
17

Conversando com a sua História. n.º 02. Jul. 2014

Algazarra nas Ruas: Comemorações da Independência do Brasil na Bahia
Wlamyra Albuquerque

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2359566367659802 

O texto a seguir é a transcrição adaptada de uma palestra proferida por Wlamyra 
Albuquerque em 2009.

Apresentação: Professora Consuelo Novaes Sampaio
(http://lattes.cnpq.br/1916439397429672)

A professora Wlamyra Albuquerque do Departamento de História da Univer-
sidade Estadual de Feira de Santana. Formou-se na Universidade Católica da 
Bahia. Fez o mestrado em História Social pela UFBA e o Doutorado em São 
Paulo na Universidade de Campinas. Ela tem vários trabalhos, um deles é , 
que fala sobre a abolição, tese do seu doutorado. Tem um livro muito fasci-
nante que é o resultado da sua dissertação de mestrado, Algazarra nas ruas 
– comemorações da Independência na Bahia; é o tema que ela irá abordar 
hoje, apresentando através do processo histórico, desde a Independência, 
atravessando a Monarquia e a República, com ênfase nos significados que a 
festa assumiu durante esse período.

Fala Professora Wlamira

Boa tarde, antes de tudo, tenho que agradecer a oportunidade de um tra-
balho acadêmico, mas que tem um interesse que extrapola a universidade. 
Basta ver como todo mundo gosta de assistir aos vídeos que tratam sobre 
Dois de Julho. É um tema essencialmente baiano e por outro lado, é sempre 
muito oportuno poder estar num espaço como esse, a Fundação Pedro Cal-
mon que, abriu espaço, para que possamos divulgar o trabalho e encontrar 
vocês. Nem sempre isso é possível para um historiador. O livro Algazarra 
nas ruas é o resultado da minha dissertação de mestrado como comentou 
a professora Consuelo Novaes Sampaio, sob a orientação do professor João 
Reis. É um trabalho que discute as comemorações do Dois de Julho, quando 
já não havia mais Império.  A pergunta inicial do livro é: por que o Dois de 
Julho foi e continua a ser uma festa tão importante no calendário festivo da 
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Bahia, se nós já não somos, desde 1889, Império? Como essa festa conta 
sobre uma reelaboração que os baianos fazem da sua própria história e da 
sua memória histórica? 
O professor Cid Teixeira, falava com muita propriedade, sobre como o Sete 
de Setembro, a data oficial, nacionalmente reconhecida como a celebração 
do fim da colônia, é apenas uma data de comemoração oficial no nosso 
calendário. E como o Dois de Julho se constituiu e continua a se constituir, 
como uma festa popular. Como isso se faz? Como isso foi construído? A 
minha pesquisa de mestrado teve como ponto de partida essa questão.
Quais são os sentidos que nós baianos, concedemos a uma festa, imperial, 
quando o império, já não existe mais? Para responder a essa questão eu 
percorri uma série de caminhos próprios à pesquisa do historiador. Pes-
quisei em arquivos, jornais, trabalhei um pouco com fotografia e trabalhei 
muito com discursos políticos; com isso me dei conta de que o que eu tava 
me propondo parecia maior do que eu poderia resolver, porque na verdade 
os sentidos que eram dados ao Dois de Julho eram muitos, eram variados; 
não havia uma única ideia de patriotismo expressa ali, não havia uma única 
ideia de liberdade, que estava sendo posta, não havia uma única ideia de 
pertencimento, digamos, nacional. Ainda que esse pertencimento nacional 
pudesse ser traduzido como uma espécie de baianidade. Na verdade, eram 
vários discursos, várias formas de se compreender a História da Bahia, que 
estavam sendo postas ali.

Ao me ver diante dessa multiplicidade de significados, essa polivalência, 
que a festa apresentava, deu certo desespero no começo, mas depois eu 
fui percebendo que isso na verdade é o que poderia fazer com que meu 
trabalho fosse mais uma contribuição a uma História Social da Bahia.  Há 
algumas gerações, a UFBA, inclusive, tem contribuído muito nesse sentido, 
várias gerações tem se preocupado em ver como se dão historicamente as 
tensões sociais, como se dão os conflitos, como se dão as relações entre 
grupos políticos e partidos, entre atores sociais distintos, tanto cultural-
mente quanto politicamente.
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A festa, na verdade, pareceu para mim como uma janela pela qual eu pode-
ria ver como a sociedade baiana expressava essas tensões, como a socie-
dade baiana reconhecia as diferenças que nela estavam sendo apresenta-
das.
A festa Dois de Julho acontece desde 1823; logo no primeiro ano, ela já traz 
uma série de alegorias e representações do Caboclo, da Cabocla, da ideia 
de cortejo, que é muito presente na sociedade colonial e também na socie-
dade imperial, a ideia de desfile que cruza as principais ruas da cidade. Mas 
toda essa liturgia, ainda que ela tenha sido fixa durante o império, e mesmo 
hoje durante a república, vai ganhando significados diferentes ao longo do 
tempo. Pode-se perceber que, em determinados momentos, a festa encar-
nava uma forma de celebrar a saída dos portugueses, principalmente dos 
comerciantes portugueses. Uma grande parte deles se sentiu retraída no 
comércio baiano, logo depois da abolição. Em certo momento, isso pareceu 
uma vitória popular contra os portugueses, há um movimento, já muito 
conhecido, chamado mata-marotos, em que se conta um pouco sobre essa 
tensão entre ser brasileiro ou branco da terra – como se dizia na época – e 
ser português.

Ao longo do século XIX, percebe-se que esse sentido de rivalidade com os 
portugueses, vai se esvaziando. Ainda que a simbologia da festa continue 
a mesma, ela não aparece de forma tão marcante. Percebe-se que, a par-
tir dos meados do século XIX, lá pela década de 50, 60, principalmente, a 
partir da década de 70, a festa vira um grande momento de propaganda 
abolicionista. Muitos dos que formavam os chamados pelotões patrióticos, 
eram na verdade indivíduos que estavam alistados na causa abolicionista. 

Então, a forma como a festa era organizada, com a presença dos acadêmicos 
da Faculdade de Medicina, a presença dos membros do Instituto Histórico 
Geográfico, a participação de representantes políticos, tanto parlamenta-
res, quanto políticos regionais de outras regiões da Bahia demonstravam 
o quanto a exposição pública se fazia importante, tanto para propagan-
dear ideias, como para defender certos ideais e valores sociais.  Naquele 
momento os principais ideais e valores que estavam postos eram justa-
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mente a abolição e a república. Eu acho que a celebração do Dois de Julho 
de 1888, é bem sintomática nesse sentido; ela dá a ideia de como essas 
tensões estavam sendo trazidas às ruas. O ano de 1888 foi um ano excep-
cional, por conta da abolição. Por duas vezes, os carros dos Caboclos desfi-
laram pelas ruas da cidade. Uma no próprio Dois de Julho e outra em maio 
como uma forma de celebração da abolição. 

A forma como esses Caboclos foram trazidos em 1888 para ruas é intri-
gante, pois fez parte de uma solicitação dos libertos. Àquela época os que 
foram libertos, eram chamados de “Trezes” de maio. Os “Trezes” de maio 
fizeram a solicitação à Intendência e ao Instituto Histórico da Bahia, para 
que pudessem comemorar a abolição, junto com os carros dos Caboclos. 
Bom, a resposta da Intendência e do Instituto Histórico da Bahia é de que 
permitiria apenas a presença da Cabocla e não a do Caboclo. Quando eu 
encontrei essa notícia eu fiquei alguns dias perplexa e sem saber como 
interpretar tal restrição.  Como explicar que a Cabocla fosse bem vinda nas 
ruas em 1888, e o Caboclo não? O que dizer sobre essa censura da presença 
do Caboclo nas ruas?

Para entender a atitude do intendente eu precisei olhar mais um pouco para 
a própria figura do Caboclo e da Cabocla. Se pudermos perceber vamos nos 
dar conta, de que são emblemas, que circulavam na época num dado uni-
verso cultural. Estes emblemas do Dois de Julho compõem a  simbologia da 
festa, mas  trazem referências diferentes.  A Cabocla – como o próprio pro-
fessor Cid Teixeira já falou em outras ocasiões e mesmo o professor João 
Reis – é uma espécie de “encarnação” da Catarina Paraguaçu. No século 
XIX a Cabocla era muitas vezes referido como a representação da lendária 
Catarina Paraguaçu, ou seja, um símbolo de conciliação entre portugue-
ses e brasileiros já que ela teria seduzido os conquistadores portugueses e 
assim teria proporcionado que, entre portugueses e brasileiros, a convivên-
cia pudesse ser tranquila.

Já o Caboclo, tem uma atitude que é completamente diferente. Ele tem um 
ar guerreiro, ele é a figura de um índio, que com pé esmaga uma serpente. 
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Essa serpente representaria a própria tirania portuguesa. Ele tem uma ati-
tude belicosa; é um índio armado para guerra. É um índio que, sustentando 
a bandeira nacional, está pronto para defender a nação.  O Caboclo desfila 
nas ruas do Dois de Julho numa postura de ataque.

Foi olhando para essas figuras e pensando nos símbolos e nos emblemas 
que elas encarnavam que eu consegui construir um argumento, não sei 
se é valido ou coerente Foi olhando para essas imagens, que eu comecei 
a pensar, por que é que a Cabocla foi permitida pela intendência e não o 
Caboclo. A gente estava falando de maio de 1888, o país vivia uma grande 
crise social na qual a Abolição e a campanha republicana eram questões 
delicadas e explosivas. Pairava sobre a festa certa tensão pelo fim do escra-
vismo e a falência da monarquia. Então deixar que fosse às ruas uma figura 
tão revistada de uma atitude aguerrida, às vistas da intendência não era 
muito oportuno àquela altura de 1888. 
A imagem da Cabocla está encarnada numa figura conciliadora, capaz de 
apaziguar tensões, lhe pareceu mais adequada. Então à Cabocla, foi per-
mitido sair às ruas naquele momento, mais não foi permitido ao Caboclo. 
Então vamos percebendo como a manipulação dessas imagens, a forma 
como a festa vai sendo refeita, é uma janela pela qual podemos perceber o 
modo como aquela sociedade se organizava, rivalizava e explicitava as suas 
tensões. 

O que eu percebi, a partir disso é que naquele momento de 1888, os liber-
tos, os chamados “Trezes” de maio, estavam tentando trazer para as ruas, 
uma ideia de liberdade que com certeza não era a mesma que a Intendên-
cia pretendia, que se fosse divulgada num evento popular. Afinal, a ideia de 
liberdade sempre pode ser apropriada e reelaborada de diferentes manei-
ras pelos grupos sociais diferentes. O professor João Reis em O jogo duro 
do Dois de Julho abordou o que as lutas pela Independência do Brasil sig-
nificava para os escravizados que combateram do lado brasileiro,  Sabe-se 
que a maioria dos grandes senhores, se refugiou nos seus engenhos do 
Recôncavo. Coube aos cativos e libertos ocupar as primeiras fileiras dos 
combates movidos por seus próprios interesses e aspirações de liberdade..
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Quem leu Viva o Povo Brasileiro do João Ubaldo, deve se lembrar de um 
personagem  muito interessante, que se torna depois um grade líder polí-
tico, que constrói a sua imagem, a partir da ideia de que foi um dos que 
lutaram pela independência  nacional. Mas, na verdade, ele tinha mandado 
um escravo dele e faz toda uma representação de que teria enfrentado de 
fato os portugueses, sem nunca ter experimentado o campo de batalha.
 
Esse mito do qual o João Ubaldo trata em Viva o Povo Brasileiro, traduz de 
certa maneira, a forma como aquela luta foi travada naquele momento. 
Essa população, chamada na época “de cor” – escravos e libertos –, é que 
esteve na linha de frente da guerra da Independência. E eles tinham obje-
tivos muito claros naquele momento. Muitos achavam que aquela era uma 
oportunidade para fugir  das vistas dos senhores e escapar da escravidão. 
Outros também esperavam que, pelo fato de participarem da independên-
cia, fossem agraciados com a alforria, e de fato alguns deles foram. 

Naquele momento eles estavam tentando conquistar, não só a indepen-
dência política do Brasil de Portugal, mas também a sua própria emancipa-
ção. Esse por certo, não era o sentido de liberdade que estava posto pelos 
grandes fazendeiros, pelos grandes proprietários de terra e de escravos no 
começo do século XIX.  

Dessa forma vamos percebendo que ao longo de todo período imperial, 
e mesmo ao longo de toda a República, o que vai acontecer é que essas 
ideias distintas, sobre o que vem a ser liberdade, sobre o que vem a ser 
pátria, sobre o que vem a ser pertencimento nacional, sobre o que vem a 
ser participação política eram embaralhados na cena festiva. Eram ideias 
dissonantes que estavam sendo teatralizadas na nossa maior festa cívica, 
que é o Dois de Julho. Tanto no episódio de 1823, quanto no de 1888, e 
como nos primeiros anos da República, também se percebe uma disputa 
pelo sentido de quem é o dono da festa. Está aí outra dimensão interes-
sante que a festa nos permite investigar.

Nas primeiras décadas republicanas, as comemorações do Dois de Julho 
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estavam completamente ao encargo do Instituto Geográfico da Bahia, 
uma Instituição, dentre as suas atribuições, está a de ser a guardiã de uma 
memória nacional fundada na Bahia. E assumindo esse papel o Instituto 
Histórico da Bahia, ao longo de toda a Republica e até hoje, é uma das 
Instituições encarregadas de fazer ver os Caboclos nas ruas. O Instituto His-
tórico assumiu o papel de organizar e até mesmo de redefinir os sentidos 
políticos, os significados da festa Dois de Julho. 

Daí que ao longo das primeiras décadas republicanas, uma série de mudan-
ças foi vista na festa, por exemplo, a organização dos pelotões; foi dado 
ainda mais destaque aos estudantes da Faculdade de Medicina, aos pró-
prios políticos locais, as alunas da escola normal, os juristas proeminentes 
na época. Então era muito comum encontrar nesse período, estandartes 
com retratos do Ruy Barbosa e outros líderes da política republicana. 

O Instituto teve muito sucesso em alguns aspectos, nesta investida pela 
reorganização dos próprios sentidos da festa. Tal investimento traduz um 
novo momento político e social da Bahia; um momento em que as tensões 
que estavam sendo postas no império, são redefinidas não mais no sentido 
se há escravidão ou não há escravidão, se somos republicanos ou se somos 
monarquia; mas de pensar quem são os atores sociais nesse contexto, 
quais são os discursos que devem ser relevados, qual o ideal de nação  a 
ser posto em circulação nas ruas em festa. 

Só para exemplificar, eu queria comentar sobre os Dois de Julho, comenta-
das nas crônicas da professora Hildegardes Vianna. Os cronistas e jornais 
da época nos ensinam que a festa da independência não acontecia unica-
mente no dia dois de julho. Se você folhear os jornais da época verá  noti-
nhas, breves anúncios ou comentários pouco elogiosos, aos “Dois de Julho” 
que aconteciam em janeiro, em fevereiro. Nos mais diversos recantos da 
cidade. Isto quer dizer que havia um ciclo de festas de “Dois de Julhos” de 
bairros, e essas festas muitas vezes eram excessivamente criticadas pelos 
jornais da época, porque se julgava que existia ali uma desvirtuação do 
sentido cívico e patriótico que a celebração da independência deveria ter.  



24

Conversando com a sua História. n.º 02. Jul. 2014

O professor Antonio Viana teve um cuidado muito grande de registrar essas 
festas. Ele tem um artigo muito curioso chamado “Dois de Julho de bairros” 
que esta à disposição no Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, em que 
ele faz uma espécie de mapeamento desses pequenos ”Dois de Julhos”. 
No seu texto ele conta que tais festejos aconteciam em vários bairros da 
cidade, principalmente nas áreas periféricas. Então essa profusão de festas 
começou a ser incessantemente criticada pela imprensa, porque passaram 
a ser lidas como um exercício de maculação do sentido cívico. 

Houve uma incessante campanha para que esses “Dois de Julhos” deixassem 
de existir, ou que pelo menos perdessem esse caráter cívico. Eu encontrei 
muitas noticias em que se descrevia cópias do Caboclo e da Cabocla que, 
aos olhos da imprensa, eram reproduções mal feitas das imagens oficiais. 
Certo jornalista chegou a ironizar dizendo que bastava colocar um boneco 
enfeitado com crótons e outras folhas (que aqui na Bahia são conhecidas 
como Dois de Julho, por serem verdes e amarelas) num andor para que se 
fizesse um Dois de Julho em qualquer tempo e lugar.

Então esse caráter, segundo as fontes da época, excessivamente popular 
da festa precisava ser coibido, porque a República procurou disseminar um 
civismo despido de tanta alegoria. Tamanha campanha reguladora teve 
sucesso, esses pequenos festejos locais foram sendo esvaziados de sentidos 
e foram desaparecendo ao longo de toda a República. A partir da década 
de 30, eu não encontrei mais notícias a este respeito. Pode ser que alguém 
folheando jornais ou documentação administrativa ainda venha a encon-
trá-la, mas eu não encontrei mais nenhuma notícia sobre Dois de Julho 
de Bairros. Uma outra preocupação que também estava presente nessa 
política de reorganizar a festa foi o de destituir o sentido devocional que 
os Caboclos carregavam e ainda carregam. O Professor Cid Teixeira muitas 
vezes se reporta aos Caboclos como deuses locais ou heróis locais; visto a 
ambiguidade ou uma confluência de sentidos que é posta na imagem dos 
Caboclos. Ao mesmo tempo  que eles parecem deuses, eles também são 
heróis nacionais. 
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Um dos itens que estavam presentes na campanha republicana de reorga-
nização desses festejos do Dois de Julho era destituir esse caráter devo-
cional da festa do Dois de Julho e dos caboclos. Então, há muitos textos 
de jornalistas comentando o absurdo que era se permitir que as pessoas 
colocassem bilhetinhos debaixo das imagens.  Recentemente, numa das 
restaurações dos carros dos caboclos, ainda se encontrou alguns desses 
bilhetes que eram colocados debaixo dos pés dos caboclos, com os mais 
diversos pedidos. A forma como muitas pessoas saíam, vestidas de verde e 
amarelo, ou rezavam terços diante dos caboclos, parecia às elites da época 
como uma forma de desvirtuar o sentido patriótico do evento.

Em 1923, centenário das lutas pela independência na Bahia, os jornalis-
tas falavam do absurdo que seria os “sulistas” ao visitarem a cidade vis-
sem aquele tanto de pessoas rezando aos pés daquela imagem; o quanto 
isso poderia envergonhar a Bahia. Como se explicaria aos ”estrangeiros” o 
fato daquelas imagens serem símbolos patrióticos mas também de devo-
ção popular? Houve inclusive propostas para que os carros dos caboclos 
não saíssem na comemoração do centenário da Independência e que se 
fizesse apenas uma parada militar, uma outra forma de organização cívica 
na qual  se ocultasse dos olhares estrangeiros esse caráter devocional. Eu 
não preciso dizer como foram tentativas frustradas, a que visaram destituir 
os caboclos do altar cívico dos baianos. Até hoje o que define a festa do 
Dois de Julho é o desfile da imagem do Caboclo seguida pela Cabocla.

 O que eu estou querendo enfatizar é que através da festa do Dois de Julho 
nós podemos entender essas tensões políticas da Bahia republicana, pode-
mos compreender a forma como esses grupos sociais estavam se posicio-
nando naquele período.

Há um outro elemento que também é muito importante aí: no começo do 
século XIX há toda uma onda nativista, que chega até meados do século, 
em que a imagem do índio era vista como uma representação do ser bra-
sileiro. No fim do século XIX não é mais assim que o índio é caracterizado.  
As teorias evolucionistas que estavam circulando no período propagavam 
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que o índio estava no estágio inferior da civilização, ou seja, ele ainda estava 
por se fazer civilizar. 
Então é muito comum nos documentos da época encontrarmos críticas à 
presença daquelas imagens indígenas, com o argumento de que não se 
podia mais tolerar que o Brasil fosse assim representado, já que o índio 
representa o atraso, a barbárie. Buscava-se então imagens que estivessem 
ligadas a uma noção explicitamente européia de nação. Há um episódio 
que eu trago no meu livro que relacionei com o Dois de Julho. Houve uma 
solicitação do Rio de Janeiro para que cada estado brasileiro se autorre-
presentasse. Pretendia-se montar, a partir de tais autoimagens, um painel 
alusivo ao Brasil. Quando tal pedido chegou ao Instituto Histórico algo que, 
à primeira vista, parece tão banal, foi alvo de longos debates. Debatia-se 
sobre qual seria a imagem da Bahia a ser divulgada, os Caboclos foram logo 
deixados de lado, foram as primeiras representações a serem descartadas. 
E o problema parecia se avolumar à medida que os acadêmicos refletiam 
sobre os outros estados. Já existia a imagem do gaúcho dos pampas; o 
paulista pode usar a imagem dos bandeirantes, mas nós baianos, que ima-
gem vamos divulgar? Para surpresa minha, a imagem que foi eleita foi a de 
uma deusa grega com os pés cobertos de folhas de cana-de-açúcar, numa 
alusão ao período áureo da economia baiana. A imagem da Bahia que foi 
vencedora foi a imagem de uma “Bahia grega”, isso é muito sintomático, 
por conta do peso que tinham esses símbolos na época. 

A própria presença dos Caboclos hoje, a possibilidade que nós temos de 
comemorar o Dois de Julho significa, portanto, uma dupla vitória, a vitória 
dos brasileiros sobre os portugueses em 1823, mas também uma vitória 
popular no sentido de termos conseguido garantir a presença dessas ima-
gens na rua. O que é importante notar em todos esses episódios é de como 
esse é um campo privilegiado para a gente chegar perto, para a gente ten-
tar perceber como essas tensões, essas diferenças são expressas, são sim-
bolizadas, são representadas no espaço público. 

Cabe lembrar também que o espaço público é um lugar privilegiado na 
sociedade da Primeira República. Por isto as várias reformas urbanas pre-
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vistas para época, especialmente no governo de Seabra; os vários proje-
tos arquitetônicos que previam inclusive a demolição do casario colonial. 
A gente sabe que nos tempos imperiais e escravistas o espaço público, 
o espaço da rua era dos trabalhadores dos cantos, dos carregadores de 
cadeira, das vendedoras de quitutes. No período republicano a rua como o 
espaço desejado para a circulação dos cidadãos, daí a reforma das praças, 
daí a reorganização desse território no sentido de permitir que as “famílias”, 
“as pessoas de bem”, pudessem transitar livremente no espaço urbano. 

Então, percebam quantos ingredientes, quantos aspectos estavam sendo 
simbolizados no momento em que os Caboclos eram trazidos às ruas. Essa 
pluralidade, essa diversidade de caminhos investigativos ao mesmo tempo 
me desesperava, enquanto eu escrevia a minha dissertação também me ali-
mentava.  Pesquisando sobre o Dois de Julho fui me dando conta do quanto 
o tema era importante para entender uma dimensão da História Social da 
Bahia, que até então era pouco explorada. Entender como essas tensões, 
como essas disputas traduziam questões que estavam postas no cotidiano, 
como é que políticos, jornalistas e autoridades da época se posicionavam 
diante do que estava posto foi desafiador na pesquisa.

Então, no fim das contas, a minha pergunta inicial, que havia sido por que 
o Dois de Julho continuava a ser comemorado, quando já éramos republi-
canos, foi perdendo o fôlego quão passo em que me dei conta do quanto 
o Dois de Julho era uma boa oportunidade, para entender tensões políti-
cas e sociais. Eu acho que, qualquer outro trabalho que venha aparecer 
sobre o Dois de Julho, vai encontrar outros aspectos, outras questões, para 
a gente pensar esse período. Eu acho que trabalhos precisam ser feitos no 
sentido de pensar, até mesmo de aprofundar certas questões acerca das 
quais eu na época não pensei por imaturidade e inexperiência. Por exem-
plo, como compreender a presença dos estudantes da Faculdade de Medi-
cina, ali? Qual o papel deles na festa? Como compreender aquele espaço, 
como espaço de educação cívica, da qual as estudantes da Escola Normal 
eram presença importante? Então, há várias questões que ainda estão no 
ar, quando pensarmos em festas públicas, principalmente em festas cívicas 
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na Bahia. Esse é um campo que tem sido cada vez mais explorado. Eu acho 
ótimo o trato que a história faz destes temas, em que apenas a etnografia 
não basta  não é só contar como a festa era , mas perceber os significados 
historicamente demarcados por trás do que estava sendo apresentado e 
representado.  O nosso desafio é o de ler nas performances, no teatro, que 
a festa representa o jogo social historicamente posto. Eu particularmente, 
acho que isso é campo de pesquisa, um campo de investigação ainda muito 
rico; principalmente numa sociedade repleta de festas públicas como a 
nossa. E tenho certeza que outros trabalhos virão para podermos cada vez 
mais alargar as nossas maneiras de pensar outros tempos e lugares.


