
	  

	  
	  
	  

 
 

AMIGOS MAIORES QUE O PENSAMENTO ARRANCA DIA 25 DE JANEIRO, NO PORTO 
 

Mais de uma centena de entidades nacionais e internacionais pretende fazer de 2012 um ano de 
celebração da obra de Zeca Afonso e Adriano Correia de Oliveira. Os “Amigos Maiores que o 
Pensamento” assinalam dia 25 de Janeiro, nas escadas da Casa da Música, o arranque simbólico 
da iniciativa.  
 

Numa altura em que os 

encontros acontecem já só 

no universo do digital e os 

convites se fazem via 

Facebook, há um grupo de 

pessoas que decidiu marcar 

a diferença, pondo gente e 

diversas entidades em 

contacto e trazendo para a 
rua os versos e a música 
de José Afonso e Adriano 
Correia de Oliveira. Sob 

uma mesma bandeira ou, melhor dizendo, sob uma mesma música de intervenção, o projecto pretende 

promover a partilha de recursos e ideias e o contacto entre instituições tão diferentes como, por 

exemplo, a Escola Secundária Alexandre Herculano, a “Companhia de Teatro Palmilha Dentada”, a 

“Barraca”, a “Associação dos Jornalistas e Homens de Letras do Porto”, a “Sons da Terra”,  a 

“Associação  Cultural Confraria dos Ovos Moles de Aveiro” ou a “Gentalha do Pichel”, aqui ao lado, da 

Galiza. 

 

A ideia é resgatar do esquecimento a vasta obra destes dois homens e divulgar junto de uma nova 
geração as canções que deram o alento às lutas de um Portugal passado e que continuam hoje tão 

pertinentes. “José Afonso e Adriano Correia de Oliveira foram exemplos de cidadania política, cultural e 

social. Tinham uma capacidade de intervenção indiscutível que, ainda hoje, pode e deve servir de 



	  

	  
	  
	  

estímulo para todos quantos não abdicam das causas da liberdade e da dignidade humana”, pode ler-se 

no Manifesto dos Amigos Maiores.  “A cultura é uma arma”, continua o texto orientador do projecto que 

promete agitar as águas um pouco por todo o país e além fronteiras, enchendo de música e de ideias as 

ruas, as casas e os palcos, e apelando a todos para que participem.  

 

25 anos e 30 anos depois de, respectivamente, José Afonso e Adriano Correia de Oliveira “decidirem 

pegar na trouxa e zarpar”, o primeiro acorde acontece nas escadas da Casa da Música, espaço 

simbólico que acolhe o arranque da iniciativa e a apresentação pública do projecto à comunicação 
social. “É um espaço que sentimos que é de todos e é também onde, se fossem ainda vivos hoje, o 

Zeca e o Adriano teriam uma sala cheia para os ouvir tocar e cantar”, diz-nos Paulo Esperança, 

subscritor dos Amigos Maiores. 

 

Do programa já alinhavado para este ano fazem parte tertúlias, concertos, exposições, peças de 
teatro, dramatizações, debates, intervenções poéticas, trabalhos com as escolas, BDs, noites 
temáticas de cinema e até mesmo encontros gastronómicos – um vasto conjunto de actividades que 

promete levar a novos públicos a música e a poética cantada por Zeca e Adriano. A programação está 

longe de estar fechada e o projecto encontra-se aberto a novas participações, ao longo de 2012, através 

do endereço de email amigosmaiores@gmail.com e da página oficial dos Amigos Maiores na Web e no 

Facebook.  

 

Até à data, fazem parte da lista de subscritores mais de uma centena de entidades, um pouco por todo 

o país e na Europa, e são já mais de 300 os subscritores a título individual. Espera-se que, antes de 

terminar o ano, venham juntar-se aos Amigos Maiores que o Pensamento “muitas mais colectividades e 

gente com vontade de conhecer e de dar a conhecer o Zeca e o Adriano”, afirma Carmo Marques, 

membro do projecto.  

 

O projecto Amigos Maiores que o Pensamento promete fazer de 2012 o ano de celebração da obra de 

dois dos maiores cantautores portugueses e é apresentado ao público no próximo dia 25 de Janeiro, 

pelas 18h00, na Casa da Música, no Porto.  

 

 



	  

	  
	  
	  

 

Página oficial:  

www.amigosmaioresqueopensamento.wordpress.com 

www.facebook.com/amigosmaiores 

www.twitter.com/amigosmaiores 

 

 

Para mais informações, por favor, contactar Inês Castanheira (PRESS – CulturePrint), através do 

número de telefone 939802770 ou do endereço de email press.cultureprint@gmail.com. 

 
 


