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Agostinho 
da Silva 

no Aljube

Uma leitura revolucionária da obra de Agostinho da Silva 
à margem da vulgarização corrente, em que o célebre lema 

{(Liberdade, Igualdade, Fraternidade )) é a chave da 
coerência que lhe harmoniza a vida com o pensamento 

«Numa nova e originalíssima interpretação da obra do filósofo portuense e con-
cordando que os três princípios se encontram presentes em todos os períodos da 
sua vida, Pedro Martins, porém, realça a dominância de cada um deles em três 
fases sucessivas da sua vida: a fase 'seareira', dominada pela Igualdade; a fase bra-
sileira dominada pela Fraternidade; e a fase final da sua vida, a partir de Educação 
de Portugal ( 1970), em que predomina o valor da Liberdade. 

Porque a essência de Deus e do homem consiste na Liberdade, o pensamento 
de Agostinho da Silva, no último momento da sua obra, obedeceria a uma visão 
'teolibertária', ou, do ponto de vista mais humano e político, uma visão 'acrata'. 

É, pode dizer-se, uma revolução nos estudos agostinianos e uma proposta herme-
nêutica que poderá doravante dar inúmeros frutos interpretativos. 

Há livros que são mais um livro e há livros que revolucionam o seu campo de 
estudos. É este último o caso de A Liberdade Guiando o Povo. Uma Aproximação a 
Agostinho da Silva: um livro que merece ser lido.» 

MIGUEL REAL 
inPrefácio 

«Desde o seu primeiro livro, publicado em 2007, O Anjo e a Sombra, dedicado a 
Teixeira de Pascoaes, que Pedro Martins, nascido em 1971, entreviu no pensa-
mento em geral, e no português em particular, um éon libertário, como se a essên-
cia da Vida, a sua verdade íntima e fecunda, fosse a liberdade. Se o pensamento 
procura conhecer a verdade e a verdade é a liberdade, então não é só o pensar que 
liberta, é o pensamento que é libertário. 

Neste seu novo livro, consagrado a Agostinho da Silva (1906-1994), o autor desen-
volve num sentido cada vez mais complexo e cerrado esta sua intuição primeira, 
que desde já o caracterizará enquanto pensador, dando-nos um estudo inquieto e 
inovador sobre a evolução espiritual de Agostinho da Silva ao longo das três fases 
marcantes que este atravessou na sua vida - o período seareiro (1928-1944), os 25 
anos de exílio voluntário no Brasil (1944-1969) e o regresso a Portugal (1969-1994).» 
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ORGANIZAÇÃO: APOIO:

PROGRAMA
14h00, 14h15 e 14h30 | 

Visitas guiadas e comentadas ao Museu do Aljube

15h30 | Colóquio “Agostinho da Silva no Aljube”
António Cândido Franco - “Agostinho da Silva no Aljube”

 Daniel Pires - “Agostinho da Silva e a Seara Nova”
 Rui Lopo - “Agostinho da Silva e o processo na PIDE”

17h00 | Recital de textos de Agostinho da Silva
 por Risoleta C. Pinto Pedro

17h30 | Apresentação das obras
 Revista Nova Águia (n.º 19), por Renato Epifânio

Agostinho da Silva - A Última Entrevista de Imprensa, 
por Renato Epifânio

 A Liberdade Guiando o Povo - Uma Aproximação a 
Agostinho da Silva, por Pedro Martins

 A Literatura de Agostinho da Silva, essa alegre 
inquietação,  por Risoleta C. Pinto Pedro

18h00 | Moscatel de Honra

*Entrada gratuita mas com inscrição obrigatória e limitada a 75 pessoas

COLÓQUIO

PATROCÍNIO:

Entrada gratuita 
mediante inscrição obrigatória*

INSCRIÇÕES:  Jornal Raio de Luz   |   geral@raio-de-luz.org
Informações pelo telefone 212 681 554
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