comentados, discutidos
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CICLO DE CINEMA
DINHEIRO

PARA QUE TE QUEREM

8. OFICINAS
Continuaram as oficinas aos domingos à
tarde, com idades mínimas várias e sem idade
máxima. Umas com mais gente e outras com
menos. Ora com mais gente do bairro ora
com menos. Ora com gente mais pequena
ora maior.
Em Outubro recomeçou, com Pierre Pratt, a

– no 3º Aniversário da Casa da Achada-Cen-
-tro Mário Dionísio (29 Set.)
– no DocLisboa: Histórias do fundo do quintal,
a convite de Tiago Afonso, autor do filme
(Culturgest, 19 Out.) 
– no espectáculo Celebração - uma festa de
dança e de performance (Culturgest, 1 Nov.) 
– na inauguração da exposição «Mário Dio-
nísio – Vida e Obra» no Porto (Duas de
Letra, 1 Dez.) 
– no  lançamento da revista Capicua IV, a con-
vite de Catalunyapresenta (Casa da Achada, 7
Dez.) 
– no IV Fim de Semana Diferente (Casa da
Achada, 16 Dez.) 
– no Ciclo de Música Popular Portuguesa, a
convite da AJA (Casa da Cultura de Setúbal,
21 Dez.)
– na inauguração da exposição «Mário Dio-
nísio - Vida e Obra» (Biblioteca Municipal
Fernando Piteira Santos (Amadora, 18 Jan.)
– na Manifestação «O povo é quem mais or-
dena» (Marquês de Pombal – Praça do Co-
mércio, 2 Mar.)
– na Festa da Lega di Cultura di Piadena
(Pontirolo, Itália, 24 Mar.)
– na Casa do Povo de Alcochete (13 Abr.)
6. CICLO A PALETA E O MUNDO III
Continuou, às segundas-feiras às 18h30, oCICLOA PALETA E O MUNDO III – leitura
de textos referidos em A PALETA E O MUNDO
ou relacionados com esta obra, acompa-
nhada de projecção de imagens. Entre Outu-
bro e final de Abril: - LIÇÕES DO PASSADO de Georg Schmidt,
sobre o nascimento da pintura moderna,
prefácio de um importante álbum editado
pela Skira sobre a pintura do século xx, exis-
tente na Biblioteca MD-ML. O texto foi tra-
duzido para português por Manuela Torres.
Sete sessões foram feitas, a partir do texto,
por Rui-Mário Gonçalves que foi para lá da
leitura: explicou, falou, mostrou. Um verda-
deiro curso sobre pintura, aberto a quem
quis participar. Helena Barradas leu o texto
na íntegra noutras 3 sessões. 
- A ARTE DE PINTAR do poeta, compositor,
pintor Tristan Klingsor, traduzido e anotado
por Mário Dionísio, em 1954, para a colecção
Saber. Leitura ainda em curso, que tem sido
feita por Eduarda Dionísio, José Smith Vargas
e Manuela Torres.
Em todas as sessões da primeira parte do
livro, sobre desenho, houve exercícios de de-
senho (indicados nos vários capítulos) que
toda a gente experimentou, não para a
aprender a desenhar para entender o que o
desenho é.  
7. CICLOS DE CINEMA 
Todas as segundas-feiras à noite continuou a
haver cinema. Todos os filmes foram apre-
sentados por alguém, alguns debatidos. Vários
foram legendados electronicamente por não
existirem cópias com legendas em portu-
guês. Foi distribuída em cada sessão uma
folha de sala.CICLO LITERATURA E CINEMA (Ou-
tubro-Dezembro 12): A ILHA DE ARTURO
de Damiano Damiani, À LUZ DO SOL de
René Clément, UMAABELHA NA CHUVA de
Fernando Lopes, PAGOS A DOBRAR de Billy
Wilder, SÃO BERNARDO de Leon Hirzman,A ESTRADA DOTABACO de John Ford, OS
INDIFERENTES de Francesco Maselli, ASSAS-
SINOS de Robert Siodmak, GENTE DE DU-
BLIN de John Huston, MORTE EMVENEZA de

dispendiosa do projecto. Não existirá damesma maneira se as outras componentesnão existirem.
Trabalhos preparatórios:- Escrita / construção de um texto enco-mendado a Regina Guimarães. Está redi-gida uma primeira versão, intituladaKANTATA DE ALGIBEIRA.- Construção de uma partitura musical, apartir do texto, encomendada a João PauloEsteves da Silva.  - Assegurar a participação de elementoscom as características dos Grupos de Lei-tura e do Novo Guia de Lisboa e tambémde elementos do Coro da Achada e de mú-sicos executantes. 
Construção do espectáculo:Oficinas / ensaios durante 3 meses, orien-tada por Margarida Guia assessorada porF. Pedro Oliveira, Pedro Rodrigues e outros.Em princípio, este espectáculo será apre-sentado no próximo mês de Setembro,para tanto inciando-se os trabailhos emMaio-Junho.Preferencialmente a estreia do espectáculoaqui esboçado deverá decorrer num espa-ço institucional e reconhecido, dentro dumFestival de Música ou de Teatro (S. Carlos,Fundação Gulbenkian, Culturgest, CCB,São Luiz ou outro).
IDADE TERCEIRA PALAVRAS OUVIDAS, PALAVRASDITAS, PALAVRAS FILMADAS Fará parte do projecto a realização de umvídeo, em que Regina Guimarães registaráconversas com pessoas idosas da zona apartir da leitura de poemas do livro TERCEIRAIDADE de Mário Dionísio.A estrear em Dezembro.

NOVO GUIA DE LISBOA

fabrico de um novo guia da nossa cidade por quem nela vivee que nem sempre conhece tudo o que há nela 
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visitas duas vezes por mês a um lugar
SEMPRE COM UM ESCRITOR

para olhar, descobrir, aprender, falar, 
escrever e dizer o que a cada um parece

e publicar no fim do ano 
um guia bem diferente 
e que servirá também 

para outros ficarem a saber 
o que não sabem

palavras que o vento não levará - fevereiro a dezembro 2013

UM PROJECTO...



oficina INVENTAR FABRICANDO OUAS MÃOS SUJAS que tinha começado em
Agosto. O resultado foi o livro O LIXO DACOZINHA (ver ao lado). A seguir, Cristina
Mora retomou DA MÚSICA ÀS PALA-VRAS, para quem sabe ou não sabe de mú-
sica. E, em Dezembro, Irene van Es e Lena
Bragança Gil puseram as pessoas a fazer ob-
jectos a partir de materiais que pareciam já
não servir para nada e chamaram à oficina ONATAL ESTÁ NAS NOSSAS MÃOS.
O resultado foram prendas que não era pre-
ciso ir comprar às lojas.
José Smith Vargas, em Janeiro, fez uma oficina
muito concorrida de BANDA DESE-NHADA. Em Fevereiro, Irene van Es voltou
a aproveitar materiais para fazer, com quem
estava, objectos. Infelizmente, em Março, a
oficina para gente a partir dos 16 anosMAKE WAR WITH CARTOONS com
Zé d’Almeida teve poucos pretendentes. 
Ainda não acabou a oficina de Abril: O 25DE ABRIL QUE TENHO NA CABEÇA,
até agora houve a construção de figuras, com
Zé d’Almeida, José Smith Vargas e Marta Cal-
das, aqueles que hoje apareceram em cada
esquina. E será que esses amigos resistirão
até à última sessão desta oficina, com Youri
Paiva no dia 29 de Abril onde se tratará de os
fotografar de várias maneiras? 
E as oficinas irão continuando, com as ideias
e os saberes de cada qual, que irá passando o
que sabe e o que aprende.
9. MÁRIO DIONÍSIO, UM ESCRITOR E OUTRAS COISAS MAIS
2012 acabou com a realização de mais duas
sessões desta rubrica mensal:  MÁRIO DIO-
NÍSIO E O ENSINO – A REFORMA EDUCATIVA
DE 1974 por Maria Emília Diniz e O QUEMÁRIO DIONÍSIO ESCREVEU NOS JORNAIS
DEPOIS DO 25 DEABRIL por Eduarda Dioní-
sio, na sequência duma sessão anterior sobre
a sua intervenção social e política. Inteliz-
mente, a sessão de Outubro, de António
Carlos Cortez sobre os dois últimos livros
de poemas de Mário Dionísio – LE FEU QUI
DORT e TERCEIRA IDADE – acabou por não
se realizar.   

Em Janeiro, começou uma séria de sessões
que Maria Alzira Seixo, fundadora da Casa da
Achada-Centro Mário Dionísio, se propôs
fazer sobre o conjunto da obra literária deMário Dionísio, com o seguinte programa:1. Autobiografia, crítica e ensaio: Ler e
escrever. Pensar e fazer pensar. Caminhos de
perfeição. As Fichas, o estudo sobre Gui-
lherme de Azevedo (1949), o caso Redol, os
Prefácios (anos  70). AUTOBIOGRAFIA, 1986.2. A poesia: Poesia e intervenção: POEMAS,
1941; AS SOLICITAÇÕES E EMBOSCADAS,

As imagens e os textos deste livro foram criados num atelier dominical rea-
lizado na Casa da Achada durante os meses de Agosto e Outubro de 2012.
O encontro da tarde chamava-se «Sujar as mãos». Todos sujaram todas as
mãos como devia ser para chegar a este resultado inspirado, bonito e nada
sujo.
Agradeço a todos os participantes que passaram por lá sem medo e bem
dispostos, e especialmente à Filomena que aceitou logo e com muito entusi-
asmo sujar também as teclas do seu computador. Obrigado ao Youri que
também sujou as lentes da sua máquina com muito talento.
Com um grande abraço à Eduarda e ao Maçariku.

Pierre Pratt

Do que foi e do como se fez esta edição da Casa da Achada totalmente ma-nufacturada pela prata da casa, diz-nos o texto do Pierre Pratt acima trans-crito. A título de rebuçado para abrir o apetite, reproduz-se, embora reduzido,o texto inicial da publicação, devido como os demais à Filomena Marona Beja: 



1916-1963

De formação científica (matemática, física, geofísicas),foi co-fundador da Sociedade Portuguesa de Matemática,publicou diversas obras de divulgação. Professor dematemática e desenho, de 1942, na Escola Francesa deLisboa (Pátio do Tijolo), a 1963, no Liceu Francês CharlesLepierre. Em 1948 começa a dedicar-se à pintura eexpõe, pela primeira vez, em 1949, numa colectiva deprofessores da Escola Francesa de Lisboa, na livrariaBertrand do Chiado.Divulgador, ensaísta, foi por diversas vezes bolseiro da

Fundação Calouste Gulbenkian, dirigente da SociedadeNacional de Belas Artes. Co-fundador e primeiro presi-dente da Sociedade de Gravadores Portugueses –GRAVURA. A sua obra, curta mas densa, está presente em váriosmuseus (Museu de Arte Contemporânea do Chiado,Abade de Baçal – Bragança, Centro de Arte Moderna daFundação Calouste Gulbenkian, Núcleo de Arte Contem-porânea José-Augusto França, em Tomar, Culturgest), eem dezenas de colecções particulares.
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EXPOSIçÃOpintura e gravura25 de Abril a 19 de Agosto
Sábado 4 de Maio às 16hAMIGOS DE MÁRIO DIONÍSIO-10: JOSÉ JÚLIOcom a participação de familiares, amigos eex-alunos de José Júlio,críticos de arte e conhecedores da sua obraSábado 15 de Junho às 16hA APRENDIZAGEM DA PINTURAa partir do caso de José JúlioAprender a olhar, aprender a pintar.Amadores e Profissionais.O papel da divulgação. Escolas e ateliers.com a participação de artistas, conhecedorese críticos de arteProjecção de GRAVURA - ESTA MÚTUA

APRENDIZAGEM de Jorge Silva MeloSábado 6 Julho às 16hSOCIEDADES DE ARTISTASA SNBA, AS EGAPs, A COOPERATIVA GRAVURAa partir da experiência de José Júliocom a participação de pessoas que viveram os processose de historiadores de arteSábado 13 de Julho e Sábado 17 de Agosto às 15hVISITAS GUIADAS À EXPOSIÇÃO

A sensualidade e alegria dosimpressionistas, a simplifica-ção cézanniana na sua des-cendência cubista e  abstracta,a paixão e o intuitivo que umVan Gogh passou aos fauves eaos expressionistas, directa eindirectamente os soube JoséJúlio e isso se foi nomeando.No momento da «Marinha», atemática do pintor encontrarauma unidade correspondente àque se forjara entre os dife-rentes polos pelos quais decor-rera a sua evolução [...]Das trepidações da matérianasce uma luz diluente e cria--se uma profundidade «atmos-férica». Na tela ficam gravadosa agitação e reflexos cromáti-cos de poentes e alvoradas.Mas no seu impressionismoanárquico plasma-se a expres-são e vontade do pintor. Umgesto súbito e largo, numa pin-celada negra, rompe ascen-sional, sustendo instantanea-mente toda a composição.
Fernando PernesJunho de 1963

[...] É o momento europeu des-sa viragem: permanência deuma problemática da pintura,face aos jogos da abstracçãogeométrica e à Pop-art e aoseu neo-figurativismo populis-ta. Ganham dimensão o abs-traccionismo lírico, o não geo-métrico, e a espacialidade ges-tual. José Júlio irá situar-sepróximo destes novos ancora-douros [...] e tornar-se-á umafigura dessa discussão e práti-cas. Na GRAVURA e na SNBA,onde teve responsabilidadesdirectivas, defendeu com in-transigente consciência esté-tica a mudança necessária eos seus valores emergentes.Ele próprio operou a primeiraviragem realizando, em 1959 e1960, as gravuras iniciais deuma nova linguagem sinalé-tica. [...] Soube inovar no mo-mento acertado, impulsionan-do uma linha de expressão umtanto mal entendida, então,num meio mais nascido e maisafeito ao realismo social. [...] 
Fernando AzevedoNovembro de 2001



REVER JOSÉ JÚLIO
Revejo estes óleos, estas têmperas,litografias, xilo gravuras – desde osprimei ros aos da última fase – comuma emoção particular. Tanto meliga a ela e àquele que a produziunum curto pe ríodo, excepcionalmen-te fe cundo, de catorze anos.
Tivemos uma paixão co mum. E creioter sido ela que inicialmente o apro-ximou de mim: a pintura e a vida deVan Gogh. Em 47, eu publicara umestudo sobre o pintor dos tecelões deNuenen e das noites estreladas deArles. Em 49, entrevistara pintoresem Paris para desfazer cer tos equí-vocos sobre realismo que entre nósgrassavam, se não grassam ainda.Em 51, proferira uma conferêncianas Belas-Artes, novamente sobreVan Gogh, que repeti ria na Faculda-de de Ciên cias, como introdução àpro jecção do filme de Gaston Diehl eRobert Hessens. Na Faculdade deCiências, onde José Júlio se licen-ciou em Matemática e Ciências Ge o-físicas.
Ora é em 49, aos trinta e três anos,que José Júlio, apaixonado professorde Ma temática, que nunca deixou deser, descobre as artes plásticas. Pin-tando, com um afinco que nada tinhado do simples amador. Mas, simul ta-neamente, desenvolvendo uma acti-vidade pedagógica sobre arte eartistas que logo deixou a minha aperder de vista.        
Não se terão esquecido as notáveisexposições didácti cas que, sozinho,organizou: em 1953, sobre Van Gogh(SNBA) em 1955, sobre a evoluçãoda pintura no sé culo XX (Instituto Su-perior Técnico), sobre Cézanne (Li-ceu Charles Lepierre) e sobreRembrandt (SNBA), em 1957, sobreas aguarelas de Cézanne, o desenhode Van Gogh e as gravuras de Gau-guin (SNBA), em 1963, sobre «o uni-verso de Paul Klee», sobre desenhos

e gravuras de Braque, na SNBA tam-bém. Como talvez se não tenham es-quecido as palestras, lições, cursosque realizou de 52 a 56, na SNBA,nas associações de estudan tes devárias escolas (Antó nio Arroio, Eco-nómicas e Financeiras, Medicina), noLiceu Charles Lepierre, na AllianceFrançaise, de Paris, e na de Lisboa,onde foi in cumbido do curso de His-tória de Arte.
Os temas dessas palestras e cursos(«Do neo classicismo ao  impressio-
 nismo» ou «Génese e evolução dapintura moderna – de Manet a PaulKlee»), como os daquelas exposi-ções, algo ajudam a compreender aevo lução da sua própria pintura, que,das influências, suces sivas ou simul-tâneas, de Van Gogh, Picasso ouBraque, havia de saltar rapidamentepara uma linguagem pessoal de tra-tamento vigoroso, sub tilezas de cor ede matéria, que não sei se terá sidouna nimemente reconhecida, comomerecia e merece.
Visitara todos os locais – da Holan-da, Bélgica e França – onde VanGogh vivera e trabalhara. Tenho naminha frente a ampliação fotográ fica

de uma carta de Vicente, que me ofe-receu. Mas os seus interesses de-pressa se alargaram a toda a pinturamoderna e à de outras épo cas, queviu de perto e de dentro nos museusde Paris, de Londres, da Bélgica, daHolanda, da Áustria, da Itália. Comoo que pintou bem tes temunha.
O ano de 63 foi mau para nós ambos.Para ele, infeliz mente, o pior possí-vel. Eu, em casa, esperava venceruma grave infecção para poder sub-meter-me a intervenção cirúrgica de-licada. Ele, no Instituto de Oncologia,sofria horrivelmente, já pró ximo dofim. E, apesar disso, com a tenaci-dade exemplar que o caracterizava,dava as indicações necessárias, mi-nuciosas para a sua nova exposição.Saberia que era a última?
Do meu Diário, no dia 14/6/63: «Sou-be que o José Jú lio, a quem prepa-ram uma grande exposição a toda apressa (oxalá ela se realize a tempo)disse a alguém que a maior alegriaque neste mo mento poderia ter eraque eu lhe escrevesse umas linhaspara o catálogo. Ele está no Institutode Oncologia em dramática situação.Às vezes telefona. E eu tremo ao ou-vir-lhe a voz cada vez mais entara-melada. É insuportável saber quenão terá mais que um mês de vida.Durante os últimos dias esforcei-mepor fazer o que ele desejaria, essenada que é tudo o que posso fazerpor ele. Em vão. Mas esta manhã...consegui! Telefonei logo. Do outrolado do fio, a voz dele repassada dedores e de comoção: sabia como euestava, não queria que me tivessemdito nada. Nunca esquecerei a satis-fação, o reconheci mento, a amizadedessa voz transtornada que ouvi pelaúltima vez!»

Mário Dionísio
Novembro 1979



1950. Poesia e construção de arte: O RISODISSONANTE, 1950; MEMÓRIA DUM PINTORDESCONHECIDO, 1965. Poesia e experiência:TERCEIRA IDADE, 1982. 3. O conto: O DIACINZENTO, 1944: neo-realismo de expres-
são urbana; ambientes, acção e linguagem.MONÓLOGO A DUASVOZES, 1986: autoní-
mia narrativa, conflito e sátira. A MORTE É
PARA OS OUTROS, 1988: realismo reflexivo
e formas de alteridade. 4. O conhecimentoda arte: Os estudos sobre Van Gogh, 1947 e
53, e Júlio Pomar, 1948. A PALETA E OMUNDO, anos 50 e 60. Do saber à proble-
matização. Da prática à pedagogia. Artes plás-
ticas e artes literárias. A fruição da obra de
arte em sequência de conhecimento. 5. Oromance NÃO HÁMORTE NEM PRINCÍPIO,
1969. Herança literária, técnica narrativa e
textualização da experiência modernista. Um
relato singular. Convergências estéticas e ino-
vação. 6. Conclusões, dissenções e aber-turas. Um olhar sobre a pintura dionisiana.
Perspectiva comparatista: o traço e a frase, o
encadeado das manchas e a segmentação dis-
cursiva, arquitecturas visuais e textuais.
Realizaram-se, com muito interesse e muito
público, as quatro primeiras sessões. Faltam
as duas últimas que serão nos dias 18 de
Maio (O Romance) e 22 de Junho (Conclu-
sões).-

LIVROS 
DAS NOSSAS VIDAS

SÁBADO 19 DE JANEIRO ÀS 16H
RUA DA ACHADA, 11 - LISBOA

QUARTETO DE ALEXANDRIA
da

LAWRENCE DURRELL

Francisco Louçã

TODOS OS MESES UMA CONVERSA SOBRE UM LIVRO OU UM AUTOR ESCOLHIDO ENTRE AQUE-
LES QUE MÁRIO DIONÌSIO LEVARIA PARA A LUA OU QUE TERIAM SIDO OS LIVROS OU AUTORES
DA SUA VIDA, SE ELE SOUBESSE O QUE ISSO ERA. MAS ERAM TANTOS E TÃO VARIADOS, CON-
FORME OS TEMPOS, AS IDADES... COMO ACONTECE A TODA A GENTE QUE LÊ. PORTANTO... 

fala de

Tel. 218877090
casadaachada@centromariodionisio.org www.centromariodionisio.org

10. LIVROS DAS NOSSAS VIDAS
Continuaram as sessões sobre livros e auto-
res referidos num depoimento de Mário Dio-
nísio «Os livros da minha vida». Até Janeiro,
mensalmente. Em 2013, já sem regularidade. 
Antonino Solmer leu SONETOS de Anterode Quental, Saguenail falou dos romances
da Condessa de Ségur, Francisco Louçã doQUARTELO DE ALEXANDRIA de Lawrence
Durrell, Eduarda Dionísio das VIAGENS NA
MINHATERRA de Garrett.
Maneiras várias de ler livros – a ler ou a reler
por quem por eles se interessa ou passa a in-
teressar.
11. ITINERÁRIOS
Conversa que foi havendo de dois em dois
meses, quando a Casa da Achada abria 5 dias
por semana,  com pessoas que têm itinerá-
rios pouco vulgares e que aceitam contar a

pensamentos & achados
Foram 5 dias de conversas, informações, perguntas, respostas e debates naCasa da Achada sobre 5 temas: emprego, mobilidade, oferta cultural, cidadaniae aprendizagem. Em cada dia um tema, sempre difíceis de separar. Duas ses-sões de duas horas em cada dia.  Pontos de partida: os textos colectivos escritos por 3 grupos duma «Recherche--Action», organizada pela associação Cardan de Amiens, com a qual todos osanos a Casa da Achada faz a Leitura Furiosa.
Títulos dos textos:● A oferta cultural pela mobilidade● A cidadania pelo emprego● As aprendizagens pela oferta cultural● Associação-empregador● O dia cidadão● O emprego pelas aprendizagens● A oferta cultural pelo emprego● A mobilidade do ponto de vista do em-prego● O emprego pela aprendizagem
Os três grupos, constituídos por gente(sobretudo mulheres) sem trabalho ecom uma formação escolar muito re-duzida, foram empregados (com salário)durante seis meses pelo Cardan. Para pensar. Pesquisaram, reuniram, discutiram, escreveram.E até visitaram uma exposição de pintura abstracta e sobre quadros escolhidos também escreveram textos– estes individuais. 
E porque começaram a pensar (20horas por semana) sobre estes temasque escolheram, com o acompanhamento de outros (que in-cluem um professor de filosofia), aconteceu-lhes sentirem que ficaramcom muita coisa por saber. E dúvidas. E curiosidade sobre quem é diferentedeles – outras situações, outros países.
Foi assim que chegaram a Lisboa, àCasa da Achada, 14 elementos destesgrupos com conclusões e perguntas edesejo de conhecer o que não conheciam. 

Com eles vieram mais 11 pessoas(acompanhantes, reguladores, outroselementos do Cardan) que têm seguidoeste projecto, que se trata de continuar. 
Participaram nas sessões convidadosportugueses que responderam a per-guntas, deram informações baseadasnas suas experiências e expuseram oque pensavam, além de elementos daassistência:
Sobre EMPREGO: Cláudio Torres,Joana Louçã, Joana Veloso e ManuelBrandão Alves.Sobre MOBILIDADE: Fernando Nunesda Silva, Filipe Moura, Jorge Falcato eRaul Moura.Sobre OFERTA CULTURAL: AntónioLoja Neves, Joaquim Pais de Brito eMiguel Honrado.Sobre CIDADANIA: António PedroDores, Diana Andringa, Helena Rosetae Mirna Montenegro.Sobre APRENDIZAGENS: Ariana Furtado, David Rodrigues e IsabelGalvão.
Ao fim de cada dia, sínteses feitas pelosgrupos. No dia seguinte, textos compensamentos de Regina Guimarãessobre a sessão do dia anterior. Saguenail sempre a fazer circular apalavra entre quem estava. 
E do programa constaram outras activi-dades, além das conversas, todas facul-tativas mas que quase todos seguiram: – Visita ao espólio artístico de MárioDionísio, seguida de produção de textos

As nossas edições
Como é sabido, publicámos até agora sete livros, seis dos quais integrados na colecção
Mário Dionísio, e o último (que foi aliás o primeiro a ser publicado) da autoria – oral, em
conversas com Eduarda Dionísio – de Francisco Castro Rodrigues: UM CESTO DE CEREJAS.
Anulada a distribuição comercial destes livros, dados os resultados mais que defi-
cientes, estudamos agora a maneira de virmos a proceder à distribuição directa, para o
que também contamos com as sugestões e os apoios dos nossos Amigos.  Entretanto
quer esses sete livros quer as cinco serigrafias e bem assim o CD do Coro continuam à
venda na nossa sede. 



sua história a quem aparece para ouvir. 
Desde a última Ficha, só houve uma: em Ou-
tubro, comMário de Oliveira, um padre de
esquerda, sem paróquia desde há muitos anos,
que contou o que foi vivendo desde a sua in-
fância, em terras do Norte. Coisas esquecidas
ou nunca sabidas. 
12. HISTÓRIAS DA HISTÓRIA
Continuarão estas sessões que se realizam de
dois em dois meses sobre efemérides do mês
em curso, que dão que pensar e que duma ou
doutra maneira entraram nas nossas vidas,
pelo menos como referências. 
Em Novembro, Duran Clemente contou o seuo 25 de Novembro de 1975, que passou
pela sua presença nos ecrãs a preto e branco
das televisões das casas de cada um, um di-
recto «do golpe» que nunca poderá ser es-
quecido.
Em Fevereiro, Miguel Perez, historiador astu-
riano, veio falar do golpe de 23 de Fevereirode 1981, em Espanha, de que uns ainda se
lembravam, mas outros não, com o problema
da «transição» para a democracia ao centro.
Nas duas sessões houve projecção de imagens
documentais.   
Daqui a dois dias, ainda em Abril, Carlos Matos
Gomes virá falar dos derrotados no 25 deAbril, coisa de que pouco se fala, nomeada-
mente nestes tempos de «crise».  
13. AMIGOS DE MÁRIO DIONÍSIO
Mais duas sessões depois da Ficha 5:
Em Dezembro, António Pedro Pita veio falar
de Joaquim Namorado, revelando (ou in-
sistindo em) factos e poemas que poucos co-nheciam. Durante uma tarde, expuseram-se li-
vros e documentos (correspondência, artigos,
fotografias, dedicatórias) que existem no Ar-
quivo de Mário Dionísio sobre Joaquim Na-
morado e a relação entre os dois. Foi exposta
também a reprodução do retrato a óleo de
Joaquim Namorado feito por Mário Dionísio
em 1952.  
Em Fevereiro, Francisco Castro Rodrigues,
arquitecto, fundador da Casa da Achada,  92
anos, um dos poucos amigos de Mário Dioní-
sio ainda vivo, veio em pessoa, das Azenhas do
Mar, onde vive. Interrogado por Vítor Silva Ta-
vares e Eduarda Dionísio, contou coisas que
se podem ler no seu livro UM CESTO DE CE-
REJAS (ed. Casa da Achada) e outras que não
estão lá escritas. Amigos dele presentes, entre
os quais arquitectos, perguntaram também.  As
conversas são, de facto, como as cerejas. 
A próxima sessão será em Maio, sobre o pin-
tor José Júlio (1916-1963) cuja exposição de
pintura e gravura inaugura hoje na Casa da
Achada ( ver centrais). 
14. DIREIS QUE NÃO É POESIA - 7
Mais uma sessão pouco previsível, daquelas
que dependem da vontade que outros te-
nham: partir da obra (poética) de Mário Dio-
nísio e chegar por ela a outras artes.
Em Novembro, houve a sétima sessão desta
série com este título, um verso de Mário Dio-
nísio:
Chamou-se «Um improviso à volta de Mário
Dionísio»: Nuno Moura leu textos escolhidos. 
15. FIM-DE-SEMANA DIFERENTE
Pela quarta vez, realizou-se, em Dezembro

sobre quadros escolhidos.– Visitas a museus com escritores, aca-bando também com produção de textos:ao Museu do Azulejo com FilomenaMarona Beja, ao Museu do Teatro Ro-mano e ao Museu de Arte Antiga comMiguel Castro Caldas.– Participação nas actividades habituaisda Casa da Achada: cinema, ensaio doCoro da Achada, Livros das NossasVidas (Condessa de Ségur), e tambémapresentação de livros e vídeos (deRegina Guimarães e Saguenail). – Prova de Vinhos do Porto, acompa-nhadas por explicações sobre o seu fa-brico  dadas por João Rodrigues.Infelizmente tudo teve de se passar em

francês por não ter havido meios finan-ceiros para o aluguer do equipamentonecessário à tradução simultânea.
Em breve sairá um livro resultante desteencontro. 

as minhas impressões...
Impressões daquilo que vi, vivi com 25 seres humanos considerados excluídos da sociedadefrancesa europeia e vários incluídos na sociedade europeia portuguesa em novembro 2012 naCasa da Achada. Impressões várias. Então, é impressão... § imprimida no cérebro Parece queo cérebro não guarda o dia-a-dia com palavras. Não sei. Saberia das imagens de 25 pessoas ex-cluídas, estudiosas, escritoras, especialistas de erros gramaticais, viajantes, medrosas das mu-danças, atentas aos falares dos técnicos e dos políticos. Vi as imagens, muitas, durante esses 5dias, o cérebro foi substituído por uma máquina de retratos. § da marca da pressãoDos botõespsicológicos que nos empurram para e nos impedem de aceitar a mudança do mundo, mudaraquilo que somos e seríamos. De só falar técnica esquecendo o ideológico. § imediata e pouco
refletida Emoções dos olhos míopes vendo a voz afogada da Regina Guimarães quando leu asíntese da véspera. Emoções de ouvir nos olhos de cada péssimo aluno presente as conversassensatas deles com universitários. A emoção também seria pensamento. § digital Tão pareci-das e dissemelhantes a marca dos dedos que deixamos nas palestras, naquilo que somos e nosanúncios dos diplomas e dos traumas sociais. § da sensação desagradável É quando se varredurante dois meses as folhas do outono e se chega à Lisboa repleta de limoeiros com folhas efrutos. Alguém nos diz que com a troika só haverá limões para comer e não será para todos.Com essas impressões incómodas, juntamo-nos ao coro para o canto de desacolho à Merkel. §
do abalo do terramoto Houve dois, um antigo de Lisboa contado aos detalhes e por azulejospela Filomena Marona Beja e um outro na vida daqueles que ainda não tinham viajado, nemmuito longe, nem de avião. § de efeito moral Fui a Portugal, vi museus, reflexo do rio, vinhosbrancos e tintos, as pessoas de braços e barcos abertos. Um dia ainda hei-de mostrar isso tudoaos meus filhos. § da influência por agente estranho Nos grupos de Rue, trabalhamos sobrea mobilidade, ouvimos Filipe Moura e o pai. Ouvíamo-los também quando disseram que onosso modo de trabalhar era o da pesquisa. Gostaríamos de trabalhar com ele, com eles, quandofizermos as propostas para melhorar as nossas dificuldades de mobilidades rurais e francesas.Quase fizemos e não estávamos prontos. Viriam eles para analisar e corrigir as nossas pro-postas aos políticos franceses? § do processo de reprodução Queremos fazer um grupo depesquisa-acção em Portugal. Eles quererão? Um, uma faria. Quando? § das cópias Foram tan-tas pastas, tantos papéis, tantos planos, tantos rumos, tantos sabores, tantos protestos, tantosfrios, tantos medos. Queremos copiar e ser copiados. § do lugar Para pensar de uma outramaneira a política onde melhor do que os lugares de cultura, onde melhor do que a Casa daAchada, onde melhor do que no meio dos quadros, dos livros, das exposições, dos pensamen-tos e dos achados. Ali onde o acaso não se dá por achado. 
Luiz Rosas, Abril 2013, um dia diferente do 25, ao menos que pareça.



2012, um FIM-DE-SEMANA DIFERENTE. Esti-
veram à venda desenhos, pinturas e gravuras,
fotografias, material de papelaria e cadernos
(feitos com aproveitamentos de restos), li-
vros novos e usados, alguns raros ou difíceis

há 20 anos com a família na região, amigo da
Lega di Cultura e que Giuseppe Morandi
tem por várias vezes fotografado.
A sessão acabou com o palco vazio e toda a
plateia e camarotes a cantar canções popu-
lares conhecidas de todos.
– Exibição do documentário LA NEBBIA
PRIMA CHE SI ALZI de Angelo Rossetti e Mi-
chele Paladin, sábado de manhã, no auditó-
rio da paróquia de Piadena, sobre o trabalho
fotográfico e fílmico de Giuseppe Morandi.
– Debate, no sábado à tarde, no mesmo
local, sobre o tema QUALERUOLODEWEBPER
ORGANIZZARSI. LACRÍSI DE L’ORGANIZZAZIONE
POLITICA E LA NUOVATERRA PROMESSA (Qual
o papel da Internet para nos organizarmos.
A crise da organização política e a nova terra
prometida). Entre muitos outros, intervieram
Sandro Portelli (do Circolo Giani Bosio, que
virá à Casa da Achada em Junho), Mario
Agostinelli (antigo presidente da CGIL da
Lombardia), Peter Kammerer (que é Amigo
da Casa da Achada), João Baía (do Coro da
Achada), Ughetta Usberti. Uns mais preocu-
pados com a internet e outros com a orga-
nização. Alguns com as duas coisas ao
mesmo tempo. Por onde iremos?
– Apresentação do livro DIOSSINA. LA VE-
RITÀ NASCOSTA de Paolo Rabitti, com a pre-
sença do autor, editado pela Feltrinelli, que
analisa uma epidemia de cancro, até agora es-
condida, que matou muitos em Mântua, re-
sultado de nuvem tóxica vinda de leste...
– Festa com a actuação da banda filarmónica
de Piadena e de muitos coros e grupos de
várias regiões de Itália, de França e de Por-
tugal. O Coro da Achada cantou: Pergun-tas no ar ansiosas (com letra de Mário
Dionísio), Não há machado que corte
(com letra de Carlos de Oliveira), Coro daPrimavera e Grândola Vila Morena de
Zeca Afonso. Muitos aplausos. Foram distri-
buídas as letras traduzidas para italiano des-
tas e doutras canções.      

de encontrar, objectos feitos durante a ofi-cina de Dezembro. Tudo com preços abaixodos normais no mercado. As receitas nãoforam muitas mas os fins-de-semana dife-rentes sempre ajudam um pouco ao equilí-brio financeiro da Casa…Fez-se o lançamento do livro O LIXO DACOZINHA (ver p. 5) e da brochura MÁSCA-
RAS, PRISÕES, LIBERDADES E CIFRÕES queoriginou um primeiro debate, para o qualforam convidados António Guerreiro e Mi-guel Cardoso. Também aconteceu a últimasessão da oficina do mês de Dezembro – ONATAL ESTÁ NAS NOSSAS MÃOS. Como écostume, o Coro da Achada cantou. E,atendendo à difícil situação da Casa, os Ami-gos da Casa da Achada reuniram (mais cedodo que tem acontecido nos outros anos).
16. FESTA DA LEGA DI CULTURA DI PIADENA

Mais uma vez a Casa da Achada-CentroMário Dionísio e o Coro da Achada foram aItália participar na festa anual da Lega di Cul-tura di Piadena que aconteceu entre 24 e 26de Março. Este ano, a chuva não ajudou. Jun-tou-se menos gente do que é habitual.Como já tem acontecido noutros anos, aCasa da Achada fechou durante três dias. DeLisboa fomos mais de 20 e do Porto, cinco.O Tiago Afonso continuou a trabalhar numdocumentário sobre a Festa e a Lega di Cul-tura. O João Alves fez desenhos. O Pedro Ro-drigues gravou e montou sons – bandas,canções, intervenções, espectáculos, som am-biente. Foram distribuídos CDs com a suamontagem aos que este ano foram à festa.E que puderam assistir a/participar em:– Espectáculo de sexta-feira à noite, no tea-trinho de Casalmaggiore, povoação próximade Piadena, constituído por cantos socais epolíticos, alguns deles recentemente recolhi-dos e cantados por um grande grupo de re-colha, que trabalha em Roma,  e que tambémos canta (Coro Inni e Cantí di Lona della ScuolaPopolare di Musica di Testaccio), dirigido pelacantora Giovanna Marini, que foi explicando,tocando e cantando também. A este Coro seguiu-se um grupo de mulheresmagrebinas, encontro recente da Lega di Cul-tura, durante a sua deslocação a Montreuil,terra de imigrantes dos arredores de Paris,onde Giuseppe Morandi foi fotografar luga-res e rostos.A introdução ao espectáculo foram as boas-vindas, improvisadas, recitadas-cantadas porJajit, um indiano mungidor de vacas que vive

17.OUTRAS COISAS BOAS
CAPICUA
Saiu em Dezembro mais um número da re-
vista CAPICUA – uma ponte entre a cultura
catalã e portuguesa que se publica, com bas-
tante esforço, uma vez por ano. Desta vez, o
n.º 4, com um dossier sobre Mário Dionísio,
textos seus em português e em catalão, além
de muitas outras coisas. O lançamento foi
feito na Casa da Achada, com intervenções,
leituras nas duas línguas e canções pelo
Coro da Achada. A revista está à venda na
Casa da Achada.
CASO REPÚBLICA
Por proposta de Regina Guimarães, aprovei-
tando a vinda de Ginette Lavigne a Portugal,
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Já para Maio teremos o início do Pro-grama José Júlio (ver páginas centrais).E bem assim, nos dias 24, 25 e 26, aLeitura Furiosa. Nas canículas de Julho, Agosto e Setem-bro (há cobertores para os mais frioren-tos) veremos cinema ao ar livre: uma vezpor semana aqueles que não têm fériaspodem justamente gozá-las vendo as fé-rias dos outros, reunidas num ciclo ade-quado e com fitas frescas e para todos osgostos. Entretanto, a 13 de Julho, na Feira daAchada, haverá à venda, não contandocom os comes & os bebes, todo aquelebric-à-brac (mas também livros, discos,pinturas, gravuras, serigrafias) que faráempalidecer de inveja a Feira da Ladra eencher, esperemos, os nossos cofres de-pauperados. Integradas na Feira, teremossessões culturais no interior da nossasede: visita guiada, palestras, etc.A partir de 24 de Agosto, após o fecho daexposição de José Júlio, o nosso espaçoexpositivo será ocupado por uma pe-quena mostra de pinturas da artista polacaAnna Stankiewicz-Odoj e, com maiorrelevo, uma exposição de fotografias deGiuseppe Morandi e Francesca Grillo,subordinada ao tema dos imigrantes dosarredores duma grande cidade, Paris. Antes do nosso 4.º aniversário, teremosainda, em Setembro – concretizado queseja o apoio solicitado – o espectáculo or-ganizado à volta do texto de ReginaGuimarães intitulado KANTATA DE AL-
GIBEIRA que contará com a participaçãode gentes do bairro (ver páginas 3 e e 4). 



foi projectado na Casa da Achada o docu-mentário desta cineasta francesa sobre oCASO REPÚBLICA, realizado em 1999. Se-guiu-se uma animada conversa em que parti-ciparam Ginette Lavigne, Adelino Gomes,jornalista que nos tempos de que o filme falaestava no RÁDIO CLUBE, Margarida SilvaDias, ex-jornalista do REPÚBLICA e uma dasmais importantes figuras que aparecem nodocumentário e Otelo Saraiva de Carvalhoque Ginette Lavigne também entrevistou noseu filme sobre o Caso República. 
18. CEDÊNCIA DAS INSTALAÇÕES
Como sempre, têm sido cedidas as instala-ções, fora das (poucas) horas de abertura, aquem não tem instalações próprias (pelomenos em Lisboa), para vários tipos de rea-lizações que de algum modo se relacionamcom o projecto da Casa da Achada-CentroMário Dionísio. Sejam apresentações de li-vros e de discos, mais ou menos fora domercado, sejam debates sobre assuntos quese ligam directa ou indirectamente às nossaspreocupações ou sobre projectos para azona onde temos sede.Por exemplo, para o lançamento do 2.º nú-mero da revista IMPRÓPRIA, organizado pela
UNIPOP (Novembro); para a apresentação emLisboa do livro EMTRÂNSITO, EM MORTE deIvo Martins editado pela editora 7Nós doPorto (Janeiro); para a sessão DIÁLOGOS UR-
BANOS: RISCO E RESILIÊNCIA – DIÁLOGO 2– ESPAÇOS EURBANIDADES – OS SILOS DOINTENDENTE, organizado pelo Centro de Es-tudos em Inovação, Tecnologia e Políticas deDesenvolvimento do Instituto Superior Téc-nico, inserido no projecto Laboratórios naRUA, em que foram apresentados e discuti-dos projectos dos estudantes de Arquitectu-ra do IST (Janeiro); para o debate NIEMEYER,
BRASÍLIA E A CIDADE MODERNA, organizadopela UNIPOP, em que participaram BrunoLamas, Jorge Figueira, Manuel Graça Dias eTiago Mota Saraiva (Março); para a apresen-tação em Lisboa do último CD de Ana Deus(canções com letra de Regina Guimarães)chamado ROUPAANTERIOR, com a presençade Ana Deus, Regina Guimarães, Paula An-siães Monteiro (Março). Também teve lugar durante dois dias, na Casada Achada, a exposição-venda de 375 DESE-
NHOS DE MARGARIDA ALFACINHA – QUAN-
DO UMA DÍVIDA SE TORNA UMA DÁVIDA (16e 17 de Março). Tratou-se de vender por20€ cada quase 400 desenhos para a pintorapoder pagar à Segurança Social uma dívida de7000€ de que foi informada fora de horas.Correu bem. «Este projecto surge como umacto de resistência à paralisação pelo medo,à vergonha e ao isolamento das pessoas, facea uma adversidade» – escreveu Margarida Al-facinha na convocatória deste acontecimentoespecial que organizou e onde apareceumuita gente. E muitos pela primeira vez esti-veram na Casa da Achada. 

MD, poeta-artista entre artistas-poetas
No dia 16 de Janeiro de 2013 fui visitar a exposição «Artistes-poètes, Poètes-artistes.Poésie et arts visuels du XXe siècle au Portugal» [Artistas-poetas, Poetas-artistas. Poe-sia e artes visuais do século xx em Portugal] com a cabeça cheia de imagens e de in-terrogações. De facto, tinha estado a traduzir, durante alguns meses, a maior parte dospoemas que deviam atravessar aquele espaço. Pensada para a bela sala da Delegaçãoda Fundação Calouste Gulbenkian em França, a exposição é dedicada pela sua comis-sária, Maria João Fernandes, a dois grandes intelectuais franceses mortos em 2012,Robert Bréchon e Gilbert Durand. Robert Bréchon, é claro, estava presente desde a entrada, como especialista de Pes-soa, através do retrato magistral do poeta pintado por Almada Negreiros. Também láestava pelos estreitos laços que sempre teceu com a poesia portuguesa do século XX,em particular com a de António Ramos Rosa cujos poemas eram acompanhados pordesenhos seus de rostos femininos e os mais recentes de animais fantásticos. GilbertDurand e o seu pensamento do imaginário ajudaram-me implicitamente a franquearo umbral duma percepção pré-imagem para entrar sem reservas na confrontação inter-semiótica.De João de Deus à última geração, ei-los que surgem numa totalidade grandiosa e co-movente, os meus poetas-artistas. Almada, o grande retratista  interseccionista, e nãosó, e também os seus três pequenos caligramas escritos num vulgar pedaço de papel,nem sequer uma página de caderno escolar. Teixeira de Pascoaes de quem conheciahá muito a obra plástica vista na sua casa-museu do Marão; um verdadeiro prazer. Ea descoberta, para mim do maior interesse, de António Carneiro: os seus poemas de
Solilóquios Sonetos Póstumos, de que tinha traduzido alguns, só pediam as marinhasdum Norte enevoado, os contornos esbatidos de imponentes rochedos para prolongara imagem simbolista e saudosista nas dimensões intemporais dum mundo picturalsem igual. Tinha traduzido um poema de Mário Dionísio, de Memória dum pintor desconhe-
cido. Encontrei ao seu lado um dos maiores formatos da exposição, «Recordando apraia», já visto na Casa da Achada. Aqui, em Paris, o «ponto azul» do poema e aquele«palavra apenas», como ficam bem ao quadro! E como o quadro lhes fica bem!E mais longe, há Ana Hatherly, é claro, conhecida, reconhecida e sempre inovadora;uma grande senhora. Mesmo ao lado, as aranhas de Salette Tavares, surpreendentes.Mais adiante, encontram as duas um prolongamento na jovem Alexandra Mesquita,com a sua própria «Escrita inquieta». Só ficam aqui alguns dos meus entusiasmos, entre muitos outros. Voltei a esta exposição no âmbito duma visita guiada, organizada por um grupo de es-tudantes e de colegas meus da Sorbonne Nouvelle. Passou então a ter toda a sua di-mensão didáctica. Subtilmente instalada numa cenografia admiravelmente concebida,cronológica mas não demais, deixando correr contiguidades surpreendentes, abre o de-bate, procurando múltiplos prolongamentos. Só se pode desejar que seja montada em Portugal, o que parece infelizmente com-prometido pela grande diversidade das proveniências das obras que a compõem.

Catherine Dumas

na Gulbenkian, em Paris, de Janeiro a Março
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A turma do 2.º ano da professora Ariana, daEscola n.º 10 do Castelo, em colaboraçãocom a Casa da Achada e com a Bibliotecado Castelo, pela mão da professora TeresaAurora, andaram à volta do livro BIChOS,
BIChINhOS E BIChAROCOS de Sidónio Muralha,ilustrado por Júlio Pomar. As crianças da turma ensaiaram com PedroRodrigues e Susana Baeta as canções deFrancine Benoit a partir dos textos do li-vrinho e fizeram vários desenhos dos bi-chos, bichinhos e bicharocos, até cons-truíram um cão em madeira. A exposição dos desenhos foi inaugurada a20 de Fevereiro passado, na Biblioteca daEscola do Castelo. Posteriormente, de 6 a 17 de Abril, a dita ex-posição esteve patente aqui, na Casa daAchada.

Na oportunidade, a Eduarda Dionísio es-creveu umas palavritas, de que se respigamalgumas passagens:Tive a sorte que nem todos tiveram de co-nhecer quem escreveu, quem desenhou equem inventou as músicas que estão nestelivro. A Francine Benoit ainda me ensinou umbocadinho de piano… Vejam lá… [...]Um livro cheio de verdes, vermelhos, azuis eamarelos e traços do Pomar que não coincidemcom as cores – e era a isso que eu achavagraça. E ainda acho. Vejam lá…Lembro-me muito mais do livro, que me foiacompanhando, do que do Sidónio Muralha,que o escreveu, e que depois escreveu muitosoutros livros para crianças. Eu era muito pe-quena quando ele foi para fora de Portugal [...]O Sidónio Muralha saiu de cá porque não con-seguia viver e escrever num país sem liberda-de, como foi esta nossa terra até ao 25 de Abrilde 1974. Eram perseguidos e mesmo presosaqueles que queriam que o mundo fosse deoutra maneira e faziam coisas para isso acon-tecer.Foi por quererem um mundo em que todos pu-dessem dizer o que pensavam e onde não hou-vesse pobres e ricos – os pobres a sofrerem eos ricos de perna estendida – que Mário Dioní-sio, o meu pai, e Sidónio Muralha (e muitos ou-tros, como o Pomar e a Francine) se tornaramamigos para a vida inteira e fizeram coisas jun-tos.

O papagaioé como muitas pessoas.Mas, como são as pessoas?

As pessoas são perigosas,más, queridas, simpáticas,estúpidas, preguiçosas. E ainda por cimasão mentirosas.Ser mentiroso é feio.Temos de respeitaros adultos e os mais pequenos, porque os mais pequenospodem magoar-se. CAROLINA

As pessoassão corajosas,por dentro.Amigas?Algumas são.FRANCISCO
As pessoas são boas por fora e algu-mas por dentro. Algumas são boas pordentro e por fora.ALEC

Pai Sol - Onde foste minha querida?Estrelinha - Desculpa, pai. Fui a Martetomar um café.Pai Sol - Vai dormir que já é tarde.Estrelinha - Sim. Até amanhã, papá.TOMÁS

As pessoas são amigas.Às vezes más, às vezes boas.CATARINA

Pai Sol - Onde andaste minha marota?Fiquei preocupado.Estrelinha - Desculpa, pai. Estava coma Lua a ler um jornal.Pai Sol - Um jornal a esta hora danoite?Estrelinha - Também fui ao supermercado com a Lua... CATARINA

As pessoassão leoas.RAFAEL

As pessoas pordentro são boni-tas. Por fora sãoaltas!BEATRIZ ESTEVES


