
Há sete anos, foi fundada a Casa da Achada – Centro Mário Dionísio, uma associação cultural 
que quis disponibilizar o espólio de Mário Dionísio a todos, tratá-lo, mostrá-lo, partir dele para 
realizar sessões, discussões, edições, transformações. 
 
Há seis anos, depois das obras necessárias, a Casa foi aberta ao público, mantendo uma 
intensa e regular actividade. 
 
Em Agosto de 2014 morreu o nosso companheiro Maçariku, um dos dois grandes pilares desta 
casa, pilar de ideias e pilar de práticas. O outro grande pilar, a Eduarda Dionísio, abanou 
também, naturalmente, desanimou, quis desistir de tudo, parar. Coube a uns outros, que já 
por cá andavam durante todo este tempo mas mais ligeiramente, acharem que conseguiam, 
juntando as mãos capazes de pensar, continuar a fazer coisas, para si e, sobretudo, para os 
outros.  
 
2015 foi um ano de experimentar outras formas de funcionamento da casa, outras formas de 
sugerir sessões, de decidir coisas, de partilhar tarefas, as formas que nos fossem possíveis, 
dentro das contrariedades de tempo e espaço das vidas das pessoas, que aqui andam e fazem 
porque querem, para além dos seus empregos e obrigações. 2015 foi um ano de tentar fazer 
coisas com mais mãos na massa. Porque só assim seria possível continuar. E também porque 
gostamos da ideia de a massa ter lá metidas mais mãos. 
 
Em Janeiro, o mês de Janus, o deus de duas caras, a que olha para trás e a que olha para a 
frente, parámos a actividade habitual da Casa da Achada e fizemos várias sessões a pensar no 
Maçariku, que foram acompanhadas por um ciclo de filmes na Cinemateca e rematadas por 
um concerto na Sociedade Guilherme Cossoul. 
 
Depois voltámos a tentar fazer existir o Centro Mário Dionísio. Recomeçaram actividades que 
já vinham de antes – as leituras d'A paleta e o mundo, as oficinas, o cinema – prepararam-se 
sessões das mais diversas que, a partir de agora, começaram a ser pensadas e reunidas em 
ciclos. 
 
Em Fevereiro e Março, o ciclo «A luz da sombra». Em Abril, Maio e Junho, o ciclo «Bastidores – 
fazeres que não se vêem». Em Julho, Agosto e Setembro, o ciclo «À mesa». 
 
A par da actividade pública, continuou o trabalho de tratamento do espólio de Mário Dionísio 
e Maria Letícia, a partir de meio do ano levado a cabo sobretudo e quase só pela Eduarda 
Dionísio. Continuaram os ensaios do Grupo de Teatro Comunitário da Casa da Achada e do 
Coro da Achada, e continuou a reunir-se o grupo de gente que todas as segundas-feiras quer 
fazer uma hora de leitura com projecção de imagens d'A paleta e o mundo, de Mário Dionísio. 
 
Nada do que se fez este ano teria sido possível se não existissem aquelas tais pessoas que 
decidiram dar mais de si agora do que o que tinham dado até 2014. Nada teria sido possível, se 
não houvesse certas pessoas, e não são assim tantas, que mantiveram a sua vontade de fazer 
esta casa desde Agosto a Dezembro, e que a mantiveram desde Janeiro a Março, e que a 
mantiveram desde Março a Outubro. Que continuam a querer fazê-la. E que querem chamar 
outras pessoas que cá nunca vieram ou que vieram pouco. Ouvir mais vozes. Contar com mais 
mãos. Nada do que se fez este ano teria sido possível se não soubéssemos e sentíssemos que 
noutros lados outras pessoas andam a fazer coisas também com as suas próprias mãos, 
regidas apenas pelas suas vontades e iniciativas e não por ordens e regras de outros: a 
Margarida Guia e a sua voz dissonante, o Gérald Bloncourt e as suas fotografias de imigrantes, 
o Luiz Rosas e a Leitura Furiosa, a Caravana pelo Decrescimento que partiu de Montemor-o-



Novo e veio ter ao Largo da Achada em Julho, os companheiros Micio e Morandi da Lega di 
Cultura di Piadena e o Peter Kammerer, só para dar alguns exemplos. 
 
Em 2015 morreram dois sócios fundadores que foram importantíssimos para a vida da Casa da 
Achada. O nosso querido Francisco Castro Rodrigues, amigo de Mário Dionísio, seu 
incondicionável fã, que participou em várias sessões, e do qual herdámos, feliz e infelizmente, 
dois quadros de Mário Dionísio, agora pertencentes ao espólio que temos à disposição de 
todos. Também e ainda há pouco, Vítor Silva Tavares, que pertenceu vários anos à direcção, 
paginou com a Eduarda o boletim que saiu duas vezes por ano entre Setembro de 2010 e Abril 
de 2014, chamado «Ficha» e nos acompanhou em tantas sessões e convívios. 
 
É preciso gente desta no mundo. Bestialmente maluca. Bestialmente resistente. Que sempre 
há-de querer fazer coisas com as suas ideias e com a sua vontade como motores da sua acção, 
como razão para se quererem levantar todos os dias da cama, irem ter com outros, 
comentarem o mundo, sugerirem uma discussão a ter, perguntarem o que é preciso para 
aliviar outras mãos de trabalho a mais que pode ser dividido. Gente que nos dá força para 
continuar.  
 
As pessoas morrem. Diz que a vida é assim. Mas quero acreditar que outros malucos e 
resistentes estão a nascer todos os dias. Não substituem os que morreram, mas, com as suas 
maluquices e as suas resistências próprias, hão-de tornar uns tempos e uns espaços mais 
respiráveis. Mais malucos, mais resistentes. 
 
Chegámos a Outubro. Os dias estão outra vez a ficar mais curtos, mais escuros, mais cinzentos, 
mais frios. E sobre os momentos políticos que vivemos… acho que é melhor não falar, porque 
estamos em dia de reflexão e ainda me prendem. Para não nos deixarmos sucumbir pela 
depressão em que nos querem todos enfiados, só fazendo coisas. Só continuando a querer que 
exista este sítio um bocadinho diferente, com lógicas de pensamento e acção distantes das leis 
do mercado, das leis do amorfismo, das leis da apatia, das leis da rotina, das leis que fecham 
fronteiras e nos querem caladinhos, ou quando muito a aplaudir espectáculos para encher 
chouriços e adormecer. 
 
Hoje, que assinalamos os 6 anos da Casa da Achada, achámos que era uma boa idade para 
entrar na escola. Não para fazer o que os professores nos mandarem nem para fazermos de 
professores. Queremos é questioná-la. Em vários aspectos, em tantos aspectos.  
 
Para o ciclo «Escola, para que te quero?» montámos a exposição que aqui vêem, nas paredes e 
nas vitrines, a partir do percurso dos alunos e professores Mário Dionísio e Maria Letícia 
Clemente da Silva. Preparámos 3 novas edições, que estão na mesa da entrada e que daqui a 
nada serão apresentadas. De propósito para este ciclo, reunimos os textos de Mário Dionísio 
sobre ensino, no livro O quê? Professor?!. No mês de Outubro vai haver sessões sobre a Escola 
Moderna de Ferrer, com Eupremio Scarpa; sobre os edifícios e espaços escolares, com João 
Barroso e Filomena Marona Beja; sobre Mário Dionísio enquanto professor, sessão para a qual 
convidamos todos os que tiverem sido seus alunos ou colegas; sobre o Movimento Contra a 
Escola Capitalista, com Fátima Chorão e João Serra. O cinema, todas as segundas-feiras, 
também é dedicado a pensar as escolas, e nas oficinas de domingo, «Física no dia-a-dia», 
faremos algumas das experiências de um livro de Rómulo de Carvalho, que se preocupou em 
explicar a física a leigos. 
 
O ciclo «Escola, para que te quero?» continuará em Novembro e Dezembro. Venham, tragam 
amigos, levem cartazes para sítios. Uma das coisas em que mais temos dificuldades é na 
divulgação das nossas actividades. Se passarem a palavra, já é uma ajuda e pêras. 



 
Em 2016 faz 100 anos que Mário Dionísio nasceu. Não fazemos coisas em função das 
efemérides, senão não estávamos aqui todos os dias. Mas como as efemérides são tantas 
vezes pretexto para isto e para aquilo, certamente ouvirão mais o nome de Mário Dionísio, não 
só na Casa da Achada. O agrupamento de escolas Gil Vicente promete passar o ano a falar de 
Mário Dionísio, bem como o Liceu Camões. No Museu do Neo-Realismo, haverá uma 
exposição sobre a vida e a obra de Mário Dionísio e em Outubro, daqui a um ano portanto, 
realizar-se-á um colóquio internacional, proposto pelo Centro de Estudos Comparatistas da 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Na Casa da Achada, queríamos muito 
conseguir reeditar A paleta e o mundo de Mário Dionísio, mas não sabemos como arranjar 
dinheiro para o fazer. Se houver ideias, são bem-vindas. De resto, venham e participem. A ver 
até quando resistimos, que nem uns doidos. 
 
Agora seguimos o sábado com a apresentação da nova exposição e das três novas edições O 
quê? Professor?!, Conflito e unidade da arte contemporânea e Para uma bibliografia Mário 
Dionísio. Depois veremos o que o Grupo de Teatro Comunitário da Casa da Achada preparou 
para nos mostrar neste dia. E o coro, já o ouvimos, mas vai voltar mais uma vez a cantar 
quando formos para o quintal comer, beber e conversar. 


