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Manuel Alegre foi homenageado, no sábado, 
com o descerramento de uma placa, em frente 
à biblioteca, batizada com o seu nome, assina-
lando-se assim o lançamento da edição come-
morativa dos 50 anos de Praça da Canção, em 
Águeda

MANUEL ALEGRE já 
tinha lançado a edição co-
memorativa dos 25 anos de 
Praça da Canção em Águe-
da e voltou a escolher a sua 
terra natal para o lançamen-
to da edição comemorativa 
dos 50 anos. Isso mesmo 
foi lembrado na cerimónia 
pelo próprio poeta. 

O auditório da bibliote-
ca municipal encheu para 
assistir ao lançamento do 
livro, apresentado pelo 
professor universitário 
aguedense Paulo Sucena 
e por José Carlos Vascon-
celos (diretor do jornal de 
letras) e por Paula Morão, 

professora catedrática da 
faculdade de letras da Uni-
versidade de Lisboa. 

Na oportunidade, Gil 
Nadais, presidente da câ-
mara de Águeda, sublinhou 
o facto de Praça da Canção 
ser uma “referência na li-
teratura nacional”. 

Paulo Sucena, por sua 
vez, referiu-se sobretudo 
à maneira como Praça da 
Canção foi recebido em 
Águeda e no país. “Ne-
nhum livro vendeu mais 
e causou uma empatia tão 
grande”, referiu o professor 
universitário, sublinhando 
que Águeda ajudou a ven-

der rapidamente os livros. 
Mas Paulo Sucena quis 

sobretudo a� rmar a ideia 
que Manuel Alegre “é um 
� lho de Águeda”.

“Uma poesia que vai di-
reita ao coração”, disse ainda 
Paulo Sucena, acrescentan-
do que Praça da Canção 
“ainda não perdeu a sua 
frescura”. 

Uma ideia que também foi 
defendida por Paula Morão, 
quando disse que “este livro 
parece-me absolutamente de 
hoje”. Manuel Alegre serve-se 
“da metáfora e da alegoria 
para dizer a realidade do 
país”, acrescentou a profes-
sora catedrática. 

“Nada mais tocante do que 
ter uma cerimónia assim 
na sua terra, na biblioteca 
que tem o seu nome”, dis-
se, por sua vez, José Carlos 
Vasconcelos. “Uma poesia 

que continua viva, fresca e 
atual”, disse, por � m, o diretor 
do Jornal de Letras. 

“NÃO SOU 
COMENDADOR QUE 
DÁ OFERENDAS PARA 
OS CORTEJOS…” 

“É para mim muito per-
turbador e comovente estar 
aqui”, começou por dizer 
Manuel Alegre, revelando 
que tinha 22 anos quan-
do escreveu os primeiros 
versos de Praça da Canção 
e 28 quando escreveu os 
últimos. 

O autor aproveitou a ceri-
mónia e o facto de estar em 
Águeda para repetir aquilo 
que já tinha a� rmado na en-
trevista recente que deu ao 
RA: “as pessoas que dizem 
que não ligo muito a Águe-
da não conhecem Águeda 

nem a sua história”. “Nin-
guém aqui me ensina a ser de 
Águeda”, acrescentou ainda. 

“A palavra poética volta 
a ser necessária para dizer 
e exprimir aquilo que os 
discursos políticos não 
dizem”, defendeu o poeta. 

 “Cada livro que eu escre-
vo é também por Águeda”, 
disse ainda Manuel Alegre, 
deixando mais uma resposta 
aos que o criticam: “Não sou 
comendador que dá oferen-
das para os cortejos…”. 

PRAÇA DA CANÇÃO

Recorde-se que o livro 
Praça da Canção foi edi-
tado pela primeira vez em 
1965 mas logo foi proibido 
pelo regime instituído de 
censura prévia da ditadura. 
Apesar de proibido e con-
� scado pela polícia, o livro 

circulou clandestinamente, 
transformando-se num dos 
livros de poesia mais lidos 
e mais difundidos no seu 
tempo.

O poeta, que nasceu em 
Águeda em 1936, é também 
um dos mais cantados. En-
tre os nomes que gravaram 
letras suas, destacam-se 
Amália Rodrigues, Adriano 
Correia de Oliveira, José 
Afonso, Carlos do Carmo, 
Luís Cília, Janita Salomé e 
João Braga.

A cerimónia de comemo-
ração dos 50 anos de Praça 
da Canção terminou com 
um momento musical, pro-
tagonizado por Jorge Castro 
Madeira (voz), José Paulo 
(Guitarra) e Carlos Teixei-
ra (Viola), que comoveu o 
poeta.

ISABEL GOMES 
MOREIRA

Mupi inovador de Manuel Alegre criado por empresa aguedense 

 A empresa aguedense Amop Synergies fabricou 
o mupi Praça da Canção – Manuel Alegre, alusi-
vo à celebração dos 50 anos da primeira edição 
de Praça da Canção

O MUPI permite aos 
visitantes terem acesso 
através do smartphone a 
uma entrevista com o poeta 
sobre a Praça da Canção 
e a vídeos sobre a obra de 
Manuel Alegre. 

“Foi aplicada tecnologia 
de realidade aumentada, a 
qual permite disponibilizar 
conteúdos tipo holograma, 
possibilitando instalar e 
interagir com o aplicativo, 
� cando na presença de um 
avatar, ou an� trião digital, 
bastando apontar a câmara 
do smartphone ao cartaz 
do mupi”, explica Fernando 

Marques, responsável da 
Amop.

O mupi  - que cruza o 
design de equipamento 
com as novas  tecnologias 
multimédia e realidade 
aumentada – insere-se 
na coleção de equipa-
mento urbano da Amop 
e está vocacionada para a 
valorização do património 
da cidade, da cultura e dos 
monumentos. “Permite a 
criação de um roteiro tu-
rístico e histórico-cultural 
interativo, parques temá-
ticos onde encontramos 
� guras históricas, poetas 

emblemáticos, artistas no-
táveis e demais animações 
representativas de cada país 
ou município, que se mate-
rializam hologra� camente 

diante dos nossos olhos”, 
refere ainda o empresário 
aguedense.

Na cerimónia, Gil Nadais, 
elogiou a parceria do muni-

cípio com a empresa e que 
resultou na criação deste 
mupi. “O betão aliado às 
novas tecnologias”, subli-
nhou Nadais.

O mupi insere-se na coleção de equipamento urbano da Amop

 Manuel Alegre chegou a emocionar-se na sessão que decorreu na biblioteca municipal

Novo livro 
em maio

MANUEL ALEGRE 
vai lançar um novo livro 
em maio, com o título 
“Bairro ocidental”. Foi 
desse seu livro que leu 
o poema inédito “Pátria 
Minha” na cerimónia de 
sábado, na biblioteca. 

Manuel Alegre 
homenageado em “casa”
na comemoração 
dos 50 anos de 
Praça da Canção


