


NUNO NUNES-FERREIRA 

A Palavra (2020) 

Inserida no ciclo “Somos Livres”, a instalação intitulada a palavra (2020), do artista Nuno Nunes-Ferreira (1976, Lisboa), aborda a pertinência das palavras escritas 
no contexto jornalístico do pós-25 de Abril, confrontando a impossibilidade do discurso no tempo da “antiga senhora“ com a força da liberdade nas palavras 
proibidas. 

 A instalação a palavra toma como ponto de partida a irreverente frase: “Peço licença à mesa para falar (…)” que, o então, presidente da Direção-Geral da 
Associação Académica de Coimbra, Alberto Martins, proferiu em plena sessão solene da inauguração do edifício de Matemáticas, da Universidade de Coimbra, a 17 
de Abril de 1969, perante o aparelho do Estado Novo, nomeadamente o ministro da Educação José Hermano Saraiva e o Presidente da República Américo Tomás. 
Este acontecimento veio a despoletar a crise académica, levando a inúmeras prisões nesse mesmo dia e ao posterior encerramento da Universidade, a 6 de Maio. O 
“peço a palavra”, não sendo um discurso preparado, foi uma forma de, num contexto de luta incessante contra a Guerra Colonial e a favor da liberdade de expressão, 
contestar e enfrentar o estado fascista. Considerando que nessa ocasião ficaram palavras por dizer e que a imprensa antes do 25 de Abril - República, Século, Diário 
de Notícias, A Capital, Jornal do Comércio, Comércio do Porto - e dos jornais clandestinos - Avante, Bandeira Vermelha, Combate, Voz do Povo, entre outros com 
menor tiragem - era “visada” pela censura, na obra a palavra Nuno Nunes-Ferreira questiona as possíveis palavras que poderiam ter sido proferidas e que poderiam 
ter sido escritas nas folhas dos jornais. A imensa apresentação do arquivo dos jornais do pós-25 de Abril, com especial incidência para o período do PREC, que o 
artista tem vindo a colecionar, ocupa a totalidade das 4 paredes do espaço expositivo. Através desta mostra exaustiva revela-se insistentemente as palavras que 
tinham sido proibidas, como que intensificando a força do seu poder libertador. 

 Porém, não se trata apenas de aumentar o volume do grito de liberdade, a obra a palavra levanta duas questões relevantes. Por um lado, o artista tem vindo a 
desenvolver um processo de trabalho assente na ideia de arquivo, entendido como memória não isenta de uma posição política engajada perante os acontecimentos 
históricos recentes, nomeadamente o Estado Novo, a Guerra Colonial, o PREC, o 25 de Abril, entre outros. Neste sentido, a obra a palavra toma uma posição em 
prol de uma crítica feroz sobre a censura e, deste modo, levanta a voz dos oprimidos. Por outro lado, o título da peça a palavra vem do latim parabola que significa 
“discurso” ou “fala”. A raiz etimológica vem do grego parabole que é composto por para - “ao lado” - e por ballein, - “atirar” ou “jogar” -, que no seu conjunto 
pode-se traduzir como “comparação” entre duas ou mais coisas dispostas lado a lado. A figura de estilo parábola significa que, através de uma narrativa curta, se 
pode transmitir um conteúdo moral, mediante o emprego de uma linguagem figurada. No entanto, o significado atual da palavra tem diversos usos: dar a sua 
palavra; de palavra; palavra de ordem; palavra de honra; de poucas palavras; passar palavra; retirar palavra; sem palavra; tirar a palavra da boca de alguém; última 
palavra; ou voltar com a palavra atrás. Em todos os casos, a importância da palavra é elevada e denota um sentido primordial que permite reavaliar a ideia de arquivo 
como memória política não isenta, como se referiu em cima em relação à obra de Nuno Nunes-Ferreira. Neste caso, não se trata de uma mera apresentação de jornais 
de época, existe uma escolha premeditada de fazer ressaltar um sentido de liberdade de expressão em que já não existem palavras proibidas e que, talvez moral e 
eticamente, a palavra possa existir num espaço comum como um bem comunitário e plural. 
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NUNO NUNES-FERREIRA 

A Palavra (2020) 

A part of the cycle “Somos Livres” [We Are Free], the installation titled A Palavra (2020) [The Word], by artist Nuno Nunes-Ferreira (1976, Lisbon), addresses the 
pertinence of written words within the journalistic context of the period that followed the April 25th Revolution, setting the impossibility of speech in the days of the 
“antiga senhora”1 against the power of the freedom inherent to forbidden words. 

The installation A Palavra uses the irreverent sentence “I request the floor to speak (...)” as departure point, which the then President of the General Administration 
of the Academic Association of Coimbra, Alberto Martins, uttered in the course of the formal session of the inauguration of the Mathematics building of the 
University of Coimbra, on April 17th 1969, before top officials of the Estado Novo regime, namely the Minister for Education José Hermano Saraiva and the 
President of the Republic Américo Tomás. This event came to trigger the academic crisis, leading to countless arrests that same day and the later shutdown of the 
university, on May 6th. This “I request the floor”, though not a prepared speech, was a way of protesting and confronting the fascist state, within a context of 
incessant struggle against the Colonial War and for freedom of speech. Bearing in mind that on this occasion words were left unsaid and that before April 25th 1974 
the press – República, Diário de Notícias, A Capital, Jornal do Comércio, Comércio do Porto – as well as the underground newspapers – Avante, Bandeira 
Vermelha, Combate, Voz do Povo, among others with a smaller print run – were the target of censorship, in the piece A Palavra Nuno Nunes-Ferreira questions 
what possible words could have been uttered and what could have been written on the pages of the newspapers. The immense display of the newspaper archive of 
the period following the April 25th Revolution, which the artist has been collecting and which features a special focus on the PREC period, takes up the entirety of 
the four walls of the exhibition space. Through this comprehensive display, the words which had been forbidden are insistently revealed, as if intensifying the 
strength of their liberating power. 

However, this is not just about upping the volume on the cry of freedom – the piece A Palavra raises two relevant questions. On the one hand, the artist has 
throughout the years carried out a work process which rests on the idea of archive understood as memory, which is not excepted from an engaged political position 
before recent historical events, namely the Estado Novo regime, the Colonial War, PREC, the April 25th Revolution, among others. In that sense, the piece A 
Palavra takes a position in favor of a fierce criticism of censorship and, thusly, it elevates the voice of the oppressed. On the other hand, its title, A Palavra, comes 
to us from the Latin parabola, which means “speech” or “utterance”. The etymological root lies in the Greek parabole, composed of para – “to the side” – and 
ballein – “to throw” or “place” –, which as a whole can be translated as a “comparison” between two or more things which are laid out side by side. The parable 
figure of speech entails that, by means of a short narrative, one can convey moral content through the employment of figurative language. However, the current 
meaning of palavra has several uses: dar a sua palavra [to give one’s word]; de palavra [reliable]; palavra de ordem [catchword]; palavra de honra [word of 
honor]; de poucas palavras [laconic]; passar palavra [spread the word]; retirar palavra [to retract a statement]; sem palavra [unreliable]; tirar a palavra da boca 
de alguém [to take the words out of someone’s mouth]; última palavra [the last word, final decision]; or voltar com a palavra atrás [to deny something one has 
previously said, to fail to keep a promise]. In all these cases, the importance of the word is paramount and it denotes something of a primordial meaning which 
allows us to reevaluate the idea of archive as non-impartial political memory, as was mentioned above about Nuno Nunes-Ferreira’s artwork. As for the artwork at 
hand, this is not a mere display of newspapers of times gone by, there is a premeditated choice to emphasize a sense of freedom of speech, where there are no longer 
any forbidden words and where, maybe morally or ethically, the palavra – the word – may exist in a common space as a communal and plural asset. 

March 2020 
Hugo Dinis 

1 Lit. transl.: [in the days of] “the old lady”/“the age-old lady”, idiomatic expression used to designate the time of the dictatorship. 
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Ciclo SOMOS LIVRES 

Inspirado na memória dos combates travados em nome da Liberdade, o programa deste ciclo evoca 
acontecimentos de um passado recente como ponto de partida para a criação artística e reflexões sobre 
conceitos tão inquietantes como juventude, revolução e democracia. 

Cycle SOMOS LIVRES [We are Free] 

Inspired by the struggles fought in freedom’s name, the programme of this cycle evokes events from a 
recent past as the basis for the artistic creation and for a debate about concepts so unsettling as 
youth, revolution and democracy. 
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