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Dedicatória

À pessoa que foi/é, do início ao fim, os braços direito e esquer-
do, o pilar do JornalVERIS (JV) e do seu mentor/diretor.

À estimada Benedita Valente, a “benjamim” dos coautores e 
afilhada do Coordenador desta obra, que tinha apenas 9-10 anos 
quando escreveu as suas histórias para o JV.

Aos 13 coautores já falecidos, particularmente os que tiveram 
uma relação muito especial, duradoira e umbilical com o JV (no 
seu todo): Daniel Serrão, Miguel Veiga e os dois ‘Martins’ – o 
bispo D. Manuel e o poeta Albano. 

A todos os outros coautores, felizmente ainda peregrinos deste 
mundo terreno, é-lhes devido este espaço – neste livro que tam-
bém é deles – pelas palavras escritas e faladas que dedicaram ao 
JV e que este, agora, lhes retribui.

Ao caríssimo Arq. Siza, pela sua amizade e seu prestimoso 
contributo.

Ao prezado Doutor Artur Santos Silva, principal patrocina-
dor anual do JV que viabilizou as edições existentes dos «Ga-
lardões JV/BPI»; à Doutora Maria Barroso, que presidia ao res-
petivo Júri; ao escultor José Rodrigues, que concebeu o galardão 
em bronze; e aos ilustres homenageados dos principais prémios 
anuais, «Mérito & Carreira», assim cronologicamente: Manoel 
de Oliveira, Ruy de Carvalho, Agustina Bessa-Luís, Nadir Afon-
so, Pires Veloso e Daniel Serrão.

A todos os leitores e impulsionadores que se mantiveram do 
início ao fim, a bem e de boa-fé: que sempre acreditaram, in-
centivaram e puxaram pelo JV (quando parecia esmorecer nas 
vergadas dificuldades) para que prosseguisse e se transfigurasse, 
ano após ano. 
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Epígrafe

«… O cosmopolitismo, 
no sentido um pouco desviado das raízes estóicas 
que apontam para um Estado-Mundial 
de criaturas racionais 
– e que espera a capacidade de aceitar com harmonia 
os costumes, as políticas sociais, a linguagem, 
de qualquer cidade ao redor da terra, 
e até de incorporar os valores que lhe presidem –, 
perde vigência e relevo 
quando é o multiculturalismo circundante 
da violência e da falta de políticas eficazes de acolhimento e 
de integração, 
que relança antigas angústias, 
não apenas dos que chegam, também dos que recebem. …»

Prof. Doutor ADriAno MoreirA
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