
 

 
   

 
 

 

 

O SOLDADO PRÁTICO 

DIOGO DO COUTO 

15 DEZ 2016 | 18H45| ARQUIVO NACIONAL 

TORRE DO TOMBO 

ENTRADA LIVRE 

DIRECÇÃO DE SILVINA PEREIRA – TEATRO MAIZUM 

TORRE DO TOMBO | ALAMEDA DA UNIVERSIDADE | 210 037 100 

INFORMAÇÕES: 21 347 77 35 | TEATRO@MAIZUM.PT | 

Lisboa, Dezembro de 2016 

A propósito dos 400 anos sobre a morte do autor de As 

Décadas, o TEATRO MAIZUM apresenta, no dia 15 de Dezembro, pelas 

18h45, na Torre do Tombo, uma leitura pública encenada do famoso 

diálogo coutiano O Soldado Prático.  

Diogo de Couto, neste seu diálogo, oferece uma análise atenta 

da sociedade do seu tempo num período da história singularmente 

complexo, que ilustra a lenda negra do império português, deixando ver o que se considera “os enganos e desenganos da 

Índia”. O seu pensamento continua a ser gritantemente intemporal. Nesta voz da Índia, vemos a ambição da riqueza, 

conseguida sem olhar a meios, assim como a injustiça e a imoralidade apresentadas de formas variadas. 

A leitura encenada integra o Colóquio Internacional «Diogo do Couto: história e intervenção política de um escritor 

polémico» pelo Centro de História d’Aquém e d’Além Mar da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade 

Nova de Lisboa e ainda o Colóquio Internacional «Paideia e Humanitas, formar e educar ontem e hoje», pelo Centro de 

Estudos Clássicos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, o Instituto de Educação da Universidade de Lisboa e o 

Instituto de Educação da Universidade do Minho.  

 

 

O Soldado Prático é dos livros mais honrados da literatura portuguesa. Deverá ser lido depois de Os Lusíadas. Os dois amigos, 

Camões e Couto, fizeram duas obras que se completam: uma canta as glórias antigas da Pátria, num frenético esquecimento do presente; 

outra analisa impiedosamente as vergonhas desse presente e mostra-nos o país e o Império afundados num tremendal de infâmias: por toda 

a parte a ambição da riqueza, o amor do luxo, a concussão e o roubo. Tudo estava podre e afistulado!  

Rodrigues Lapa. 
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