
“Os Tvgas – V Séculos de Camões a Piçarra” 

 

No passado dia doze de março, na Sala de Espetáculos 

do Fórum XXI, alunos de oitavo e nonos anos, 10ºE, 10º 

TDM18 e 9.ºOI/CEF do Agrupamento de Escolas n 1 de 

Marco de Canaveses ingressaram numa viagem íntima 

do autor Diogo Piçarra pela obra camoniana “Os 

Lusíadas”. 

 Os cinco séculos que separam Piçarra de Camões foram o mote para a 

investida do autor numa odisseia por mares e continentes. Desta feita, não 

para desbravar novos mundos, mas para descobrir, conhecer e dar a conhecer 

portugueses e portuguesas que partiram de Portugal. Piçarra selecionou 

algumas estâncias de cada canto de “Os Lusíadas” e, inspirado pelas mesmas, 

versou sobre a vida de quem teve de sair do seu país natal para procurar 

realização pessoal e profissional. Os dez cantos de “Os Lusíadas” 

transformaram-se, pela mão de Piçarra, em dez cantos do globo terrestre, onde 

o autor desembarca para encontrar emigrantes portugueses e portuguesas, 

que dão cartas na ciência, no ensino, na restauração e hotelaria, no desporto, 

nos negócios, entre outras áreas, e sobre quem poetiza. A abrir cada canto, o 

leitor encontrará o passaporte destes portugueses e destas portuguesas, com 

dados sobre a sua identificação, mas, será somente nos poemas de Piçarra 

que o mesmo conseguirá vislumbrar a alma lusitana de cada um/as deles/as. O 

livro está ainda guarnecido de outras ferramentas que, com toda a certeza, 

enriquecerão a experiência daqueles que decidiram entrar nesta viagem. 

“Os Tvgas” é um registo despretensioso, inspirado por aquela que é 

considerada uma das obras literárias portuguesas mais conhecidas em todo 

mundo. Estudar “Os Lusíadas” é um desafio exigente, é preciso amar “Os 

Lusíadas” para que o desafio seja enfrentado com o sentimento de orgulho e 

de pertença à nação lusitana. Foi este o propósito de Diogo Piçarra e de alguns 

docentes que ainda teimam em remar neste conturbado oceano da educação… 

  

 



 


