
 
 

                                                                                           
                                                                                                      

                                                     

                                                             

 

                                                                                                     MANIFESTO 
 

                                                                                                                               

    I 
  

    Aveiro, 2 de Agosto de 1929. 
Nascia para o mundo o ser 

humano, o poeta, o cantor andarilho, o 
cidadão. 

Na sua vida atribulada de “torna 
–viagem”, Belmonte, Angola, 
Moçambique, Coimbra, Algarve, sentem-
lhe os cheiros.  

A Galiza dá-lhe guarida até 
acostar em Setúbal.  

Nessa sua vida de saltimbanco 
nascem ousadias em todos os lugares sem 
nome nos dias que se iam fazendo à 
medida do crescimento de uma vida 
inundada pelas derivas da inquietação. 

O “triângulo mágico” do seu quotidiano de décadas – Portugal, África, Galiza – molda o seu 
imaginário, aponta os sentidos da sua presença, das suas causas, dos afectos que o foram construindo. 
          José Afonso, no solitário fado das águias, num mar largo de incertezas, foi aprendendo a recusar 

enquanto crescia, o coro dos caídos nos lagos de breu para, com as suas tamanquinhas, ir cantando que 
nem as montanhas… poderiam impor tectos à liberdade. 

Nos tempos em que a morte saía à rua por tudo e por nada, José Afonso procurava encontrar nas 
esquinas da vida uma qualquer janela por onde espreitar à espera de tudo quanto é doce, na busca de 
tudo que o  fizesse apressar o amanhã. 

Nas cantilenas da paciência, com a sua verdade e a mentira do que era anunciado, foi ajudando a 
vencer o medo tendo na proa do barco os remos da utopia a que os tempos não nos habituavam. 
 
 

II 
Por isso, estes 80 anos de caminho 

representam o gozo de continuar a ter o Zeca 
dos “óculos grandes”, distraído, esquecido e 
de cabelo desgrenhado no seio da 
comunidade humana, com sua arte, com seu 
exemplo cívico, com palavras e sonhos que 
continuam, de forma simples, a lançar-nos 
permanentes desafios.   

Porque, na verdade, 23 de Fevereiro 
de 1987 e uma campa rasa num cemitério de 
Setúbal não representam rigorosamente 
nada para a memória de um amor que não se 
engana quando se sabe o que faz falta. 

Na tradição cultural de quem rejeita 
a desistência e o esquecimento as entidades 
subscritoras deste manifesto querem celebrar 

José Afonso e com ele fazer ouvir o brado da terra, mesmo quando sussurrado ao longe, por um menino 
de um qualquer bairro negro. 

Nós, homens e mulheres, envolvidos em actividades multidisciplinares de carácter associativo 
queremos falar da alegria de ter no nosso seio, há 80 anos, José Afonso, sabendo que, mesmo que se voara 
mais ao perto nem por isso estaria mais junto a todos nós. 

 
 



 
III 
 

Entre 2 de Agosto de 2009 e 1 de Agosto de 2010 – nestes “80 ANOS DE ZECA” – queremos 
dançar, fazer teatro, cantar, dizer palavras, ver, pintar, tomar conta da rua, dar azo à libertinagem do 
agora. Porque o “senhor poeta” não merece que sejamos pais incógnitos de contos velhinhos que nos 
induzam a deixarmo-nos 
embalar no mundo surreal do 
“faz de conta”. 

Para nós, estes “80 
ANOS DE ZECA serão o porto 
de abrigo onde poderão e 
deverão chegar, em qualquer 
altura, todos os amigos que 
queiram vir por bem, porque 
todos juntos haveremos de ser 
muito mais que alguém. 

Olhem as estrelas e 
deliciem-se: as grândolas de 
todos os dias nunca serão um 
redondo vocábulo enquanto 
houver força para a alegria da 
criação. 

 
Setembro, 2009 

 

Subscritores colectivos do Manifesto 

 

A Cadeira de Van Gogh - Associação Cultural (Porto) 

ABC – Piano BAr (S.Mamede Infesta) 

ABRIL - Associação Regional para a Democracia e o Desenvolvimento (Lisboa) 

Ágorarte – Assoc. Cultural e Artística (Ermesinde) 

Associação Cultural Mário Gomes Figueira [ACMGF] (Vila Franca da Serra, Gouveia) 

Associação Cultural Teatro Independente Larga A Vela [ACTILAV] (Lisboa) 

Associação dos Jornalistas e Homens de Letras do Porto 

Associação José Afonso (Núcleo do Norte) 

Associação 25 de Abril (Delegação do Norte) 

Associação "Os Carrilanos" (Castrelo do Val, Ourense) 

Bar Liceum (O Porriño, Pontevedra, Galiza) 

Bar Svbvra (Braga) 

Café "Pedra Nova" (Porto) 

Café "Marinhos" (Porto) 

Carl Orff Projecto - Educação Musical (Matosinhos) 

Casa da Música (Porto) 

Casa do Povo da Longra (Felgueiras) 

Centro Social “A Gentalha do Pichel”(Santiago de Compostela) 

Centro Social A Esmorga (Ourense, Galiza) 

CICP - Centro Infantil e Cultural Popular (Guimarães) 

Cineclube de Guimarães (Guimarães) 

Círculo de Arte e Recreio (Guimarães) 

Clube Literário do Porto 

Companhia DeMente (Viseu) 

Companhia de Teatro do Vale do Sousa 

Conservatório de Música de Felgueiras 

Editora “LEMBRABRIL” – Guimarães 

Ensemble - Sociedade de Actores (Porto) 



Escola Artística Soares dos Reis (Porto) 

Escola da Ponte (Vila das Aves) 

Escola das Virtudes, Cooperativa de Ensino Polivalente Artístico 

ESMAE – Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo (Porto) 

Exus som 

Federação das Colectividades do Distrito do Porto 

Feedback Música 

Feministas Independentes Galegas (FIGA) 

Fundação José Rodrigues 

Gato Vadio – Livraria, Atelier de Design, Café-Bar (Porto) 

Gesto – Cooperativa Cultural, CRL (Porto) 

Grupo de Baladas Nostalgia (Espinho) 

Grupo Poético de Aveiro 

Grupo “Toque de Caixa” (Matosinhos) 

Grupo Vocal "Canto Décimo" 

Império da Girafa – Atelier, Galeria, Bar (Porto) 

INTERARTES - Associação Juvenil e Artística (Porto) 

Jornal "Mudar de Vida" 

Jovens da Ocupação de Tempos Livres, Novelas, Penafiel 

MC – Mundo da Canção 

Movimento Alternativo Rock 

“Na Virada”,Sociedade Cultural – (Cangas do Morrazo, Pontevedra) 

NEFUP – Núcleo de Etnografia e Folclore da Universidade do Porto 

Nova Oficina de Teatro e Coral de Lousada 

Novelartecine (Novelas, Penafiel)  

Oficina de Teatro de Almada - Associação 

Projecto Casa Viva (Porto) 

Quarteto Vintage 

Radiofusión (rede de emisoras municipais galegas) 

Revista "Café Portugal" 

Sindicato dos Professores do Norte (SPN/FENPROF) 

Sindicato dos Trabalhadores da Actividade Financeira (SINTAF) 

Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Celulose, Papel, Gráfica e Imprensa 

Sindicato dos Trabalhadores das Pescas do Norte 

Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Norte 

Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins (SINAPSA) 

“Sons de Sempre” – Associação Artística e Cultural 

Tane Timor – Associação Amparar Timor (Porto) 

Teatro Art`Imagem (Porto) 

Teatro Ensaio – Teatreia, Associação Cultural (Porto) 

Teatro do Frio – Pesquisa Teatral do Norte 

Teatro Helena Sá e Costa (Porto) 

União dos Sindicatos do Porto/ CGTP-IN 

Unicepe – Coop. Livreira de Estudantes do Porto, CRL 

Universidade Popular do Porto 

ZEF Produções 

 
 

 
 
 
 



CONTACTOS: 
 
Associação José Afonso – Núcleo do Norte 
 

       Rua do Bonjardim 635 1º Tras. 4000-028 PORTO   
       Telefones: 917711964 (AJA norte), 22 2089228     

(a/ CLP)                                                                                  
 
 

Emails: ajanorte@gmail.com , fcdporto@gmail.com , 80anosdezeca@gmail.com 


