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Nestes “Contos fantásticos”, publicados no ano passado, o autor do prefácio, João
Boavida, convida-nos a conhecer um pouco mais do autor:
"Como é sabido no meio académico, Albano Estrela é um dos nomes mais
sólidos e influentes na consolidação científica e institucional das Ciências da
Educação em Portugal.
Mas não é desse Albano Estrela - investigador, professor, orientador e
dinamizador de equipas em projetos de investigação, e com uma vastíssima
obra publicada nessa área - que aqui se fala, mas do Albano Estrela escritor.

pois que ele humaniza tudo em que toca

Como a simples enunciação dos temas dá a entender, a personalidade de
Albano Estrela é muito rica, imaginosa, complexa e muito crítica, embora
sempre cheia de humanidade. Homem culto, diletante, sem nunca deixar de

Albano Estrela nasceu no Porto em 1933. Licenciou-se em Coimbra em ciências

sentir a dinâmica da vida e sua complexidade, a sua escrita atende a todos os

histórico-filosóficas e doutorou-se em Ciências da Educação na Universidade de Caen,

sinais e a todas as situações que a vida lhe vai proporcionando.

França. É professor catedrático jubilado da Universidade de Lisboa e autor de uma

(…) E até da necessidade de explicar e de fazer compreender, porventura

obra variada naquela área do conhecimento. A partir dos sessenta anos, começou a

influência da sua atividade profissional. Compreender, contudo, não só o

escrever contos e outros textos literários, atividade que perdurou até ao presente e se

outro mas talvez, e até prioritariamente, ele próprio, e suas divagações, que

traduz em cerca de vinte livros publicados em nome individual ou coletivo. Entre os

parece pretender inserir nas suas personagens, para vê-las atuar e poder

contos, crónicas e textos de diferente índole reunidos nesses livros, poderão destacar-

receber delas um certo reflexo de si mesmo. Os textos sobre educação e

se, um tanto aleatoriamente, os seguintes: aqueles que giram à volta das suas vivências

literatura são mais situações ou leituras onde o humano simplesmente

familiares e de homem do Norte, dominantes em livros como "Crónicas de um

humano, e o seu inesperado, se revela, que propriamente textos

Portuense arrependido" ou "Porto imprevisto"; os que roçam o fantástico, de que "O

doutrinários sobre educação e literatura, que têm um outro e vasto campo

Enterro do Conde de Orgaz" constitui um dos melhores exemplos; aqueles que se

na obra de Albano Estrela. Mas, também aqui, a personalidade do autor –

inspiram em figuras históricas como "Memórias que Salazar não escreveu"; as ficções

perspicaz, divertida e bondosa – se manifesta, pois que ele humaniza tudo

inspiradas na vida lisboeta atual, como "Da Janela do meu Quarto". De referir ainda

em que toca."

alguns textos marcados pelo insólito ou de reflexão pontual sobre a educação ou a

criação literária.
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