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EDUCAÇÃO LITERÁRIA Poesia do ortónimo

A NOSTALGIA DA INFÂNCIA

Quando era criança

Quando era criança 
Vivi, sem saber,
Só para hoje ter 
Aquela lembrança.

E hoje que sinto 
Aquilo que fui. 
Minha vida flui, 
Feita do que minto.

Mas nesta prisão, 
Livro único, leio 
O sorriso alheio
De quem fui então.

Quando era jovem,  
eu a mim dizia: 

Quando era jovem, eu a mim dizia: 
Como passam os dias, dia a dia,
E nada conseguido ou intentado! 
Mais velho, digo, com igual enfado: 
Como, dia após dia, os dias vão, 
Sem nada feito e nada na intenção! 
Assim, naturalmente, envelhecido, 
Direi, e com igual voz e sentido: 
Um dia virá o dia em que já não 
Direi mais nada.
Quem nada foi nem é não dirá nada.

Em tempos quis  
o mundo inteiro. 

Em tempos quis o mundo inteiro. 
Era criança e havia amar.
Hoje sou lúcido e estrangeiro. 
(Acabarei por não pensar.)

A quem o mundo não bastava, 
(Porque depois não bastaria)
E a alma era um céu, e havia lava 
Dos vulcões do que eu não sabia,

Basta hoje o dia não ser feio, 
Haver brisa que em sombras flui, 
Nem se perder de todo o enleio 
De ter sido quem nunca fui.

Porque esqueci quem fui 
quando criança?

Porque esqueci quem fui quando criança? 
Porque deslembra quem então era eu?
Porque não há nenhuma semelhança 
Entre quem sou e fui?
A criança que fui vive ou morreu?
Sou outro? Veio um outro em mim viver?
A vida, que em mim flui, em que é que flui? 
Houve em mim várias almas sucessivas
Ou sou um só inconsciente ser?



25ENTRE NÓS E AS PALAVRAS • Português • 12.o ano • Material fotocopiável • © Santillana

Poesia do ortónim
o

1.1Ó sino da minha 
aldeia, 
Ó sino da minha aldeia, 
Dolente na tarde calma, 
Cada tua badalada
Soa dentro da minha alma.

E é tão lento o teu soar, 
Tão como triste da vida, 
Que já a primeira pancada 
Tem o som de repetida.

Por mais que me tanjas perto 
Quando passo, sempre errante, 
És para mim como um sonho. 
Soas‑me na alma distante.

A cada pancada tua 
Vibrante no céu aberto, 
Sinto mais longe o passado, 
Sinto a saudade mais perto.

VI — O maestro sacode a batuta, 

VI

O maestro sacode a batuta,
E lânguida e triste a música rompe…

Lembra‑me a minha infância, aquele dia
Em que eu brincava ao pé dum muro de quintal

Atirando‑lhe com uma bola que tinha dum lado 
O deslizar dum cão verde, e do outro lado
Um cavalo azul a correr com um jockey amarelo,

Prossegue a música, e eis na minha infância
De repente entre mim e o maestro, muro branco, 
Vai e vem a bola, ora um cão verde,
Ora um cavalo azul com um jockey amarelo…

Todo o teatro é o meu quintal, a minha infância
Está em todos os lugares, e a bola vem a tocar música, 
Uma música triste e vaga que passeia no meu quintal 
Vestida de cão verde tornando‑se jockey amarelo…
(Tão rápida gira a bola entre mim e os músicos…)

Atiro‑a de encontro à minha infância e ela 
Atravessa o teatro todo que está aos meus pés
A brincar com um jockey amarelo e um cão verde 
E um cavalo azul que aparece por cima do muro 
Do meu quintal… E a música atira com bolas
À minha infância… E o muro do quintal é feito de gestos 
De batuta e rotações confusas de cães verdes
E cavalos azuis e jockeys amarelos…
Todo o teatro é um muro branco de música
Por onde um cão verde corre atrás da minha saudade 
Da minha infância, cavalo azul com um jockey amarelo…

E dum lado para o outro, da direita para a esquerda, 
Donde há árvores e entre os ramos ao pé da copa 
Com orquestras a tocar música,
Para onde há filas de bolas na loja onde a comprei
E o homem da loja sorri entre as memórias da minha  
 infância…

E a música cessa como um muro que desaba,
A bola rola pelo despenhadeiro dos meus sonhos  
 interrompidos,
E do alto dum cavalo azul, o maestro, jockey amarelo  
 tornando‑se preto, 
Agradece, pousando a batuta em cima da fuga dum muro,
E curva‑se sorrindo, com uma bola branca em cima da  
 cabeça, 
Bola branca que lhe desaparece pelas costas abaixo…

Não sei, ama,  
onde era, 
Não sei, ama, onde era, 
Nunca o saberei…
Sei que era primavera 
E o jardim do rei…
(Filha, quem o soubera!…).

Que azul tão azul tinha 
Ali o azul do céu!
Se eu não era a rainha, 
Porque era tudo meu? 
(Filha, quem o adivinha?).

E o jardim tinha flores
De que não me sei lembrar… 
Flores de tantas cores…
Penso e fico a chorar…
(Filha, os sonhos são dores…).

Qualquer dia viria 
Qualquer coisa a fazer 
Toda aquela alegria 
Mais alegria nascer
(Filha, o resto é morrer…).

Conta‑me contos, ama… 
Todos os contos são
Esse dia, e jardim e a dama 
Que eu fui nessa solidão…
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A DOR DE PENSAR

Cansa sentir quando  
se pensa. 

Cansa sentir quando se pensa. 
No ar da noite a madrugar 
Há uma solidão imensa
Que tem por corpo o frio do ar.

Neste momento insone e triste 
Em que não sei quem hei de ser, 
Pesa‑me o informe real que existe 
Na noite antes de amanhecer.

Tudo isto me parece tudo. 
E é uma noite a ter um fim
Um negro astral silêncio surdo 
E não poder viver assim.

(Tudo isto me parece tudo. 
Mas noite, frio, negro sem fim,
Mundo mudo, silêncio mudo — 
Ah, nada é isto, nada é assim!).

A ciência, a ciência,  
a ciência…

A ciência, a ciência, a ciência… 
Ah, como tudo é nulo e vão!
A pobreza da inteligência
Ante a riqueza da emoção!

Aquela mulher que trabalha 
Como uma santa em sacrifício, 
Com quanto esforço dado ralha!
Contra o pensar, que é o meu vício!

A ciência! Como é pobre e nada!
Rico é o que alma dá e tem.

[…]

Gato que brincas na rua

Gato que brincas na rua 
Como se fosse na cama, 
Invejo a sorte que é tua 
Porque nem sorte se chama.

Bom servo das leis fatais 
Que regem pedras e gentes, 
Que tens instintos gerais
E sentes só o que sentes.

És feliz porque és assim, 
Todo o nada que és é teu.
Eu vejo‑me e estou sem mim, 
Conheço‑me e não sou eu.

Quase anónima sorris

Quase anónima sorris
E o sol doura o teu cabelo. 
Porque é que, pra ser feliz, 
É preciso não sabê‑lo?
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1.1SONHO E REALIDADE 

Dormi, sonhei.  
No informe labirinto

Dormi, sonhei. No informe labirinto
Que há entre o mundo e o nada me perdi. 
Em bosques de mim mesmo me embebi, 
Misto indeciso do que vejo e sinto.

Estagno incorpóreo. No infiel recinto 
Leio o transtorno do que nunca li,
E o labirinto nunca está em si,
Nem há mundo no incerto e abstrato plinto.

Minha alma é um ser que a verdade engana, 
Memória da partida dos navios
Na praia que de espuma se engalana.

Não voltaram dos longes os sombrios 
Barcos, e o luar mole deixa ver
A praia com a espuma a escurecer.

Às vezes, em sonho triste

Às vezes, em sonho triste 
Nos meus desejos existe 
Longinquamente um país 
Onde ser feliz consiste 
Apenas em ser feliz.

Vive‑se como se nasce 
Sem o querer nem saber. 
Nessa ilusão de viver
O tempo morre e renasce 
Sem que o sintamos correr.

O sentir e o desejar
São banidos dessa terra. 
O amor não é amor 
Nesse país por onde erra 
Meu longínquo divagar.

Nem se sonha nem se vive: 
É uma infância sem fim.
Parece que se revive 
Tão suave é viver assim
Nesse impossível jardim.

Sonho sem fim nem fundo. 

Sonho sem fim nem fundo.
Durmo, fruste e infecundo.
Deus dorme, e é isso o mundo.

Mas se eu dormir também
Um sono qual Deus tem
Talvez eu sonhe o Bem —

O Bem do Mal que existo.
Esse sonho, que avisto,
Em mim chamo‑lhe o Cristo.

Agora o seu ser ausente,
Surge o que há de presente
Na ausência, eternamente.

Não foi em cruz erguida
Num calvário da vida,
Mas numa cruz vivida

Que foi crucificado
O que foi, em seu lado,
Por lança golpeado.

E desse coração
Água e sangue virão,
Mas a verdade não…

Só quando já, descido
De aonde foi subido
Para ser escarnecido,

Seu corpo for baixar
Onde se há de enterrar,
O haverei de encontrar.

Desde que o mundo foi
No mundo à alma dói
O que ao mundo destrói.

Desde que a vida dura
Tem a vida a amargura
De ser mortal e impura

E assim na Cruz se fez
A vida, para que a nós
Veja o melhor de nós.

O túmulo fechado
Aberto foi achado
E vazio encontrado.

Meu coração também
É o túmulo do Bem,
Que a vida bem não tem.

Mas há um anjo a me ver
E a meu lado a dizer
Que tudo é outro ser.
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Fonte: http://arquivopessoa.net. 

Os textos «Quando era criança», «Ó sino da minha aldeia», «Não sei, ama, onde era,», «VI — O maestro sacode 
a batuta» (excerto de «Chuva oblíqua»), «Cansa sentir quando se pensa» e «Gato que brincas na rua» foram 
retirados de Fernando Pessoa, Poesias (nota explicativa de João Gaspar Simões e Luís de Montalvor), Lisboa, 
Ática, 1995.

O texto «Quando era jovem, eu a mim dizia:» foi retirado de Fernando Pessoa, Poesias inéditas (1919‑1930),  
(nota prévia de Vitorino Nemésio e notas de Jorge Nemésio), Lisboa, Ática, 1990.

Os textos «Porque esqueci quem fui quando criança?», «A ciência, a ciência, a ciência…», «Quase anónima 
sorris», «Sonho sem fim nem fundo.» foram retirados de Fernando Pessoa, Poesias inéditas (1930‑1935),  
(nota prévia de Jorge Nemésio), Lisboa, Ática, 1990.

O texto «Em tempos quis o mundo inteiro.» foi retirado de Teresa Rita Lopes, Pessoa por conhecer — Textos para 
um novo mapa, Lisboa, Editorial Estampa, 1990.

Os textos «Dormi, sonhei. No informe labirinto» e «Às vezes, em sonho triste» foram retirados de Fernando 
Pessoa, Novas poesias inéditas, (direção, recolha e notas de Maria do Rosário Marques Sabino e Adelaide Maria 
Monteiro Sereno), Lisboa, Ática, 1993.
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1.3EDUCAÇÃO LITERÁRIA Poesia dos heterónimos

ALBERTO CAEIRO

VII
Da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver do universo…
Por isso a minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer,
Porque eu sou do tamanho do que vejo
E não do tamanho da minha altura…

Nas cidades a vida é mais pequena
Que aqui na minha casa a meio deste outeiro.
Na cidade as grandes casas prendem a vista à chave,
Escondem o horizonte, empurram o nosso olhar para longe de todo o céu,
Tornam‑nos pequenos porque nos tiram tudo e também não podem olhar.
E tornam‑nos pobres porque a nossa única riqueza é ver.

Fernando Pessoa, O manuscrito de «O guardador de rebanhos»  
de Alberto Caeiro, edição de Ivo Castro, Lisboa, Dom Quixote, 1986.

Vincent van Gogh, Paisagem com casa  
e lavrador, pormenor (1889).

XIV
Não me importo com as rimas. Raras vezes
Há duas árvores iguais, uma ao lado da outra.
Penso e escrevo como as flores têm cor
Mas com menos perfeição no meu modo de exprimir‑me
Porque me falta a simplicidade divina
De ser todo só o meu exterior.

Olho e comovo‑me,
Comovo‑me como a água corre quando o chão é inclinado,
E a minha poesia é natural como o levantar‑se o vento…

alBerto Caeiro, Poemas (nota explicativa e notas de  
João Gaspar Simões e Luís de Montalvor), Lisboa, Ática, 1993.

Claude Monet, Nenúfares,  
pormenor (1906).
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XX
O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia,
Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia
Porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia,

O Tejo tem grandes navios
E navega nele ainda,
Para aqueles que veem em tudo o que lá não está,
A memória das naus.

O Tejo desce de Espanha
E o Tejo entra no mar em Portugal.
Toda a gente sabe isso.
Mas poucos sabem qual é o rio da minha aldeia
E para onde ele vai
E donde ele vem.
E por isso, porque pertence a menos gente,
É mais livre e maior o rio da minha aldeia.

Pelo Tejo vai ‑se para o Mundo.
Para além do Tejo há a América
E a fortuna daqueles que a encontram.
Ninguém nunca pensou no que há para além
Do rio da minha aldeia.

O rio da minha aldeia não faz pensar em nada
Quem está ao pé dele está só ao pé dele.

alBerto Caeiro, Poemas (nota explicativa e notas de  
João Gaspar Simões e Luís de Montalvor), Lisboa, Ática, 1993.

Claude Monet, Pesca no rio Epte (1887).
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1.3XXIII
O meu olhar azul como o céu
É calmo como a água ao sol.
É assim, azul e calmo,
Porque não interroga nem se espanta…

Se eu interrogasse e me espantasse
Não nasciam flores novas nos prados
Nem mudaria qualquer cousa no sol de modo a ele ficar mais belo…

(Mesmo se nascessem flores novas no prado
E se o sol mudasse para mais belo,
Eu sentiria menos flores no prado
E achava mais feio o sol…
Porque tudo é como é e assim é que é,
E eu aceito, e nem agradeço,
Para não parecer que penso nisso…).

Fernando Pessoa, O manuscrito de «O guardador de rebanhos»  
de Alberto Caeiro, edição de Ivo Castro,  

Lisboa, Dom Quixote, 1986.

XXXIV
Acho tão natural que não se pense
Que me ponho a rir às vezes, sozinho,
Não sei bem de quê, mas é de qualquer coisa
Que tem que ver com haver gente que pensa…

Que pensará o meu muro da minha sombra?
Pergunto‑me às vezes isto até dar por mim
A perguntar‑me coisas…
E então desagrado‑me, e incomodo‑me
Como se desse por mim com um pé dormente…

Que pensará isto de aquilo?
Nada pensa nada.
Terá a terra consciência das pedras e plantas que tem?
Se ela a tiver, que a tenha…
Que me importa isso a mim?
Se eu pensasse nessas coisas,
Deixaria de ver as árvores e as plantas
E deixava de ver a Terra,
Para ver só os meus pensamentos…
Entristecia e ficava às escuras.
E assim, sem pensar, tenho a Terra e o Céu.

alBerto Caeiro, Poemas (nota explicativa e notas de  
João Gaspar Simões e Luís de Montalvor), Lisboa, Ática, 1993.

Vincent van Gogh, Pedras e carvalho,  
pormenor (1888).

Vincent van Gogh, A vinha encarnada, pormenor (1888).
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XXXVI 
E há poetas que são artistas
E trabalham nos seus versos
Como um carpinteiro nas tábuas!…

Que triste não saber florir!
Ter que pôr verso sobre verso, como quem constrói um muro
E ver se está bem, e tirar se não está!…
Quando a única casa artística é a Terra toda
Que varia e está sempre bem e é sempre a mesma.

Penso nisto, não como quem pensa, mas como quem respira.
E olho para as flores e sorrio…
Não sei se elas me compreendem
Nem se eu as compreendo a elas,
Mas sei que a verdade está nelas e em mim
E na nossa comum divindade
De nos deixarmos ir e viver pela Terra
E levar ao colo pelas Estações contentes
E deixar que o vento cante para adormecermos
E não termos sonhos no nosso sono.

alBerto Caeiro, Poemas (nota explicativa e notas de João Gaspar Simões  
e Luís de Montalvor), Lisboa, Ática, 1993.

Pierre‑Auguste Renoir, Perto do lago (1880).
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1.3RICARDO REIS

Da nossa semelhança com os deuses

Da nossa semelhança com os deuses
  Por nosso bem tiremos
Julgarmo‑nos deidades exiladas
  E possuindo a Vida
Por uma autoridade primitiva
  E coeva de Jove.

Altivamente donos de nós‑mesmos,
  Usemos a existência
Como a vila que os deuses nos concedem
  Para esquecer o estio.

Não de outra forma mais apoquentada
  Nos vale o esforço usarmos
A existência indecisa e afluente
  Fatal do rio escuro.

Como acima dos deuses o Destino
  É calmo e inexorável,
Acima de nós‑mesmos construamos
  Um fado voluntário
Que quando nos oprima nós sejamos
  Esse que nos oprime,
E quando entremos pela noite dentro
  Por nosso pé entremos.

Fernando Pessoa, Poemas de Ricardo Reis,  
edição de Luiz Fagundes Duarte, Lisboa, INCM, 1994.

Baixo‑relevo de Júpiter.

Acima da verdade estão os deuses. 

Acima da verdade estão os deuses.
A nossa ciência é uma falhada cópia
Da certeza com que eles
Sabem que há o Universo.

Tudo é tudo, e mais alto estão os deuses,
Não pertence à ciência conhecê‑los,
Mas adorar devemos
Seus vultos como às flores,

Porque visíveis à nossa alta vista,
São tão reais como reais as flores
E no seu calmo Olimpo
São outra Natureza.

riCardo reis, Odes (nota explicativa e notas de 
João Gaspar Simões e Luís de Montalvor),  

Lisboa, Ática, 1993. Representação de Apolo em cerâmica grega.
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Aos deuses peço só  
que me concedam

Aos deuses peço só que me concedam
O nada lhes pedir. A dita é um jugo
  E o ser feliz oprime
Porque é um certo estado.
Não quieto nem inquieto meu ser calmo
Quero erguer alto acima de onde os homens
  Têm prazer ou dores.

Quero dos deuses só  
que me não lembrem.

Quero dos deuses só que me não lembrem.
Serei livre — sem dita nem desdita,
Como o vento que é a vida
Do ar que não é nada
O ódio e o amor iguais nos buscam; ambos,
Cada um com seu modo nos oprimem.
  A quem deuses concedem
  Nada, tem liberdade

riCardo reis, Odes (nota explicativa e notas de  
João Gaspar Simões e Luís de Montalvor), Lisboa, Ática, 1993.

Não consentem os deuses  
mais que a vida.

Não consentem os deuses mais que a vida.
Tudo pois refusemos, que nos alce
  A irrespiráveis píncaros,
  Perenes sem ter flores.
Só de aceitar tenhamos a ciência,
E, enquanto bate o sangue em nossas fontes,
  Nem se engelha connosco
  O mesmo amor, duremos,
Como vidros, às luzes transparentes
E deixando escorrer a chuva triste,
  Só mornos ao sol quente,
  E refletindo um pouco.

A palidez do dia  
é levemente dourada.

A palidez do dia é levemente dourada.
O sol de inverno faz luzir como orvalho as curvas
  Dos troncos de ramos secos.
  O frio leve treme.

Desterrado da pátria antiquíssima da minha
Crença, consolado só por pensar nos deuses,
  Aqueço‑me trémulo
  A outro sol do que este.

O sol que havia sobre o Pártenon e a Acrópole
O que alumiava os passos lentos e graves
  De Aristóteles falando.
  Mas Epicuro melhor

Me fala, com a sua cariciosa voz terrestre
Tendo para os deuses uma atitude também de deus,
  Sereno e vendo a vida
  À distância a que está.

Fernando Pessoa, Poemas de Ricardo Reis,  
edição de Luiz Fagundes Duarte, Lisboa, INCM, 1994.

Figura do Pártenon.
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1.3As rosas amo dos jardins de Adónis, 

As rosas amo dos jardins de Adónis,
Essas volucres amo, Lídia, rosas,
  Que em o dia em que nascem,
  Em esse dia morrem.
A luz para elas é eterna, porque
Nascem nascido já o sol, e acabam
  Antes que Apolo deixe
  O seu curso visível.
Assim façamos nossa vida um dia,
Inscientes, Lídia, voluntariamente
  Que há noite antes e após
  O pouco que duramos.

Fernando Pessoa, Poemas de Ricardo Reis,  
edição de Luiz Fagundes Duarte, Lisboa, INCM, 1994.

John William Waterhouse, O despertar de Adónis (1900).

Pois que nada que dure,  
ou que, durando, 

Pois que nada que dure, ou que, durando,
Valha, neste confuso mundo obramos,
E o mesmo útil para nós perdemos
Connosco, cedo, cedo,

O prazer do momento anteponhamos
A absurda cura do futuro, cuja
Certeza única é o mal presente
Com que o seu bem compramos.

Amanhã não existe. Meu somente
É o momento, eu só quem existe
Neste instante, que pode o derradeiro
Ser de quem finjo ser? 

Tão cedo passa tudo  
quanto passa!

Tão cedo passa tudo quanto passa!
Morre tão jovem ante os deuses quanto
  Morre! Tudo é tão pouco!
Nada se sabe, tudo se imagina.
Circunda‑te de rosas, ama, bebe
  E cala. O mais é nada.

riCardo reis, Odes (nota explicativa e notas de  
João Gaspar Simões e Luís de Montalvor), Lisboa, Ática, 1993.
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Antes de nós nos mesmos 
arvoredos

Antes de nós nos mesmos arvoredos
Passou o vento, quando havia vento,
  E as folhas não mexiam
  De outro modo do que hoje.

Passamos e agitamo‑nos debalde.
Não fazemos mais ruído no que existe
  Do que as folhas das árvores
  Ou os passos do vento.

Tentemos pois com abandono assíduo
Entregar nosso esforço à Natureza
  E não querer mais vida
  Que a das árvores verdes.

Inutilmente parecemos grandes.
Salvo nós nada pelo mundo fora
  Nos saúda a grandeza
  Nem sem querer nos serve.

Se aqui, à beira‑mar, o meu indício
Na areia o mar com ondas três o apaga,
  Que fará na alta praia
  Em que o mar é Saturno?

Para ser grande, sê inteiro

Para ser grande, sê inteiro: nada
  Teu exagera ou exclui.
Sê todo em cada coisa. Põe quanto és
  No mínimo que fazes.
Assim em cada lago a lua toda
  Brilha, porque alta vive.

Fernando Pessoa, Poemas de Ricardo Reis,  
edição de Luiz Fagundes Duarte, Lisboa, INCM, 1994.

Mosaico grego com tema marinho.

Uns, com os olhos postos  
no passado,

Uns, com os olhos postos no passado,
Veem o que não veem; outros, fitos
Os mesmos olhos no futuro, veem
O que não pode ver‑se.

Porque tão longe ir pôr o que está perto —
A segurança nossa? Este é o dia,
Esta é a hora, este o momento, isto
É quem somos, e é tudo.

Perene flui a interminável hora
Que nos confessa nulos. No mesmo hausto
Em que vivemos, morreremos. Colhe
O dia, porque és ele.

Não quero recordar nem 
conhecer‑me.

Não quero recordar nem conhecer‑me.
Somos demais se olhamos em quem somos.
  Ignorar que vivemos
  Cumpre bastante a vida.

Tanto quanto vivemos, vive a hora
Em que vivemos, igualmente morta
  Quando passa connosco,
  Que passamos com ela.

Se sabê‑lo não serve de sabê‑lo
(Pois sem poder que vale conhecermos?),
  Melhor vida é a vida
  Que dura sem medir‑se.

riCardo reis, Odes (nota explicativa e notas de 
João Gaspar Simões e Luís de Montalvor), Lisboa, Ática, 1993.
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1.3ÁLVARO DE CAMPOS

Ode marítima

Sozinho, no cais deserto, a esta manhã de verão,
Olho pró lado da barra, olho pró Indefinido,
Olho e contenta‑me ver,
Pequeno, negro e claro, um paquete entrando.
Vem muito longe, nítido, clássico à sua maneira.
Deixa no ar distante atrás de si a orla vã do seu fumo.
Vem entrando, e a manhã entra com ele, e no rio,
Aqui, acolá, acorda a vida marítima,
Erguem‑se velas, avançam rebocadores,
Surgem barcos pequenos detrás dos navios que estão no porto.
Há uma vaga brisa.
Mas a minh'alma está com o que vejo menos.
Com o paquete que entra,
Porque ele está com a Distância, com a Manhã,
Com o sentido marítimo desta Hora,
Com a doçura dolorosa que sobe em mim como uma náusea,
Como um começar a enjoar, mas no espírito.

Olho de longe o paquete, com uma grande independência de alma,
E dentro de mim um volante começa a girar, lentamente.

Os paquetes que entram de manhã na barra
Trazem aos meus olhos consigo
O mistério alegre e triste de quem chega e parte.
Trazem memórias de cais afastados e doutros momentos
Doutro modo da mesma humanidade noutros pontos.
Todo o atracar, todo o largar de navio,
É — sinto‑o em mim como o meu sangue —
Inconscientemente simbólico, terrivelmente
Ameaçador de significações metafísicas
Que perturbam em mim quem eu fui…

Ah, todo o cais é uma saudade de pedra!
E quando o navio larga do cais
E se repara de repente que se abriu um espaço
Entre o cais e o navio,
Vem‑me, não sei porquê, uma angústia recente,
Uma névoa de sentimentos de tristeza
Que brilha ao sol das minhas angústias relvadas
Como a primeira janela onde a madrugada bate,
E me envolve com uma recordação duma outra pessoa
Que fosse misteriosamente minha.
Ah, quem sabe, quem sabe,
Se não parti outrora, antes de mim,
Dum cais; se não deixei, navio ao sol
Oblíquo da madrugada,
Uma outra espécie de porto?

edward wadsworth, Dazzle‑ships in drydock at Liverpool 
(1919), National Gallery of Canada, Otava. 
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[…]
Ah o Grande Cais donde partimos em Navios‑Nações!
O Grande Cais Anterior, eterno e divino!
De que porto? Em que águas? E porque penso eu isto?
Grandes Cais como os outros cais, mas único.
Cheio como eles de silêncios rumorosos nas antemanhãs,
E desabrochando com as manhãs num ruído de guindastes
E chegadas de comboios de mercadorias,
E sob a nuvem negra e ocasional e leve
Do fundo das chaminés das fábricas próximas
Que lhe sombreia o chão preto de carvão pequenino que brilha,
Como se fosse a sombra duma nuvem que passasse sobre água sombria.

Ah, que essencialidade de mistério e sentido parados
Em divino êxtase revelador
Às horas cor de silêncios e angústias
Não é ponte entre qualquer cais e O Cais!
Cais negramente refletido nas águas paradas,
Bulício a bordo dos navios,
Ó alma errante e instável da gente que anda embarcada,
Da gente simbólica que passa e com quem nada dura,
Que quando o navio volta ao porto
Há sempre qualquer alteração a bordo!

Ó fugas contínuas, idas, ebriedade do Diverso!
Alma eterna dos navegadores e das navegações!
Cascos refletidos devagar nas águas,
Quando o navio larga do porto!
Flutuar como alma da vida, partir como voz,
Viver o momento tremulamente sobre águas eternas.
Acordar para dias mais diretos que os dias da Europa.
Ver portos misteriosos sobre a solidão do mar,
Virar cabos longínquos para súbitas vastas paisagens
Por inumeráveis encostas atónitas…

Ah, as praias longínquas, os cais vistos de longe,
E depois as praias próximas, os cais vistos de perto.
O mistério de cada ida e de cada chegada,
A dolorosa instabilidade e incompreensibilidade
Deste impossível universo
A cada hora marítima mais na própria pele sentido!
O soluço absurdo que as nossas almas derramam
Sobre as extensões de mares diferentes com ilhas ao longe,
Sobre as ilhas longínquas das costas deixadas passar,
Sobre o crescer nítido dos portos, com as suas casas e a sua gente,
Para o navio que se aproxima.
[…]

A manhã de verão está, ainda assim, um pouco fresca.
Um leve torpor de noite anda ainda no ar sacudido.
Acelera‑se ligeiramente o volante dentro de mim.
E o paquete vem entrando, porque deve vir entrando sem dúvida,
E não porque eu o veja mover‑se na sua distância excessiva.
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1.3Na minha imaginação ele está já perto e é visível
Em toda a extensão das linhas das suas vigias.
E treme em mim tudo, toda a carne e toda a pele,
Por causa daquela criatura que nunca chega em nenhum barco
E eu vim esperar hoje ao cais, por um mandado oblíquo.

Os navios que entram a barra,
Os navios que saem dos portos,
Os navios que passam ao longe
(Suponho‑me vendo‑os duma praia deserta) —
Todos estes navios abstratos quase na sua ida
Todos estes navios assim comovem‑me como se fossem outra coisa
E não apenas navios, navios indo e vindo.

E os navios vistos de perto, mesmo que se não vá embarcar neles,
Vistos de baixo, dos botes, muralhas altas de chapas,
Vistos dentro, através das câmaras, das salas, das despensas,
Olhando de perto os mastros, afilando‑se lá pró alto,
Roçando pelas cordas, descendo as escadas incómodas,
Cheirando a untada mistura metálica e marítima de tudo aquilo —
Os navios vistos de perto são outra coisa e a mesma coisa,
Dão a mesma saudade e a mesma ânsia doutra maneira.

Toda a vida marítima! tudo na vida marítima!
Insinua‑se no meu sangue toda essa sedução fina
E eu cismo indeterminadamente as viagens.
Ah, as linhas das costas distantes, achatadas pelo horizonte!
Ah, os cabos, as ilhas, as praias areentas!
As solidões marítimas como certos momentos no Pacífico
Em que não sei por que sugestão aprendida na escola
Se sente pesar sobre os nervos o facto de que aquele é o maior dos oceanos
E o mundo e o sabor das coisas tornam‑se um deserto dentro de nós!
A extensão mais humana, mais salpicada, do Atlântico!
O Índico, o mais misterioso dos oceanos todos!
O Mediterrâneo, doce, sem mistério nenhum, clássico, um mar para bater
De encontro a esplanadas olhadas de jardins próximos por estátuas brancas!
Todos os mares, todos os estreitos, todas as baías, todos os golfos,
Queria apertá‑los ao peito, senti‑los bem e morrer!

E vós, ó coisas navais, meus velhos brinquedos de sonho!
Componde fora de mim a minha vida interior!
Quilhas, mastros e velas, rodas do leme, cordagens,
Chaminés de vapores, hélices, gáveas, flâmulas,
Galdropes, escotilhas, caldeiras, coletores, válvulas;
Caí, por mim dentro em montão, em monte,
Como o conteúdo confuso de uma gaveta despejada no chão!

Sede vós o tesouro da minha avareza febril,
Sede vós os frutos da árvore da minha imaginação,
Tema de cantos meus, sangue nas veias da minha inteligência,
Vosso seja o laço que me une ao exterior pela estética,
Fornecei‑me metáforas imagens, literatura,
Porque em real verdade, a sério, literalmente,
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Minhas sensações são um barco de quilha pró ar,
Minha imaginação uma âncora meio submersa,
Minha ânsia um remo partido,
E a tessitura dos meus nervos uma rede a secar na praia!

Soa no acaso do rio um apito, só um.
Treme já todo o chão do meu psiquismo.
Acelera‑se cada vez mais o volante dentro de mim.

Ah, os paquetes, as viagens, o não‑se‑saber‑o‑paradeiro
De Fulano‑de‑tal, marítimo, nosso conhecido!
Ah, a glória de se saber que um homem que andava connosco
Morreu afogado ao pé duma ilha do Pacífico!
Nós que andámos com ele vamos falar nisso a todos,
Com um orgulho legítimo, com uma confiança invisível
Em que tudo isso tenha um sentido mais belo e mais vasto
Que apenas o ter‑se perdido o barco onde ele ia
E ele ter ido ao fundo por lhe ter entrado água prós pulmões!

Ah, os paquetes, os navios‑carvoeiros, os navios de vela!
Vão rareando — ai de mim! — os navios de vela nos mares!
E eu, que amo a civilização moderna, eu que beijo com a alma as máquinas,
Eu o engenheiro, eu o civilizado, eu o educado no estrangeiro,
Gostaria de ter outra vez ao pé da minha vista só veleiros e barcos de madeira,
De não saber doutra vida marítima que a antiga vida dos mares!
Porque os mares antigos são a Distância Absoluta,
O Puro Longe, liberto do peso do Atual…
E ah, como aqui tudo me lembra essa vida melhor,
Esses mares, maiores, porque se navegava mais devagar.
Esses mares, misteriosos, porque se sabia menos deles.

Eh marinheiros, gajeiros! eh tripulantes, pilotos!
Navegadores, mareantes, marujos, aventureiros!
Eh capitães de navios! homens ao leme e em mastros!
Homens que dormem em beliches rudes!
Homens que dormem co'o Perigo a espreitar plas vigias!
Homens que dormem co'a Morte por travesseiro!
Homens que têm tombadilhos, que têm pontes donde olhar
A imensidade imensa do mar imenso!
Eh manipuladores dos guindastes de carga!
Eh amainadores de velas, fogueiros, criados de bordo!
Homens que metem a carga nos porões!
Homens que enrolam cabos no convés!
Homens que limpam os metais das escotilhas!
Homens do leme! homens das máquinas! homens dos mastros!
Eh‑eh‑eh‑eh‑eh‑eh‑eh!
Gente de boné de pala! Gente de camisola de malha!

Christopher Nevinson, A chegada  
(c. 1913).
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Tremo com frio da alma repassando‑me o corpo
E abro de repente os olhos, que não tinha fechado.
Ah, que alegria a de sair dos sonhos de vez!
Eis outra vez o mundo real, tão bondoso para os nervos!
Ei‑lo a esta hora matutina em que entram os paquetes que chegam cedo.

Já não me importa o paquete que entrava. Ainda está longe.
Só o que está perto agora me lava a alma.
A minha imaginação higiénica, forte, prática,
Preocupa‑se agora apenas com as coisas modernas e úteis,
Com os navios de carga, com os paquetes e os passageiros,
Com as fortes coisas imediatas, modernas, comerciais, verdadeiras.
Abranda o seu giro dentro de mim o volante.

Maravilhosa vida marítima moderna,
Toda limpeza, máquinas e saúde!
Tudo tão bem arranjado, tão espontaneamente ajustado,
Todas as peças das máquinas, todos os navios pelos mares,
Todos os elementos da atividade comercial de exportação e importação
Tão maravilhosamente combinando‑se
Que corre tudo como se fosse por leis naturais,
Nenhuma coisa esbarrando com outra!

Nada perdeu a poesia. E agora há a mais as máquinas
Com a sua poesia também, e todo o novo género de vida
Comercial, mundana, intelectual, sentimental,
Que a era das máquinas veio trazer para as almas.

[…]
O volante dentro de mim para.
Passa, lento vapor, passa e não fiques…
Passa de mim, passa da minha vista,
Vai‑te de dentro do meu coração.
Perde‑te no Longe, no Longe, bruma de Deus,
Perde‑te, segue o teu destino e deixa‑me…
Eu quem sou para que chore e interrogue?
Eu quem sou para que te fale e te ame?
Eu quem sou para que me perturbe ver‑te?
Larga do cais, cresce o sol, ergue‑se ouro,
Luzem os telhados dos edifícios do cais,
Todo o lado de cá da cidade brilha…
Parte, deixa‑me, torna‑te
Primeiro o navio a meio do rio, destacado e nítido,
Depois o navio a caminho da barra, pequeno e preto,
Depois ponto vago no horizonte (ó minha angústia!),
Ponto cada vez mais vago no horizonte…,
Nada depois, e só eu e a minha tristeza,
E a grande cidade agora cheia de sol
E a hora real e nua como um cais já sem navios,
E o giro lento do guindaste que, como um compasso que gira,
Traça um semicírculo de não sei que emoção
No silêncio comovido da minh'alma…

álVaro de CamPos, excerto de «Ode marítima», Poesias (nota explicativa e notas de  
João Gaspar Simões e Luís de Montalvor), Lisboa, Ática, 1993 (com supressões).
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Acaso

No acaso da rua o acaso da rapariga loira.
Mas não, não é aquela.

A outra era noutra rua, noutra cidade, e eu era outro.

Perco‑me subitamente da visão imediata,
Estou outra vez na outra cidade, na outra rua,
E a outra rapariga passa.

Que grande vantagem o recordar intransigentemente!
Agora tenho pena de nunca mais ter visto a outra rapariga,
E tenho pena de afinal nem sequer ter olhado para esta.

Que grande vantagem trazer a alma virada do avesso!
Ao menos escrevem‑se versos.
Escrevem‑se versos, passa‑se por doido, e depois por génio, se calhar.
Se calhar, ou até sem calhar,
Maravilha das celebridades!

Ia eu dizendo que ao menos escrevem‑se versos…
Mas isto era a respeito de uma rapariga,
De uma rapariga loira,
Mas qual delas?
Havia uma que vi há muito tempo numa outra cidade,
Numa outra espécie de rua;
E houve esta que vi há muito tempo numa outra cidade,
Numa outra espécie de rua;
Porque todas as recordações são a mesma recordação,
Tudo que foi é a mesma morte,
Ontem, hoje, quem sabe se até amanhã?

Um transeunte olha para mim com uma estranheza ocasional.
Estaria eu a fazer versos em gestos e caretas?
Pode ser… A rapariga loira?
É a mesma afinal…
Tudo é o mesmo afinal…

Só eu, de qualquer modo, não sou o mesmo, e isso é o mesmo também afinal.

álVaro de CamPos, Poesias (nota explicativa e notas  
de João Gaspar Simões e Luís de Montalvor),  

Lisboa, Ática, 1993.

Amadeo de Souza‑Cardoso, sem título (1913).
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Traço, sozinho, no meu cubículo de engenheiro, o plano,
Formo o projeto, aqui isolado,
Remoto até de quem eu sou.

Ao lado, acompanhamento banalmente sinistro,
O tic‑tac estalado das máquinas de escrever.

Que náusea da vida!
Que abjeção esta regularidade!
Que sono este ser assim!

Outrora, quando fui outro, eram castelos e cavaleiros
(Ilustrações, talvez, de um qualquer livro de infância),
Outrora, quando fui verdadeiro ao meu sonho,
Eram grandes paisagens do Norte, explícitas de neve,
Eram grandes palmares do Sul, opulentos de verdes.

Outrora…
Ao lado, acompanhamento banalmente sinistro,
O tic‑tac estalado das máquinas de escrever.

Temos todos duas vidas:
A verdadeira, que é a que sonhámos na infância,
E que continuamos sonhando, adultos, num substrato de névoa;
A falsa, que é a que vivemos em convivência com outros,
Que é a prática, a útil,
Aquela em que acabam por nos meter num caixão.

Na outra não há caixões, nem mortes.
Há só ilustrações de infância:
Grandes livros coloridos, para ver mas não ler;
Grandes páginas de cores para recordar mais tarde.
Na outra somos nós,
Na outra vivemos;
Nesta morremos, que é o que viver quer dizer.
Neste momento, pela náusea, vivo só na outra…

Mas ao lado, acompanhamento banalmente sinistro,
Se, desmeditando, acordo,
Ergue a voz o tic‑tac estalado nas máquinas de escrever.

Fernando Pessoa, Poemas de Álvaro de Campos, edição de Cleonice Berardinelli, Lisboa, INCM, 1990.
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O que há em mim é sobretudo cansaço

O que há em mim é sobretudo cansaço —
Não disto nem daquilo,
Nem sequer de tudo ou de nada:
Cansaço assim mesmo, ele mesmo,
Cansaço.

A subtileza das sensações inúteis,
As paixões violentas por coisa nenhuma,
Os amores intensos por o suposto em alguém,
Essas coisas todas —
Essas e o que falta nelas eternamente —;
Tudo isso faz um cansaço,
Este cansaço,
Cansaço.

Há sem dúvida quem ame o infinito,
Há sem dúvida quem deseje o impossível,
Há sem dúvida quem não queira nada —
Três tipos de idealistas, e eu nenhum deles:
Porque eu amo infinitamente o finito,
Porque eu desejo impossivelmente o possível,
Porque quero tudo, ou um pouco mais, se puder ser,
Ou até se não puder ser…

E o resultado?
Para eles a vida vivida ou sonhada,
Para eles o sonho sonhado ou vivido,
Para eles a média entre tudo e nada, isto é, a vida…
Para mim só um grande, um profundo,
E, ah com que felicidade infecundo, cansaço,
Um supremíssimo cansaço,
Íssimo, íssimo, íssimo,
Cansaço…

Fernando Pessoa, Poemas de Álvaro de Campos,  
edição de Cleonice Berardinelli,  

Lisboa, INCM, 1990.

Amadeo de Souza‑Cardoso, Tristezas, cabeça  
(1913 ‑1915).
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BRASÃO

II. Os Castelos

VIRIATO

Se a alma que sente e faz conhece
Só porque lembra o que esqueceu,
Vivemos, raça, porque houvesse
Memória em nós do instinto teu.

Nação porque reincarnaste,
Povo porque ressuscitou
Ou tu, ou o de que eras a haste —
Assim se Portugal formou.

Teu ser é como aquela fria
Luz que precede a madrugada,
E é já o ir a haver o dia
Na antemanhã, confuso nada.

D. JOÃO O PRIMEIRO

O homem e a hora são um só
Quando Deus faz e a história é feita.
O mais é carne, cujo pó
A terra espreita.

Mestre, sem o saber, do Templo
Que Portugal foi feito ser,
Que houveste a glória e deste o exemplo
De o defender,

Teu nome, eleito em sua fama,
É, na ara da nossa alma interna,
A que repele, eterna chama,
A sombra eterna.

IV. A Coroa

NUN’ÁLVARES PEREIRA

Que auréola te cerca?
É a espada que, volteando,
Faz que o ar alto perca
Seu azul negro e brando.

Mas que espada é que, erguida,
Faz esse halo no céu?
É Excalibur, a ungida,
Que o Rei Artur te deu.

'Sperança consumada,
S. Portugal em ser,
Ergue a luz da tua espada
Para a estrada se ver!

V. O Timbre

A CABEÇA DO GRIFO:  
O INFANTE D. HENRIQUE

Em seu trono entre o brilho das esferas,
Com seu manto de noite e solidão,
Tem aos pés o mar novo e as mortas eras —
O único imperador que tem, deveras,
O globo mundo em sua mão. 

UMA ASA DO GRIFO:  
D. JOÃO O SEGUNDO

Braços cruzados, fita além do mar.
Parece em promontório uma alta serra —
O limite da terra a dominar
O mar que possa haver além da terra.

Seu formidável vulto solitário
Enche de estar presente o mar e o céu,

E parece temer o mundo vário
Que ele abra os braços e lhe rasgue o véu.
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MAR PORTUGUêS

III.

PADRÃO

O esforço é grande e o homem é pequeno.
Eu, Diogo Cão, navegador, deixei
Este padrão ao pé do areal moreno
E para diante naveguei.

A alma é divina e a obra é imperfeita.
Este padrão sinala ao vento e aos céus
Que, da obra ousada, é minha a parte feita:
O por‑fazer é só com Deus.

E ao imenso e possível oceano
Ensinam estas Quinas, que aqui vês,
Que o mar com fim será grego ou romano:
O mar sem fim é português.

E a Cruz ao alto diz que o que me há na alma
E faz a febre em mim de navegar
Só encontrará de Deus na eterna calma
O porto sempre por achar.

VII.

OCIDENTE

Com duas mãos — o Ato e o Destino —
Desvendámos. No mesmo gesto, ao céu
Uma ergue o facho trémulo e divino
E a outra afasta o véu.

Fosse a hora que haver ou a que havia
A mão que ao Ocidente o véu rasgou,
Foi alma a Ciência e corpo a Ousadia
Da mão que desvendou.

Fosse Acaso, ou Vontade, ou Temporal
A mão que ergueu o facho que luziu,
Foi Deus a alma e o corpo Portugal
Da mão que o conduziu.

IX.

ASCENSÃO DE VASCO DA GAMA

Os Deuses da tormenta e os gigantes da terra
Suspendem de repente o ódio da sua guerra
E pasmam. Pelo vale onde se ascende aos céus
Surge um silêncio, e vai, da névoa ondeando  
 os véus,
Primeiro um movimento e depois um assombro.
Ladeiam‑no, ao durar, os medos, ombro a ombro,
E ao longe o rastro ruge em nuvens e clarões.

Em baixo, onde a terra é, o pastor gela, e a flauta
Cai‑lhe, e em êxtase vê, à luz de mil trovões,
O céu abrir o abismo à alma do Argonauta.

XII.

PRECE

Senhor, a noite veio e a alma é vil.
Tanta foi a tormenta e a vontade!
Restam‑nos hoje, no silêncio hostil,
O mar universal e a saudade.

Mas a chama, que a vida em nós criou,
Se ainda há vida ainda não é finda.
O frio morto em cinzas a ocultou:
A mão do vento pode erguê‑la ainda.

Dá o sopro, a aragem — ou desgraça ou ânsia —,
Com que a chama do esforço se remoça,
E outra vez conquistemos a Distância —
Do mar ou outra, mas que seja nossa!
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1.4O ENCOBERTO

I. Os Símbolos

D. SEBASTIÃO

'Sperai! Caí no areal e na hora adversa
Que Deus concede aos seus
Para o intervalo em que esteja a alma imersa
Em sonhos que são Deus.

Que importa o areal e a morte e a desventura
Se com Deus me guardei?
É O que eu me sonhei que eterno dura,
É Esse que regressarei.

AS ILHAS AFORTUNADAS

Que voz vem no som das ondas
Que não é a voz do mar?
É a voz de alguém que nos fala,
Mas que, se escutamos, cala,
Por ter havido escutar.

E só se, meio dormindo,
Sem saber de ouvir ouvimos,
Que ela nos diz a esperança
A que, como uma criança
Dormente, a dormir sorrimos.

São ilhas afortunadas,
São terras sem ter lugar,
Onde o Rei mora esperando.
Mas, se vamos despertando,
Cala a voz, e há só o mar.

O DESEJADO

Onde quer que, entre sombras e dizeres,
Jazas, remoto, sente‑te sonhado,
E ergue‑te do fundo de não‑seres
Para teu novo fado!

Vem, Galaaz com pátria, erguer de novo,
Mas já no auge da suprema prova,
A alma penitente do teu povo
À Eucaristia Nova.

Mestre da Paz, ergue teu gládio ungido,
Excalibur do Fim, em jeito tal
Que sua Luz ao mundo dividido
Revele o Santo Gral!

O ENCOBERTO

Que símbolo fecundo
Vem na aurora ansiosa?
Na Cruz morta do Mundo
A Vida, que é a Rosa.

Que símbolo divino
Traz o dia já visto?
Na Cruz, que é o Destino,
A Rosa, que é o Cristo.

Que símbolo final
Mostra o sol já disperto?
Na Cruz morta e fatal
A Rosa do Encoberto.

II. Os Avisos

O BANDARRA

Sonhava, anónimo e disperso,
O Império por Deus mesmo visto,
Confuso como o Universo
E plebeu como Jesus Cristo.

Não foi nem santo nem herói,
Mas Deus sagrou com Seu sinal
Este, cujo coração foi
Não português mas Portugal.
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III. Os Tempos

CALMA

Que costa é que as ondas contam
E se não pode encontrar
Por mais naus que haja no mar?
O que é que as ondas encontram
E nunca se vê surgindo?
Este som de o mar praiar
Onde é que está existindo?

Ilha próxima e remota,
Que nos ouvidos persiste,
Para a vista não existe.
Que nau, que armada, que frota
Pode encontrar o caminho
À praia onde o mar insiste,
Se à vista o mar é sozinho?

Haverá rasgões no espaço
Que deem para outro lado,
E que, um deles encontrado,
Aqui, onde há só sargaço,
Surja uma ilha velada,
O país afortunado
Que guarda o Rei desterrado
Em sua vida encantada?

ANTEMANHÃ

O mostrengo que está no fim do mar
Veio das trevas a procurar
A madrugada do novo dia,
Do novo dia sem acabar;
E disse, «Quem é que dorme a lembrar
Que desvendou o Segundo Mundo,
Nem o Terceiro quer desvendar?»

E o som na treva de ele a rodar
Faz mau o sono, triste o sonhar.
Rodou e foi‑se o mostrengo servo
Que seu senhor veio aqui buscar.
Que veio aqui seu senhor chamar —
Chamar Aquele que está dormindo
E foi outrora Senhor do Mar.

Fernando Pessoa, Mensagem e outros poemas sobre Portugal,  
edição de Richard zenith e Fernando Cabral Martins, Porto, Assírio & Alvim, 2014.

II. Os Avisos

ANTÓNIO VIEIRA

O céu estrela o azul e tem grandeza.
Este, que teve a fama e a glória tem,
Imperador da língua portuguesa,
Foi‑nos um céu também.

No imenso espaço seu de meditar,
Constelado de forma e de visão,
Surge, prenúncio claro de luar,
El‑Rei D. Sebastião.

Mas não, não é luar: é luz do etéreo.
É um dia; e, no céu amplo de desejo,
A madrugada irreal do Quinto Império
Doira as margens do Tejo.

'SCREVO MEU LIVRO À BEIRA‑MÁGOA

'Screvo meu livro à beira‑mágoa.
Meu coração não tem que ter.
Tenho meus olhos quentes de água.
Só tu, Senhor, me dás viver.

Só te sentir e te pensar
Meus dias vácuos enche e doura.
Mas quando quererás voltar?
Quando é o Rei? Quando é a Hora?

Quando virás a ser o Cristo
De a quem morreu o falso Deus,
E a despertar do mal que existo
A Nova Terra e os Novos Céus?

Quando virás, ó Encoberto,
Sonho das eras português,
Tornar‑me mais que o sopro incerto
De um grande anseio que Deus fez?

Ah, quando quererás, voltando,
Fazer minha esperança amor?
Da névoa e da saudade quando?
Quando, meu Sonho e meu Senhor?
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EDUCAÇÃO LITERÁRIA «George»

Andam lentamente, mais do que se pode, como quem 
luta sem forças contra o vento, ou como quem caminha, 
também é possível, na pesada e espessa e dura água do 
mar. Mas não há água nem vento, só calor, na longa rua 
onde George volta a passar depois de mais de vinte anos. 
Calor e também aquela aragem macia e como que redonda, 
de forno aberto, que talvez venha do sul ou de qualquer 
outro ponto cardeal ou colateral, perdeu a bússola não sabe 
onde nem quando, perde tanta coisa sem ser a bússola. Per‑
deu ou largou?

Caminham pois lentamente, George e a outra cujo nome 
quase quis esquecer, quase esqueceu. Trazem ambas vestidos 
claros, amplos, e a aragem empurra ‑os ao de leve, um deles 
para o lado esquerdo de quem vai, o outro para o lado direito 
de quem vem, ambos na mesma direção, naturalmente.

O rosto da jovem que se aproxima é vago e sem contor‑
nos, uma pincelada clara, e, quando os tiver, a esses contor‑
nos, ele será o rosto de uma fotografia que tem corrido 
mundo numa mala qualquer, que tem morado no fundo de 
muitas gavetas, o único fetiche de George. As suas feições 
ainda são incertas, salpicando a mancha pálida, como acon‑
tece com o rosto das pessoas mortas. Mas, tal como essas 
pessoas, tem, vai ter, uma voz muito real e viva, uma voz que 
a cal e as pás de terra, e a pedra e o tempo, e ainda a distância 
e a confusão da vida de George, não prejudicaram. Quando falar não criará espanto, um simples mal ‑estar.

Agora estão mais perto e ela encontra, ainda sem os ver, dois olhos largos, semicerrados, uma boca 
fina, cabelos escuros, lisos, sobre um pescoço alto de Modigliani. Mas nesse tempo, dantes, não sabia 
quem era Modigliani e outros que tais, não eram lá de casa, os pais tinham sido condenados pelas instân‑
cias supremas à quase ignorância, gente de trabalho, diziam como se os outros não trabalhassem, e 
sorriam um pouco com a superioridade dessa mesma ignorância se a ouviam falar de um livro, de um 
filme, de um quadro nem pensar, o único que tinham visto talvez fosse a velha estampa desbotada do 
Angelus que estava na casa de jantar. Com superioridade, pois, e também com uma certa indignação. Ou 
seria mesmo vergonha? Como quem ouve um filho atrasado dizer inépcias diante de gente de fora que 
depois, Senhor, pode ir contar ao mundo o que ouviu. E rir. E rir.

Já não sabe, não quer saber, quando saiu da vila e partiu à descoberta da cidade grande, onde, dizia‑
‑se lá em casa, as mulheres se perdem. Mais tarde partiu por além ‑terra, por além ‑mar. Fez loiros os 
cabelos, de todo os loiros, um dia ruivos por cansaço de si, mais tarde castanhos, loiros de novo, esver‑
deados, nunca escuros, quase pretos, como dantes eram. Teve muitos amores, grandes e não tanto, 
definitivos e passageiros, simples amores, casou ‑se, divorciou ‑se, partiu, chegou, voltou a partir e a 
chegar, quantas vezes? Agora está — estava —, até quando?, em Amsterdão. 

Depois de ter deixado a vila, viveu sempre em quartos alugados mais ou menos modestos, depois 
em casas mobiladas mais ou menos agradáveis. As últimas foram mesmo francamente confortáveis. Vives 
numa casa mobilada sem nada de teu? Mas deve ser um horror, como podes?, teria dito a mãe, se soubesse. 
Não o soube, porém. As cartas que lhe escrevia nunca tinham sido minuciosas, de resto detestava escre‑
ver cartas e só muito raramente o fazia. Depois o pai morreu e a mãe logo a seguir. […]

MaRia Judite de CaRvalHo, «George», in Conto português: séculos xix-xxi — antologia crítica 
 (coordenação de Maria Isabel Rocheta e Serafina Martins), Porto, Edições Caixotim, pp. 115‑120.

Amedeo Modigliani, Mulher sentada com um 
vestido azul (1918‑1919).

«GEORGE», de Maria Judite de Carvalho
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EDUCAÇÃO LITERÁRIA «George»

GUIÃO DE LEITURA

VERIFICAÇÃO	DA	LEITURA

	 Classifique	as	afirmações	seguintes	como	verdadeiras	ou	falsas,	corrigindo	as	falsas.

(A)		 	George, agora com 45 anos, regressou à vila onde tinha 
crescido mais de vinte anos depois de a ter deixado.

(B)			 Enquanto se dirigem uma em direção da outra, 
George e Gi caminham lentamente.

(C)			 Ao aproximar ‑se de Gi, embora longe, George vê ‑a 
claramente. As duas estão vestidas de forma muito 
diferente.

(D)	 	George traz consigo uma fotografia com  
o rosto de Gi.

(E)			 Esta tem o cabelo escuro e um pescoço longilíneo 
como os das figuras de Modigliani.

(F)			 Enquanto caminha, George pensa na sua próxima 
viagem.

(G)	 	Os pais de George eram pouco cultos e não 
compreendiam o interesse da filha pela pintura, pelos 
livros e pelo cinema.

(H)	 	George já teve o cabelo pintado de vários tons, mas a 
sua cor natural é o loiro.

(I)	 	 	A protagonista deixou a sua vila para descobrir uma 
grande cidade, onde, desde então, vive com o seu marido.

(J)			 A protagonista mora em Amesterdão, onde continuará até ao fim da sua vida.

(K)			 Os pais de George conheciam bem a vida da filha, pois esta enviava ‑lhes frequentemente cartas em 
que falava muito sobre si.

(L)			 George viveu em quartos arrendados e, depois, passou a viver em casas mobiladas.

(M)	 	Quando Gi se aproxima de George, a protagonista vê‑a novamente com contornos esbatidos.

(N)	 	Durante a sua vida, George pintou Gi inúmeras vezes.

(O)	 	George tornara ‑se uma pintora de sucesso.

(P)			 George regressou à vila, após a morte dos pais, para retomar o contacto com a restante família.

(Q)	 	Ao contrário da protagonista, Gi quer ficar na vila. Esta vai casar ‑se com Carlos.

(R)			 George e Gi despedem ‑se com um beijo no ar; segundo o narrador, nem seria possível que estas se 
tocassem.

(S)			 Sentada à janela, no comboio, a protagonista sente, com alegria, que abandona, para sempre, o lugar 
da sua juventude.

(T)			 À sua frente, rapidamente e com nitidez, surge a figura de uma mulher de quase 70 anos.

(U)	 	A mulher tem uma carteira cara e o cabelo pintado, em tom de caju.

(V)	 	Esta lamenta ‑se por viver só. Teve de pedir a conhecidos retratos da família e de amigos, pois tinha 
apenas um retrato seu, de quando era nova.

(W)		George fica surpreendida pelo facto de a mulher saber que vive numa casa mobilada.

(X)	 	Para a protagonista, os bens materiais e o sucesso profissional são pouco importantes.

(Y)	 	O nome da mulher é semelhante ao da protagonista.

(Z)			 A mulher acompanha George até ao fim da viagem de comboio.

1

Amedeo Modigliani, Retrato da mulher do artista —  
Jeanne Hébuterne (1918).
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Compreensão	 •	 Interpretação

Parte	I

	 	Nos	quatro	primeiros	parágrafos	do	conto,	temos	a	sensação	de	seguir	um	movimento	de	câmara	
cinematográfica,	como	se	assistíssemos,	num	filme,	ao	encontro	entre	duas	personagens.

1.1	 Explicite os elementos do texto que contribuem para nos dar esta sensação.

	 	Considere	a	frase	com	que	abre	o	conto:		
«Andam	lentamente,	mais	do	que	se	pode,	como	quem	luta	sem	forças	contra	o	vento,	ou	como	
quem	caminha,	também	é	possível,	na	pesada	e	espessa	e	dura	água	do	mar.»

2.1	 Explique em que medida, na frase inicial, as comparações nos dão informações sobre as duas 
personagens e sobre o encontro que está prestes a acontecer.

	 	 2.1.1	 	Identifique os dois recursos expressivos presentes na passagem «na pesada e espessa e dura 
água do mar», comentando o efeito produzido.

	 	Releia,	com	atenção,	o	segundo	parágrafo	do	texto.

3.1	 	Considere a primeira frase: «Caminham pois lentamente, George e a outra cujo nome quase quis 
esquecer, quase esqueceu.»

	 	 3.1.1	 	Identifique, justificando, o tipo de sentimentos que a outra personagem poderá ter suscitado 
em George, no passado.

	 	 3.1.2	 	Demonstre em que medida a primeira frase do segundo parágrafo do texto permite 
compreender melhor as comparações presentes na frase de abertura do conto.

	 	 3.1.3	 	Explicite o efeito resultante do facto de o nome da «outra» não ser apresentado neste 
momento do conto e de ser referido como um «nome [que] quase quis esquecer, quase 
esqueceu».

3.2	 Explicite os aspetos que, neste parágrafo, evidenciam o carácter especular das duas personagens, 
como se uma fosse o espelho da outra.

	 	Atente	na	frase	que	inicia	o	terceiro	parágrafo:		
«O	rosto	da	jovem	que	se	aproxima	é	vago	e	sem	contornos,	uma	pincelada	clara,	e,	quando	os	
tiver,	[…]	ele	será	o	rosto	de	uma	fotografia	que	tem	corrido	mundo	numa	mala	qualquer,	que	
tem	morado	no	fundo	de	muitas	gavetas,	o	único	fetiche	de	George.»

4.1	 Caracterize o modo de vida de George, tendo em conta a frase transcrita.

4.2	 Explique de que forma esta passagem evidencia a importância que tem, para a protagonista,  
a fotografia com o rosto da jovem com quem se vai cruzar na sua vila natal.

	 	Releia	os	terceiro	e	quarto	parágrafos		
do	texto.

5.1	 Faça o levantamento dos elementos 
textuais que remetem para a esfera  
da pintura.

	 	Caracterize	o	ambiente	sociofamiliar	em	que	
George	crescera,	tendo	em	conta	os	quarto	
e	quinto	parágrafos	do	texto.

1

2

3

4

5

6

Jean‑François Millet, 
Angelus (1857‑1859).
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	 	Considere	o	texto	do	quinto	ao	décimo	primeiro	parágrafo	(de	«Já	não	sabe	[…]»	a	«e	com	
rodinhas»),	em	que	o	narrador	faz	um	regresso	ao	passado	da	protagonista.	

7.1		 Explicite as características da vida de George que estes parágrafos evidenciam. 

7.2	 Refira a mudança ocorrida na vida de George depois de esta deixar a vila em que crescera. 

	 	«A	outra	está	perto.	Se	houve	um	momento	de	nitidez	no	seu	rosto,	ele	já	passou	[…].	Param	ao	
mesmo	tempo,	espantam	-se	em	uníssono,	embora	o	espanto	seja	relativo,	um	pequeno	espanto	
inverdadeiro,	preparado	com	tempo.	

	 —	Tu? 
	 —	Tu, Gi?»	

8.1	 Interprete o passo «[E]mbora o espanto seja relativo, um pequeno espanto inverdadeiro, preparado 
com tempo.» 

8.2	Comprove que, quando as duas figuras finalmente se cruzam, é dada novamente a sugestão de que 
estas personagens são o espelho uma da outra. 

	 	«A	rapariguinha	frágil,	um	vime,	que	ela	tem	levado	a	vida	inteira	a	pintar,	primeiro	à	maneira	de	
Modigliani,	depois	à	sua	própria	maneira,	à	de	George,	pintora	já	com	nome	nos	marchands	das	
grandes	cidades	da	Europa.	Gi	com	um	pregador	de	oiro	que	um	dia	ficou,	por	tuta	e	meia,	num	
penhorista	qualquer	de	Lisboa.	Em	tempos	tão	difíceis.»	

9.1	 Identifique o recurso expressivo presente na passagem «[a] rapariguinha frágil, um vime, que ela tem 
levado a vida inteira a pintar», comentando o efeito produzido. 

9.2	 Explique de que forma evoluiu George no plano artístico e profissional. 

9.3	 Considerando a passagem transcrita e os dois nomes — «George» e «Gi» —, explicite os aspetos que 
ligam as duas personagens. 

	 	«— Vim vender a casa. 
 — Ah, a casa. 
	 É	esquisito	não	lhe	causar	estranheza	que	Gi	continue	tão	jovem	que	podia	ser	sua	filha.	Quieta,	

de	olhar	esquecido,	vazio,	e	que	não	se	espante	com	a	venda	assim	anunciada,	tão	subitamente,	
sem	preparação,	da	casa	onde	talvez	ainda	more.

 — Que pensas fazer, Gi? 
 — Partir, não é? Em que se pode pensar aqui, neste cu de Judas, senão em partir?»	

10.1	 	Refira dois outros aspetos que ligam George e Gi, tendo em conta o excerto transcrito. 

	 	Considere	o	restante	diálogo	estabelecido	durante	o	encontro	entre	George	e	Gi.	

11.1		 Neste, sobressai outro aspeto que liga as duas personagens. Refira ‑o. 

11.2	 Explicite a(s) visão(ões) da arte subjacente(s) a este diálogo. 

11.3	 	Identifique o recurso expressivo presente em «Até posso fazer retratos das crianças quando tiver tempo, 
não é verdade?», comentando o efeito produzido. 

	 	Explicite	a	relação	que	há,	de	facto,	entre	George	e	Gi,	à	luz	dos	aspetos	seguintes:
	 •	 	a	fusão,	que	existe	no	conto,	entre	o	real	e	o	irreal	(por	exemplo,	Gi	não	fica	surpreendida		

com	a	possibilidade	de	George	vender	a	casa	«onde	talvez	ainda	more»,	como	refere	o	narrador	
no	décimo	oitavo	parágrafo);

	 •	 	a	relação	especular	entre	as	duas	figuras,	anteriormente	identificada;
	 •	 	as	diversas	semelhanças	entre	George	e	Gi	no	que	diz	respeito	aos	nomes,	à	arte,	aos	pais,		

ao	desejo	de	partir,	às	dificuldades	financeiras…;
	 •	 	a	idade	das	duas	personagens	(Gi	tem	18	anos,	George	tem	45);
	 •	 	o	regresso	da	protagonista	à	vila	natal,	mais	de	vinte	anos	depois	de	a	ter	deixado.

12.1	 	Explique a importância do encontro entre George e Gi, tendo em conta a relação existente entre as 
duas figuras.

7

8

9
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	 	Interprete	o	excerto	seguinte,	da	parte	final	do	diálogo	entre	a	protagonista	e	Gi:
	 «A	sua	voz	está	mole,	pegajosa,	difícil,	as	palavras	perdem	o	fim,	desinteressadas	de	si	próprias,		

é	como	se	se	preparassem	para	o	sono.
	 —	Creio que estou atrasada	—	diz	então,	olhando	para	o	relógio.	—	Estou mesmo	—	acrescenta,	

olhando	melhor.	—	E não posso perder o comboio.»

Parte	II

	 	Atente,	agora,	na	frase	que	inicia	a	segunda	parte	do	conto:		
«Agora	está	à	janela	a	ver	o	comboio	fugir	de	dantes,	perder	para	todo	o	sempre	árvores	e	casas	
da	sua	juventude,	perder	mesmo	a	mulher	gorda,	da	passagem	de	nível,	será	a	mesma	ou	uma	
filha	ou	uma	neta	igual	a	ela?»	

14.1	 Explicite o significado daquilo que George observa do interior do comboio. 

	 	Atente	na	forma	como	surge,	no	conto,	uma	nova	personagem:		
«A	figura	vai	-se	formando	aos	poucos	como	um	puzzle	gasoso,	inquieto,	informe.	Vê	-se	um	
pedacinho	bem	nítido	e	colorido	mas	que	logo	se	esvai	para	aparecer	daí	a	pouco,	nítido	ainda,	
mas	esfumado.	George	fecha	os	olhos	com	a	força	possível,	tem	sono,	volta	a	abri	-los	com	
dificuldade,	olhos	de	pupilas	escuras,	semicirculares,	boiando	num	material	qualquer,	
esbranquiçado	e	oleoso.»	

15.1	 	Demonstre em que medida esta descrição evoca a forma como surgira antes a figura de Gi. 

	 	Faça	o	levantamento	dos	elementos	textuais	que,	nos	segundo	e	terceiro	parágrafos,	remetem	
para	a	esfera	da	fotografia	e	da	pintura.	

	 	Considere,	agora,	o	terceiro	parágrafo	desta	parte	do	conto,	em	que	é	descrita	a	senhora	de	idade.	

17.1		 	Demonstre em que medida a caracterização desta personagem se aproxima da caracterização  
de George feita na primeira parte do conto. 

	 	Considere	o	excerto	do	conto	que	diz	respeito	ao	diálogo	entre	a	protagonista	e	a	senhora		
de	idade	(de	«Sem	voz	e	sem	perder	o	sorriso	[…]»	a	«—	Desculpe.»).	

18.1	 Refira o motivo do lamento da senhora de idade. 

18.2	Explicite a forma como esta personagem procura ultrapassar a solidão. 

18.3	 	Interprete o passo «Também tenho muitos encontros, eu. Não quero tê ‑los mas sou obrigada a isso,  
vivo tão só.» 

18.4	Refira quem está representado no único retrato conservado por esta personagem. 

18.5	 	Explique o que esta personagem pretende dizer quando se refere à velhice como um «crime […], 
o único sem perdão».

18.6	 	Explicite a crítica subjacente às seguintes afirmações da senhora de idade: «— Não seja tonta, menina. 
Outro dia vai reparar, ou talvez já tenha dado por isso, que está a ver pior, e outro ainda que as mãos lhe 
tremem. E, se for um pouco sensata, ou se souber olhar em volta, descobrirá que este mundo já não lhe 
pertence, é dos outros, dos que julgam que Baden Powell é um tipo que toca guitarra e que Lévi Strauss  
é uma marca de calças.»

18.7	 	Identifique, neste excerto, três elementos que inscrevam a ação no domínio da irrealidade.

	 	Leia	atentamente	o	penúltimo	parágrafo	do	conto.

19.1	 Mencione o nome da senhora de idade.

19.2	Refira dois aspetos comuns a George e à senhora de idade.

19.3	 Identifique dois pontos de discordância entre a protagonista e a senhora de idade.

13

14

15

16

17

18

19
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François d'Albert‑Durade, George Eliot (1849).Auguste Charpentier, George Sand (1838).

	 	Esclareça	o	significado	do	encontro	entre	George	e	a	senhora	de	idade,	no	contexto	global		
do	conto,	considerando:

	 •	 	o	encontro	da	protagonista	com	a	rapariga	que	fora	(o	reencontro	com	o	passado);
	 •	 	o	tema	do	diálogo	estabelecido	entre	as	duas	—	a	solidão	e	a	velhice;
	 •	 	a	idade	de	Georgina;
	 •	 	o	único	retrato	conservado	por	Georgina;
	 •	 	as	semelhanças,	já	identificadas,	entre	George	e	a	figura	com	quem	dialoga	no	comboio;
	 •	 	os	elementos	que,	nesta	segunda	parte	do	conto,	se	inscrevem	no	domínio	da	irrealidade	

(identificados	anteriormente).

	 	Atente	na	forma	como	é	construída,	no	conto,	a	identidade	da	protagonista.

21.1		 	Procure explicar a utilização dos nomes «Gi», «George» e «Georgina», tendo em conta a construção 
da identidade da protagonista e o significado das três figuras na globalidade da narrativa.

	 	Demonstre	em	que	medida	o	conto	reflete	a	complexidade	da	natureza	humana.

Diálogos

	 	Faça	uma	pesquisa	sobre	duas	romancistas	do	século	xix	que	têm	o	mesmo	nome	que	a	
protagonista	do	conto	de	Maria	Judite	de	Carvalho:	George	Sand,	pseudónimo	da	francesa	
Amandine	Aurore	Lucile	Dupin,	e	George	Eliot,	pseudónimo	da	inglesa	Mary	Ann	Evans.

20

21

22

1

1.1	 Proponha uma explicação possível para o nome da protagonista da narrativa, considerando o motivo 
que levou estas duas romancistas a adotar um nome masculino e o facto de o conto de Maria Judite 
de Carvalho ter vindo a lume em 1987.

1.2	 Refira outros aspetos que liguem a protagonista do conto a estas duas romancistas oitocentistas.

	 	Tendo	em	conta	a	forma	como	a	identidade	da	personagem	George	é	construída	na	narrativa,	
demonstre	em	que	medida	o	conto	de	Maria	Judite	de	Carvalho	apresenta	semelhanças	com		
a	obra	de	Fernando	Pessoa.

2
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Texto	B

Munch
Assentando no que se diria um pessimismo radical  
acerca da condição humana, os universos temáticos  
e compositivos do pintor norueguês e da escritora 
portuguesa apresentam [numerosos] aspetos em 
comum. O que importa, por ora, deixar claro é o facto  
de sensibilidades artísticas tão similares, que 
circunstâncias de vida familiar algo idênticas terão 
condicionado, estarem na origem de duas das mais 

Edvard Munch, Cinzas (1894).

	 	Após	o	visionamento	da	peça	televisiva	sobre	a	vida	e	a	obra	de	Maria	Judite	de	Carvalho,		
do	programa	«Ler	mais,	ler	melhor»,	da	RTP2,	refira	o	ponto	de	contacto	entre	a	protagonista		
do	conto	«George»	e	a	autora.

3.1	 Demonstre de que forma este elemento comum à protagonista e à autora se reflete no conto.

	 	Leia	os	textos	seguintes,	que	ajudam	a	compreender	o	diálogo	que	o	conto	permite	estabelecer	
com	as	obras	de	dois	pintores:	a	do	italiano	Amedeo	Modigliani	(1884	-1920)	e	a	do	norueguês	
Edvard	Munch	(1863	-1944),	autor	do	conhecido	O grito	(1893).

3

4

Texto	A

Modigliani
[Atente ‑se nos passos] que, em «George», descrevem  
a aparição de Gi e Georgina, todas evocando o cinema,  
a pintura, a fotografia — e, no caso das últimas, dando a ver 
ao leitor aquelas figuras femininas. Assentes na técnica que a 
retórica antiga designava por ponere ante oculos, harmonizam‑
‑se essas aparições na perfeição com a psicologia e a atividade 
profissional da protagonista, esboçando a aproximação 
progressiva das duas mulheres como se assistíssemos à 
criação de uma tela que, pouco a pouco, vai tomando forma 
diante dos nossos olhos até que os rostos de ambas se 
tornem, enfim, nítidos e sejam descritos com algum 
pormenor. A utilização de vocabulário específico da pintura,  
a descrição relativamente detalhada da cabeça das duas 
figuras, a referência aos pescoços longilíneos de Modigliani, 
imitado por George nos seus primeiros autorretratos… tudo 
contribui para mostrar ao leitor tanto o ato de pintar como os 
retratos que assim vão sendo desenhados com palavras. 

Referido como modelo de George no início da sua carreira, 
Modigliani introduz na visão que temos da arte da 
personagem uma nota de nostalgia e de elegância talvez 
inesperada. Transporta ‑nos de imediato a um mundo onde 
a beleza e a elegância, a tranquilidade e até a paz e a serenidade absolutas parecem ter sido 
imobilizadas para sempre, como em certas fotografias, e guardadas ao abrigo do desgaste do Tempo, 
da doença, da morte e da guerra que marcaram a vida do pintor. Um mundo, pois, em tudo distinto 
daquele em que Modigliani vivia nesse conturbado início do século xx.

Amedeo Modigliani, Retrato de Jeanne 
Hébuterne com um lenço (1919).
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representativas vozes da Melancolia na arte moderna. Porque em ambos os artistas o fracasso amoroso, 
a solidão […] e o medo ocupam, ao lado do Tempo e da Morte, um lugar fundador. Porque em ambos 
detetamos a denúncia de um tempo em que a alienação e o isolamento do homem moderno, vítima 
das perversas malhas do desenvolvimento económico e social proporcionado pelo capitalismo, dir‑
se‑ia terem atingido o auge.

Porque em ambos, ainda, percebemos a redundância, a repetição de temas e motivos, acompanhada 
de múltiplas variações em torno de um mesmo quadro, uma mesma história ou personagem. Porque 
em ambos, enfim, testemunhamos a mesma lucidez, a mesma crueza, a mesma contida veemência, 
quando não violência, o mesmo dramatismo sem exageros, a mesma parcimónia ou redução ao 
estritamente essencial: um número mais ou menos limitado de temas e recursos expressivos cujas 
potencialidades, exploradas nos seus mínimos detalhes e mais subtis cambiantes, bastam para provar 
que a rarefação não é neles produto de escassez ou ausência de criatividade, antes derivando de uma 
opção deliberada pela sobriedade na expressão do sofrimento e da angústia existencial do homem 
moderno. Tomando rumo inverso ao de caminhos até à exaustão explorados pela exuberância 
dramática do Romantismo, pintam‑se estes de cores sombrias mas discretas, que são as que mais  
lhes convêm para causar forte impacto, tocando fundo na sensibilidade pensante daqueles a quem  
são mostrados. Lembre‑se, enfim, a simplicidade, o despojamento que preside e se adequa  
à composição de telas e textos que obsessivamente representam figuras humanas sós, isoladas dos 
outros mesmo quando acompanhadas.

A parcimónia e a sobriedade […] constituem das mais poderosas armas persuasivas da pintura de 
Munch — e bem assim da prosa juditiana, dessa sua escrita de recorte clássico (ou, em todo o caso, 
antirromântico), do seu estilo depurado (minimalista, quase), que se aproxima, até a tocar, da 
simplificação por Modigliani praticada nos seus retratos. Eis, justamente, ao lado das diferenças acima 
apontadas, uma semelhança fundamental entre estes artistas que importa ter em conta. O pessimismo 
e a melancolia fundadores da mundividência juditiana, tingidos de rara beleza e velada ternura, mercê 
também da qualidade artística que impregna o modo de os dizer, adquirem muitas vezes tonalidades 
mais doces do que as que poderíamos esperar em autora de textos cujo abrupto e quase cruel 
desfecho não raro nos choca, incomoda ou perturba tanto como alguma pintura de Munch, chegando 
a sua visão lúcida e desencantada da vida e da condição humana a doer e a parecer cruel. Temperado 
por um profundo humanismo, onde afinal mergulha raízes, esse pessimismo ou impiedosa visão não 
logram contudo esconder que a arte era também, para a autora como para Modigliani, como ainda 
para algumas das suas personagens em que parece ter‑se projetado, refúgio derradeiro e único ou, 
pelo menos, lugar como poucos de onde a eternidade por fugazes instantes se vislumbra em meio à 
crua dureza de um quotidiano ab initio marcado pela trágica certeza da efemeridade de todas as coisas, 
da Morte e do Fim — para além dos quais […] nada mais existe, nem mesmo Céu ou Inferno… apenas 
o obscuro e triste manto do Esquecimento, capaz de diluir até a memória dos mais próximos laços 
familiares.

MaRia João Pais do aMaRal, «Leitura [do conto "George"]», in Conto português: séculos xix-xxi — antologia crítica, coordenação de 
Maria Isabel Rocheta e Serafina Martins, Porto, Caixotim, 2006, pp. 125‑127 (com supressões).

4.1	 Partindo do texto A, explicite em que medida a fase inicial da obra da protagonista, George, alude  
à de Modigliani.

4.2	 Faça o levantamento, no texto B, dos aspetos comuns à pintura de Munch e à escrita de Maria Judite 
de Carvalho, nos temas e no estilo.

4.3	 Pesquise obras de Munch na página de Internet dedicada ao pintor norueguês, em http://www.
edvardmunch.org, e apresente uma seleção daquelas que, na sua opinião, melhor ilustram o conto 
«George». Justifique a sua proposta.
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EDUCAÇÃO LITERÁRIA «George»

RESPOSTAS

	 	(A) V
(B)		 V
(C)		 George vê Gi de modo vago, com contornos pouco definidos. As duas estão vestidas de forma muito 

semelhante: têm vestidos claros e amplos.
(D)	 V
(E)		 V
(F)		 Enquanto caminha, George recorda os pais.
(G)	 V
(H)	 George já teve o cabelo pintado de vários tons, mas a sua cor natural é o castanho ‑escuro, quase 

preto.
(I)	 	 George deixou a sua vila para descobrir uma grande cidade, mas, mais tarde, partiu para outros 

lugares. Teve muitos amores.
(J)		 A protagonista mora em Amesterdão, mas não sabe até quando.
(K)		 Os pais de George conheciam mal a vida da filha, pois esta, nas raras cartas que lhes enviava, falava 

pouco sobre si.
(L)		 V
(M)	V
(N)	 V
(O)	 V
(P)		 George regressa à vila natal, após a morte dos pais, para vender a casa em que estes moravam.
(Q)	 Como a protagonista, Gi não quer ficar na vila; por isso, deixará Carlos.
(R)		 V
(S)		 Sentada à janela, no comboio, a protagonista sente, com tristeza, que abandona, para sempre,  

o lugar da sua juventude.
(T)		 À sua frente, progressivamente e com contornos pouco nítidos, surge a figura de uma mulher  

de quase 70 anos.
(U)	 V
(V)	 V
(W)	V
(X)	 Para a protagonista, os bens materiais e o sucesso profissional são muito importantes.
(Y)	 V
(Z)		 De repente, George deixa de ver a mulher.

Compreensão	 •	 Interpretação

Parte	I

	 	1.1 A sugestão de um movimento de câmara cinematográfica resulta:

	   •  da ênfase dada ao lento caminhar das duas personagens que estão prestes a cruzar ‑se na rua 
— note ‑se que o primeiro parágrafo começa com «Andam lentamente» e o início do segundo 
parágrafo incide sobre a mesma imagem («Caminham pois lentamente»);

	   •  da sugestão de que as duas personagens vão estando cada vez mais próximas uma da outra 
(«O rosto […] que se aproxima», «Agora estão mais perto»);

	   •  do facto de a protagonista, em quem a câmara está centrada, ver a outra figura com uma clareza 
progressiva — primeiro, de forma esbatida, e depois, à medida que as duas se aproximam, com 
maior nitidez («O rosto da jovem que se aproxima é vago e sem contornos […] e, quando os tiver 
[…], ele será o rosto»; «As suas feições ainda são incertas»);

	   •  da importância das sensações visuais: «Trazem ambas vestidos claros, amplos, e a aragem empurra ‑os 
ao de leve, um deles para o lado esquerdo de quem vai, o outro para o lado direito de quem vem». 

1

1
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	 	2.1  As duas comparações — «como quem luta sem forças contra o vento» e «como quem caminha […] 
na pesada e espessa e dura água do mar» — revelam que as duas personagens são dominadas pelo 
cansaço e sugerem que estas se aproximam um pouco contrariadas, tentando resistir, em vão, ao 
encontro que está prestes a acontecer.

	 	 2.1.1	 	Estão presentes a tripla adjetivação e o polissíndeto, que dão ênfase a um ambiente que 
provoca mal ‑estar.

	 	3.1 3.1.1  A outra personagem poderá ter provocado em George um grande mal ‑estar ou sofrimento; 
por isso, a protagonista quase quis esquecê ‑la («George e a outra cujo nome quase quis 
esquecer, quase esqueceu»).

	 	 3.1.2	 	A segunda frase aponta para o motivo pelo qual George caminhava como se quisesse resistir ao 
encontro que vai acontecer, uma vez que aquela com quem se vai cruzar é geradora de mal ‑estar.

	 	 3.1.3	 	A não nomeação da outra figura neste momento do conto confere à narrativa uma dimensão 
enigmática, suscitando curiosidade sobre a identidade da personagem com que George se vai 
encontrar. Por outro lado, ao referir ‑se ao nome da outra como um «nome [que George] quase 
quis esquecer, quase esqueceu», como se não ousasse pronunciá ‑lo, o narrador acentua o 
mistério sobre a identidade da outra personagem. Por fim, este recurso possibilita um enfoque 
na vivência interior da protagonista.

3.2	Uma parece ser o espelho da outra porque as duas estão vestidas de forma semelhante («Trazem 
ambas vestidos claros, amplos»), e a aragem empurra ‑os de forma simétrica, como se estas se vissem 
ao espelho («a aragem empurra ‑os ao de leve, um deles para o lado esquerdo de quem vai, o outro 
para o lado direito de quem vem, ambos na mesma direção, naturalmente»).

	 	4.1 George tem viajado por todo o mundo e morado em muitos locais diferentes.

4.2	 Esta fotografia tem uma enorme importância para George, pois, apesar de esta se deslocar 
permanentemente, conserva sempre consigo aquele retrato. Este é qualificado como o seu «único 
fetiche», designação que expressa o interesse obsessivo ou irracional que a fotografia suscita na 
protagonista, como se o retrato exercesse sobre ela um poder mágico ou sobrenatural.

4.3	 Resposta livre.

	 	5.1  Remetem para o campo da pintura: no terceiro parágrafo, o facto de o rosto da jovem começar por 
surgir como um retrato que está a ser criado (quando «se aproxima é vago e sem contornos, uma 
pincelada clara», com «feições ainda […] incertas, salpicando a mancha pálida»); no quarto parágrafo, 
o retrato modiglianesco e a referência explícita a Modigliani («dois olhos largos, semicerrados, uma 
boca fina, cabelos escuros, lisos, sobre um pescoço alto de Modigliani»).

	 	Os pais da protagonista dedicavam ‑se sobretudo ao trabalho. Tinham poucas posses e eram pouco 
cultos («o único [quadro] que tinham visto talvez fosse a velha estampa desbotada do Angelus que estava 
na casa de jantar» — pintura de Millet que, retratando dois camponeses que fazem uma pausa no 
trabalho para uma oração, evidencia as características do ambiente simples e humilde em que George 
crescera). Menosprezavam os livros, os filmes e os quadros por que George se interessava, sorrindo com 
«superioridade», «uma certa indignação» e talvez até «vergonha», por recearem o olhar crítico dos outros. 
Eram pessoas que viviam fechadas no seu pequeno mundo e receavam o desconhecido, vendo com 
maus olhos a partida da filha «à descoberta da cidade grande, onde, dizia ‑se lá em casa, as mulheres  
se perdem».

	 	7.1   George demonstra desejo de independência, pois deixara a vila natal para ir para a «cidade grande», 
apesar da posição contrária dos pais. Revela um espírito inquieto e insatisfeito, sempre com vontade 
de descobrir outros mundos, tendo deixado a «cidade grande» para ir viver para outros países e para 
outros continentes («partiu por além ‑terra, por além ‑mar», quinto parágrafo). Esta mesma inquietude 
e insatisfação levaram ‑na a pintar o cabelo de variadíssimos tons («de todos os loiros, um dia ruivos 
por cansaço de si, mais tarde castanhos, loiros de novo, esverdeados», quinto parágrafo), como se 
rejeitasse ou quisesse esquecer a sua cor natural («nunca escuros, quase pretos, como dantes eram»). 

2

3

4

5

6

7



18 ENTRE NÓS E AS PALAVRAS • Português • 12.o ano • Material fotocopiável • © Santillana

2
UNIDADE

Co
nt

os

A novidade e a efemeridade caracterizam também a sua vida amorosa (teve «muitos amores, grandes 
e não tanto, definitivos e passageiros, simples amores, casou ‑se, divorciou ‑se») e os espaços em que 
vive («partiu, chegou, voltou a partir e a chegar, quantas vezes? Agora está — estava —, até quando?, 
em Amsterdão», quinto parágrafo). George não queria sentir ‑se presa a nada; por isso, prefere arrendar 
espaços mobilados («Uma casa mobilada […] é a certeza de uma porta aberta de par em par, de 
mãos livres, de rua nova à espera dos seus pés», sétimo parágrafo) e oferece ou vende objetos 
pessoais como os livros; procura um despojamento constante (uma «desertificação», como lhe disse 
«o seu amor de então»), mesmo que o faça «com esforço, com sofrimento» (oitavo parágrafo).

7.2	 George tinha parcos meios financeiros, tendo saído de casa dos pais com «uma velha mala de 
cabedal riscado, não havia outra lá em casa» (décimo primeiro parágrafo) e vivido, no início, «em 
quartos alugados mais ou menos modestos» (sexto parágrafo). Mas a sua situação financeira foi 
melhorando de forma significativa: depois passou a viver «em casas mobiladas mais ou menos 
agradáveis» e «[a]s últimas foram mesmo francamente confortáveis» (sexto parágrafo); e agora usa 
malas «caras, leves, malas de voar, e com rodinhas» (décimo primeiro parágrafo).

	 	8.1  Na realidade, George e Gi não ficam surpreendidas por se cruzarem na rua, pois já esperavam aquele 
reencontro.

8.2	As duas personagens «[p]aram ao mesmo tempo», «espantam ‑se em uníssono» e interrogam ‑se 
mutuamente, proferindo a mesma palavra: «Iu.»

	 	9.1 Em «um vime» está presente uma metáfora, realçando a fragilidade e a magreza de Gi.

9.2	 George começou por ser influenciada por Modigliani, mas depois evoluiu e desenvolveu o seu 
próprio estilo. Tornou ‑se uma pintora bem ‑sucedida, com uma obra valorizada pelos comerciantes 
de arte na Europa.

9.3	 Gi foi pintada inúmeras vezes por George. Também Gi vai a/para uma grande cidade (Lisboa) e vive 
«tempos difíceis», tendo penhorado um pregador de oiro. A parte inicial dos nomes das duas 
personagens é muito semelhante: «Ge»/«Gi».

	 	10.1  George vai vender a casa em que Gi, provavelmente, ainda mora. Como aconteceu com George,  
Gi quer deixar a vila.

	 	11.1 Gi gosta muito de desenhar («Se não desenhasse dava em maluca.»).

11.2	 	Gi vê a arte como um modo de se evadir de um quotidiano banal, que a limita, e sente ‑a como uma 
forma imperiosa de expressão. Refere ‑se, com pesar e ironia, ao facto de os pais não levarem a sério 
o seu interesse pelo desenho nem darem valor ao seu talento («E eles acham que eu tenho muito 
jeitinho» — note ‑se a expressividade do diminutivo). Por considerarem que a filha deve corresponder a 
um papel tradicional da mulher («uma boa senhora da vila, uma esposa exemplar, uma mãe perfeita»), 
os pais de Gi, provavelmente, verão a verdadeira arte como algo reservado aos homens.

11.3	 	Está presente a ironia, evidenciando que Gi discorda profundamente dos pais quanto à relevância 
que o desenho deve ter na sua vida. Ela não quer que o desenho tenha, na sua vida, um papel 
secundário.

	 	George e Gi são, na realidade, uma só: Gi era George quando jovem.

12.1	 	O encontro de George e Gi representa o reencontro da protagonista com o seu passado, do qual 
conservara apenas uma fotografia sua — um passado que procurara esquecer e com o qual se 
confronta, necessariamente, quando regressa à vila natal para vender a casa dos pais, depois de 
estes terem morrido.

	 	George revela esforço e desagrado em continuar o diálogo, como evidencia a voz «mole, pegajosa, difícil» 
e a decrescente clareza das suas palavras, realçada pelas expressivas personificação e comparação — 
«palavras […] desinteressadas de si próprias, […] como se se preparassem para o sono»). O comboio que 
tem de apanhar permite ‑lhe pôr fim ao diálogo.
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Parte	II

	 	14.1  George vê os espaços da sua juventude a ficarem, definitivamente, para trás. Não se trata de um 
simples afastamento, mas de uma fuga (pois vê «o comboio fugir de dantes»), da evasão de um 
espaço e de um tempo que lhe provocam mal ‑estar.

	 	15.1  À semelhança de Gi, também a figura da senhora de idade surge progressivamente e de forma 
inconstante («vai ‑se formando aos poucos como um puzzle gasoso, inquieto, informe») — primeiro 
esbatida, em seguida com maior nitidez, depois novamente esbatida, e outra vez mais nítida («Vê ‑se 
um pedacinho bem nítido e colorido mas que logo se esvai para aparecer daí a pouco, nítido ainda, 
mas esfumado.») A protagonista demonstra também mal ‑estar, como se recusasse ver a figura que 
surge diante de si («George fecha os olhos com a força possível, tem sono, volta a abri ‑los com 
dificuldade»). Se, no encontro com Gi, o mal ‑estar era evidenciado pelas comparações «como  
quem luta sem forças contra o vento, ou como quem caminha […] na pesada e espessa e dura  
água do mar» (no primeiro parágrafo do conto), aqui surge sob a forma do sono que domina a 
protagonista e do «material qualquer, esbranquiçado e oleoso», em que «boiam» as suas «pupilas 
escuras»).

	 	Remete para a esfera da fotografia, no segundo parágrafo, a referência ao «pedacinho bem nítido e 
colorido mas que logo se esvai para aparecer daí a pouco, nítido ainda, mas esfumado», como se uma 
máquina fotográfica procurasse focar algo com a máxima nitidez possível. Do âmbito da pintura, é o 
termo «esboçada», no terceiro parágrafo, dando conta de um retrato que vai sendo construído («À sua 
frente uma senhora de idade, primeiro esboçada, finalmente completa»). Note ‑se a importância das 
referências cromáticas na descrição da senhora de idade, que, além de uma «carteira preta», tem «cabelos 
pintados de acaju» e o «rosto pintado de vários tons de rosa».

	 	17.1  Como George, a senhora de idade tem o cabelo pintado («[u]ma velha de cabelos pintados de acaju») 
e revela ter posses financeiras (tem «uma carteira preta, cara, talvez italiana, italiana, sim, tem a certeza»).

	 	18.1  Esta personagem queixa ‑se de viver só.

18.2	 	Para ultrapassar a solidão, a senhora de idade teve de pedir retratos da sua família a pessoas 
conhecidas e também retratos de amigos.

18.3	 	A senhora de idade preferiria não ter encontros, mas relacionamentos profundos e significativos.

18.4	 	Trata ‑se de um retrato dela própria, quando era nova, uma «rapariguinha».

18.5	 	Esta personagem refere ‑se à irreversibilidade da passagem do tempo — a única coisa que, na vida, 
é verdadeiramente irreversível. Por isso, esta personagem diz a George que, um dia, verá que está 
«[i]rremediavelmente velha».

18.6	 	A senhora de idade critica George por esta valorizar tanto o seu trabalho, pois começará a ter 
dificuldade em pintar e o seu trabalho perderá atualidade ou deixará de suscitar o interesse que  
tem suscitado até então.

18.7	 	Apontam para uma dimensão irreal: o facto de a senhora de idade falar «sem voz», como diz  
o narrador antes da primeira fala desta personagem; a referência à casa mobilada em que vive 
George; a referência à importância da visão e das mãos para o trabalho de George.

	 	19.1  A senhora de idade chama ‑se Georgina.

19.2	 	As duas personagens têm nomes semelhantes (George e Georgina) e têm uma situação financeira 
desafogada.

19.3	 	Enquanto George acredita que o dinheiro permite evitar a solidão («Ela pensa — sabe? — que com 
dinheiro ninguém está totalmente só, ninguém é totalmente abandonado.»), Georgina, apesar do 
desafogo material, queixa ‑se profundamente de viver só. Se George considera que a sua profissão  
é uma prioridade — talvez acreditando que a arte a torna, de alguma forma, imortal —, Georgina 
chama ‑lhe a atenção para o que as suas capacidades físicas e o seu trabalho têm de efémero.
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	 	Com 45 anos, já sem nada que a ligue às origens (os pais morreram e ela vendera a sua casa), tendo 
privilegiado o sucesso profissional (tornou ‑se, com efeito, uma pintora conhecida) e material (o «dinheiro 
no banco, nos bancos, é uma das suas últimas paixões») e com uma vida marcada pela efemeridade e 
pela mudança (nos lugares e nas relações), George, depois de, na vila natal, se ter confrontado com a 
rapariga que fora no passado, é levada a imaginar ‑se no futuro. Georgina representa, pois, o receio de 
solidão e a consciência de que a passagem do tempo é irreversível.

	 	21.1  Podemos considerar que, além das semelhanças formais (importantes para a construção da 
identidade da protagonista), os nomes sugerem o tempo já vivido pelas três personagens: «Gi»,  
que lembra o início de «George», corresponde à identidade da protagonista quando jovem,  
e o nome «Georgina», prolongamento de «George», à projeção da protagonista no futuro.

	 	O conto reflete a complexidade da natureza humana ao evidenciar o confronto do ser humano com as 
suas aspirações, as suas opções de vida e a sua consciência ou o receio do que poderá ser o futuro — 
num balanço de vida marcado por uma profunda melancolia e pela consciência aguda da 
irreversibilidade da passagem do tempo.

	 Reflete também a complexidade da natureza humana ao sublinhar a inexistência, no ser humano, de uma 
só identidade, constante e imutável. Com efeito, vamos mudando ao longo da vida. A nossa identidade  
(e a consciência do que somos) resulta das nossas vivências e daqueles com quem nos relacionamos.

Diálogos

	 	1.1	  A protagonista poderá ter escolhido um nome masculino como forma de atingir mais facilmente 
sucesso, como pintora, num mundo dominado pelos homens.

1.2	 Como George Sand e George Eliot, a protagonista torna ‑se independente e realizada do ponto de 
vista profissional, com uma obra artística valorizada e reconhecida. Aproxima ‑se das duas romancistas 
também na medida em que opta por um modo de vida que rompe com a imagem tradicional da 
mulher: em vez de se tornar «uma boa senhora da vila, uma esposa exemplar, uma mãe perfeita», 
George opta por ser «[s]enhora de si» e tem diversas relações sentimentais, fugindo às convenções 
(George Eliot viveu com um homem casado, e George Sand teve uma vida sentimental agitada, 
vestia ‑se com roupas masculinas e fumava em público, etc.).

	 	O retrato da protagonista é feito de forma fragmentada e dispersa, pois este só é completo quando 
compreende também os retratos de Gi e de Georgina. A obra de Fernando Pessoa é também marcada 
pela fragmentação e pela dispersão, manifesta especialmente na heteronímia pessoana.

	 	Maria Judite de Carvalho, como George, também é pintora.

3.1	 A importância da pintura espelha ‑se na profissão de George e na forma como a protagonista valoriza 
a arte, assim como nas referências explícitas à pintura (ao retrato modiglianesco de Gi, à influência de 
Modigliani numa primeira fase da obra de George e à sugestão da construção de retratos como se  
de pinturas se tratasse). Reflete ‑se também na alusão a outras artes visuais, como a fotografia (por 
exemplo, pela importância que tem, para George, a única fotografia que conservara da sua juventude 
— uma fotografia fetiche — e pela sugestão de tentativa de focagem da figura de Georgina) e o 
cinema (com a sugestão do movimento de uma câmara cinematográfica, nomeadamente quando  
se foca o lento caminhar das duas personagens no início da narrativa).

	 	4.1  Na fase inicial da sua pintura, a protagonista, influenciada pela obra de Modigliani — em particular 
pelos retratos de figuras longilíneas —, representa a beleza, a elegância, a paz e a harmonia, 
procurando imobilizá ‑las também em (autor)retratos, como se resistissem à passagem do tempo.

4.2	As duas obras evidenciam uma profunda melancolia e pessimismo e uma visão desencantada da 
vida, representando temas como o fracasso amoroso, a solidão, o medo, a efemeridade da vida, a 
morte, a alienação e o isolamento do homem moderno. Quanto ao estilo, ambos são caracterizados 
por uma grande sobriedade, quase minimalista.
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MIGUEL TORGA

Comunhão

Tal como o camponês, que canta a semear
A terra,
Ou como tu, pastor, que cantas a bordar
A serra
De brancura,
Assim eu canto, sem me ouvir cantar,
Livre e à minha altura.

Semear trigo e apascentar ovelhas
É oficiar à vida
Numa missa campal.
Mas como sobra desse ritual
Uma leve e gratuita melodia,
Junto o meu canto de homem natural
Ao grande coro dessa poesia.

A largada

Foram então as ânsias e os pinhais
Transformados em frágeis caravelas
Que partiam guiadas por sinais
Duma agulha inquieta como elas…

Foram então abraços repetidos
À Pátria‑Mãe‑Viúva que ficava
Na areia fria aos gritos e aos gemidos
Pela morte dos filhos que beijava.

Foram então as velas enfunadas
Por um sopro viril de reação
Às palavras cansadas
Que se ouviram no cais dessa ilusão.

Foram então as horas no convés
Do grande sonho que mandava ser
Cada homem tão firme nos seus pés
Que a nau tremesse sem ninguém tremer.

Canção do semeador

Na cerra negra da vida,
Pousio do desespero,
É que o Poeta semeia
Poemas de confiança.
O Poeta é uma criança
Que devaneia.

Mas todo o semeador
Semeia contra o presente.
Semeia como vidente
A seara do futuro,
Sem saber se o chão é duro
E lhe recebe a semente.

Universalidade

Aqui declaro que não tem fronteiras.
Filho da sua pátria e do seu povo,
A mensagem que traz é um grito novo,
Um metro de medir coisas inteiras.

Redonda e quente como um grande abraço
De polo a polo, a sua humanidade,
Tendo raízes e localidade,
É um sonho aberto que fugiu do laço.

Vento da primavera que semeia
Nas montanhas, nos campos e na areia
A mesma lúdica semente,

Se parasse de medo no caminho,
Também parava a vela do moinho
Que mói depois o pão de toda a gente.

miguel toRgA, Antologia poética,  
Alfragide, Publicações Dom Quixote, 2014.
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EUGÉNIO DE ANDRADE

Urgentemente

É urgente o amor,
É urgente um barco no mar.

É urgente destruir certas palavras,
ódio, solidão e crueldade,
alguns lamentos,
muitas espadas.

É urgente inventar alegria,
multiplicar os beijos, as searas,
é urgente descobrir rosas e rios
e manhãs claras.

Cai o silêncio nos ombros e a luz
impura, até doer.
É urgente o amor, é urgente
permanecer.

eugénio de AndRAde,  
As palavras interditas — até amanhã,  

Lisboa, Assírio & Alvim, 2013.

As palavras interditas

Os navios existem, e existe o teu rosto 
encostado ao rosto dos navios. 
Sem nenhum destino flutuam nas cidades, 
partem no vento, regressam nos rios. 

Na areia branca, onde o tempo começa, 
uma criança passa de costas para o mar. 
Anoitece. Não há dúvida, anoitece. 
É preciso partir, é preciso ficar. 

Os hospitais cobrem‑se de cinza. 
Ondas de sombra quebram nas esquinas. 
Amo‑te… E entram pela janela 
as primeiras luzes das colinas. 

As palavras que te envio são interditas 
até, meu amor, pelo halo das searas; 
se alguma regressasse, nem já reconhecia 
o teu nome nas suas curvas claras. 

Dói‑me esta água, este ar que se respira, 
dói‑me esta solidão de pedra escura, 
estas mãos noturnas onde aperto 
os meus dias quebrados na cintura. 

E a noite cresce apaixonadamente. 
Nas suas margens nuas, desoladas, 
cada homem tem apenas para dar 
um horizonte de cidades bombardeadas.

eugénio de AndRAde,  
As palavras interditas — até amanhã,  

Lisboa, Assírio & Alvim, 2013.

Poema XXIX

Tu és a esperança, a madrugada.
Nasceste nas tardes de setembro,
quando a luz é perfeita e mais doirada,
e há uma fonte crescendo no silêncio
da boca mais sombria e mais fechada.

Para ti criei palavras sem sentido,
inventei brumas, lagos densos,
e deixei no ar braços suspensos
ao encontro da luz que anda contigo.

Tu és esperança onde deponho
meus versos que não podem ser mais nada.
Esperança minha, onde meus olhos bebem,
fundo, como quem bebe a madrugada.

eugénio de AndRAde, Primeiros poemas —  
As mãos e os frutos — Os amantes sem dinheiro,  

Lisboa, Assírio & Alvim, 2014.
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O poema pouco original do medo

O medo vai ter tudo
pernas
ambulâncias
e o luxo blindado
de alguns automóveis

Vai ter olhos onde ninguém o veja
mãozinhas cautelosas
enredos quase inocentes
ouvidos não só nas paredes
mas também no chão
no teto
no murmúrio dos esgotos
e talvez até (cautela!)
ouvidos nos teus ouvidos

O medo vai ter tudo
fantasmas na ópera
sessões contínuas de espiritismo
milagres
cortejos
frases corajosas
meninas exemplares
seguras casas de penhor
maliciosas casas de passe
conferências várias
congressos muitos
ótimos empregos
poemas originais
e poemas como este
projetos altamente porcos
heróis
(o medo vai ter heróis!)
costureiras reais e irreais
operários
  (assim assim)
escriturários
  (muitos)
intelectuais
  (o que se sabe)
a tua voz talvez
talvez a minha
com certeza a deles

Vai ter capitais
países
suspeitas como toda a gente
muitíssimos amigos
beijos
namorados esverdeados
amantes silenciosos
ardentes
e angustiados

Ah o medo vai ter tudo
tudo

(Penso no que o medo vai ter
e tenho medo
que é justamente
o que o medo quer)

*
O medo vai ter tudo
quase tudo
e cada um por seu caminho
havemos todos de chegar
quase todos
a ratos

Sim
a ratos

AlexAndRe o'neill, Poesias completas, Lisboa, Assirio & Alvim, 2000.

Edvard Munch, O grito (1893). 

ALEXANDRE O'NEILL
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RUY BELO

Soneto superdesenvolvido

É tão suave ter bons sentimentos
consola tanto a alma de quem os tem
que as boas ações são inesquecíveis momentos
e é um prazer fazer bem

Por isso se no verão se chega a uma esplanada
sabe melhor dar esmola que beber a laranjada
Consola mais viver assim no meio de muitos pobres
que conviver com gente a quem não falta nada

E ao fim de tantos anos a dar do que é seu
independentemente da maneira como se alcançou
ainda por cima se tem lugar garantido no céu
gozo acrescido ao muito que gozou

Teria este (se não tivesse outro sentido)
ser natural de um país subdesenvolvido

Elogio da amada

Ei‑la que vem ubérrima numerosa escolhida
secreta cheia de pensamentos isenta de cuidados
Vem sentada na nova primavera
cercada de sorrisos no regaço lírios
olhos feitos de sombra de vento e de momento
alheia a estes dias que eu nunca consigo
Morde‑lhe o tempo na face as raízes do riso
começa para além dela a ser longe
A amada é bem a infância que vem ter comigo
Há pássaros antigos nos límpidos caminhos
e mortes como antes nunca mais
Ei‑la já que se estende ampla como uma pátria
no limiar da nossa indiferença
Os nossos átrios são para os seus pés solitários
Já todos nós esquecemos a casa dos pais
ela enche de dias as nossas mãos vazias
A dor é nela até que deus começa
eu bem lhe sinto o calcanhar do amor
Que importa sermos de uma só manhã e não haver em volta
árvore mais açoitada pelos diversos ventos?
Que importa partirmos num desmoronar de poentes?
Mais triste mesmo a vida onde outros passarão
multiplicando‑lhe a ausência que importa
se onde pomos os pés é primavera? 

Ruy Belo, Todos os poemas, Lisboa, Assírio & Alvim, 2000.
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Versos do pobre católico

Nem palavras nem coisas tenho para o teu altar
e é hoje a tua festa agora é que me lembra, Senhora da Assunção
Tiveste sobre os teus alvos pés alguns momentos
brilhantes de fervor as presidentes de importantes movimentos
Mas tens a fronte fria e dois olhos brilhantes
Estava distraído. Não te sentes feliz
se o povo reza livremente o terço no país
e são muito cristãos os nossos governantes?

Nem palavras nem coisas nem a própria distração será bastante
para fazer passar por cima dos mais próximos devotos esse olhar
que há de envolver o grande corpo mudo justo mas distante

Nem palavras nem coisas tenho para o teu altar
e é hoje a tua festa agora é que me lembra, Senhora da Assunção
Venho como um gatuno — o que rouba de frente, arrisca e puxa a faca,
não o político o industrial o presidente dos conselhos de administração
— depositar à superfície desse teu imenso olhar
poisado sobre os dias e os gestos e as águas na ressaca
entre aromas e fumos esta enorme incorrigível distração
que me enche a vida o passo e o regaço e deixo finalmente transbordar

Era tudo o que tinha era mais esta grande mágoa
de ter medo de vir talvez por não saber nadar
no mar de piedade em que outros se comprazem como peixe na água

Ruy Belo, Todos os poemas, Lisboa, Assírio & Alvim, 2000.
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O AnO DA MORTE DE RICARDO REIS

A Europa de 19361

A	França	de	Léon	Blum2

Agora o que vamos ter de mais certo é virem por aí abaixo outros tantos franceses, que já a esquerda 
de lá ganhou as eleições, e o socialista Blum declarou ‑se pronto a constituir governo de Frente Popular. 
Sobre a augusta fronte da Europa acumulam ‑se nuvens de tempestade, não lhe bastava ir já arrebatada nos 
lombos do furioso touro espanhol, agora triunfa Chantecler com seu inflamado cantar de galo, mas, enfim, 
o primeiro milho é dos pardais, o melhor da colheita é para quem o merecer, dêmos nós atentos ouvidos 
ao marechal Pétain que, apesar de tão adiantado em anos, oitenta veneráveis invernos, não mastiga as 
palavras. Em meu entender, afirmou o ancião, tudo o que é internacional é nefasto, tudo o que é nacional 
é útil e fecundo, homem que assim fala não morrerá sem dar outros e mais substantivos sinais de si. 
(pp. 299 ‑300)3

A	Itália	de	Mussolini4

Addis ‑Abeba está em chamas, as ruas cobertas de mortos, os salteadores arrombam as casas, violam, 
saqueiam, degolam mulheres e crianças, enquanto as tropas de Badoglio se aproximam. […] Addis‑Abeba 
está em chamas, ardiam casas, saqueadas eram as arcas e as paredes, violadas as mulheres eram postas 
contra os muros caídos, trespassadas de lanças as crianças eram sangue nas ruas. Uma sombra passa na 
fronte alheada e imprecisa de Ricardo Reis, que é isto, donde veio a intromissão, o jornal apenas me informa 
que Addis‑Abeba está em chamas, que os salteadores estão pilhando, violando, degolando, enquanto as 
tropas de Badoglio se aproximam, o Diário de Notícias não fala de mulheres postas contra os muros caídos 
nem de crianças trespassadas de lanças, em Addis‑Abeba não consta que estivessem jogadores de xadrez 
jogando o jogo do xadrez. (p. 301)5

5

5

(1)  Com base em Teresa Cristina Cerdeira da Silva, «O ano da morte de Ricardo Reis: entre o fingir e o existir nos labirintos da história», in José 
Saramago. Entre a história e a ficção: uma saga de portugueses, Lisboa, Publicações Dom Quixote, 1989, pp. 83 ‑95. As passagens d’O ano da morte  
de Ricardo Reis seguem a 1.ª edição, da Caminho, de 1984.

(2)  «O panorama de 1936 é nitidamente marcado pela presença de crises políticas ora de tendência democrática ora de tendência totalitária. Sobre 
a França, as referências do romance convergem todas para o movimento do Front Populaire e o governo de Léon Blum. Notícias da vitória da 
esquerda são veiculadas em Portugal pelos discursos reacionários dos periódicos sujeitos à censura prévia, como era de se esperar num tempo 
de ditadura. Esses discursos que o discurso maior acolhe são, entretanto, subtilmente apresentados pelo narrador como informações e 
julgamentos que não lhe competem e com os quais não compactua. Inseridos no corpo do romance, onde a voz do narrador lhes é contrária, 
funcionam ironicamente como demonstrações pelo absurdo, que exigem a cumplicidade do leitor para descodificar a mensagem pelo avesso. 
A referência à situação na França faz parte de um desses discursos do outro — ˝são palavras do periódicő  (p. 298) — em que se louvam as 
alegrias portuguesas, a aliança com Hitler, a perda de significação das comemorações do Primeiro de Maio, fazendo ‑se ainda um parêntesis para 
lamentar a Espanha republicana e a França da Frente Popular.» (Teresa Cristina Cerdeira da Silva, «O ano da morte de Ricardo Reis: entre o fingir  
e o existir nos labirintos da história», in José Saramago. Entre a história e a ficção: uma saga de portugueses, Lisboa, Publicações Dom Quixote, 1989, 
p. 107.)

(3)  «A esquerda francesa fica, assim, desde logo, ameaçada e desacreditada através da figura do marechal Pétain ˝que, apesar de tão adiantado em 
anos, não mastiga as palavras˝ e de quem ainda se ouvirá falar, aludindo ‑se, é claro, ao seu governo colaboracionista durante a Segunda Guerra 
Mundial. Evidentemente essas informações por vir são dadas pelo narrador e não pelo periódico e fazem parte do seu jogo de profetizar sobre 
um futuro que já conhece: ˝homem que assim fala não morrerá sem dar outros e mais substantivos sinais de si.̋ » (ibid., p. 108)

(4)  «A Itália fascista é um dos espetáculos mais significativos da Europa de 36. O próprio termo ˝ fascismo˝ nasce do nome ˝ fascio˝, dado às 
associações de antigos combatentes que lá se criaram logo após o fim da Primeira Guerra Mundial. O nome estende ‑se posteriormente da 
organização ao regime que dura, na Itália, de Outubro de 1922, quando o rei Vítor Emanuel II confia a Mussolini a tarefa de constituir o governo, 
até à queda do Duce, que se opera em dois tempos: Julho de 1943 e Maio de 1945. Este termo alarga ‑se, posteriormente, a outras experiências 
que, em diversos países, tivessem alguma relação com o regime italiano. De tal forma o fascismo se toma importante no quadro europeu que,  
a partir de 1935, a opção entre fascismo e antifascismo se transforma num verdadeiro divisor de águas que anula, momentaneamente ao menos, 
os conflitos entre a democracia clássica e o comunismo.

(5)  «A Etiópia era, entretanto, um dos únicos territórios independentes da África e a sua anexação às colónias italianas não se podia justificar pela 
razão habitualmente alegada de ser um território não civilizado que só viria a beneficiar com a gerência italiana. No caso etíope, o país era 
membro da Sociedade das Nações, criada em 1920 para manter a paz e estimular o desenvolvimento da cooperação entre os povos. A sua 
invasão deveria, pois, ter sido considerada não como uma conquista colonial, mas como uma ameaça à integridade de uma nação, como uma 
guerra desencadeada por um membro da SDN contra outro. Não foi entretanto este o resultado: dos países que poderiam pressionar a Itália,  
só a Inglaterra se colocou favorável a uma política de firmeza. A França hesita, teme que a sua oposição lance a Itália numa aliança com a 
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A	Alemanha	de	Hitler6

Claro que na Alemanha o povo é outro. Aqui, a gente bate palmas, acorre aos desfiles, faz a saudação 
à romana, vai sonhando com fardas para os civis, mas somos menos que terceiras figuras no grande palco 
do mundo, o mais a que conseguimos chegar é à comparsaria e à figuração, por isso nunca sabemos bem 
onde pôr os pés e meter as mãos, se vamos à avenida estender o braço à mocidade que passa, uma crian‑
cinha inocente que está ao colo da mãe julga que pode brincar com o nosso patriótico fervor e puxa ‑nos 
pelo dedo pai de todos que mais a jeito lhe ficava, com um povo destes não é possível ser convicto e 
solene, não é possível oferecer a vida no altar da pátria, devíamos era aprender com os ditos alemães, olhar 
como aclamam Hitler na Wilhelmplatz, ouvir como imploram, apaixonados, Queremos ver o Führer, Führer 
sê bom, Führer aparece, gritando até enrouquecerem, com os rostos cobertos de suor, as velhinhas de 
brancos cabelos chorando lágrimas de ternura, as férteis mulheres palpitando em seus túrgidos úteros e 
ofegantes seios, os homens, duríssimos de músculos e vontades, todos clamando, até que o Führer vem à 
janela, então o delírio rebenta os últimos diques, a multidão é um grito só, Heil, assim vale a pena, quem me 
dera ser alemão. (pp. 260 ‑261)7

Estão nesta conversação quando se aproxima o operador, alemão, vindo da Alemanha, que diz, e o 
realizador entende ‑o, é natural, falou quase em português, Ein gross plano do polizei, também percebeu 
tudo o Victor, pôs ‑se imediatamente em posição, o assistente bateu a claquete, trás, A Revolução de Maio, 
segunda vez, ou qualquer frase da mesma gíria, e o Victor, brandindo a pistola, torna a aparecer à porta, com 
ameaçador e sardónico ricto, Tudo preso, tudo preso […]. O operador dá ‑se por satisfeito, Auf Wiedersehen, 
ich habe keine Zeit zu verlieren, es ist schon ziemlich spãt, Aufider ‑zên, iç haba kaina tsait tsu ferliren, éss ist 
chon tsimliç chpêt, Adeus, não tenho tempo a perder, já é bastante tarde, e para o realizador, Es ist Punkt 
Mitternacht, Éss ist punkt mit ‑ternájt, É meia ‑noite em ponto, a isto respondeu Lopes Ribeiro, Machen Sie 
bitte das Licht aus, Majen zi bit ‑ta dass liçt auss, Apague a luz, foi tudo com pronunciação e tradução porque 
ainda estamos na primeira aprendizagem. O Victor já desceu com a sua esquadra, levam os prisioneiros 
algemados, têm uma tal consciência do seu dever de polícias que até esta comédia levam a sério, tudo 
quanto é preso deve aproveitar ‑se, mesmo sendo a fingir. (pp. 368 ‑369)8

Alguns dias depois, os jornais contaram que vinte e cinco estudantes das Juventudes Hitlerianas de 
Hamburgo, de visita ao nosso país em viagem de estudo e propaganda dos ideais nacional ‑socialistas, 
foram homenageados no Liceu Normal, e que, tendo visitado demoradamente a Exposição do Ano X da 
Revolução Nacional, escreveram no Livro de Honra esta frase, Nós não somos nada, querendo significar, 
com declaração tão perentória, segundo explicava pressuroso o plumitivo de serviço, que o povo nada vale 
se não for orientado por uma elite, ou nata, ou flor, ou escol.

[…]
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Alemanha, o que ocasionaria o fortalecimento do bloco da extrema ‑direita, por fim evidente na constituição do Eixo Roma ‑Berlim. 
As bases históricas que o romance recupera são fundamentalmente essas. Três páginas (300 ‑303) são suficientes para revelar o drama etíope,  
a glória italiana, a postura de não intervenção dos outros países e o lugar ambíguo de Ricardo Reis. Três páginas que são uma montagem de 
discursos heterogéneos em que se misturam a informação objetiva — ˝Ricardo Reis foi buscar à mesa de cabeceira The god of the labyrinth˝ 
(p. 301); discursos diretos — ˝Mussolini anunciou. Deu ‑se o grande acontecimento que sela o destino da Etiópia˝ (p.301) ou ainda ˝Anuncio ao 
povo italiano e ao mundo que acabou a guerra˝ (p. 300); o discurso irónico do narrador — ˝Tranquilizemo ‑nos, pois. Guerra, se houver, guerra 
será, por ser esse o seu nome, mas não hedionda, como hedionda não foi a guerra contra os abexins˝ (p. 300); e um discurso emotivo, que se 
compromete ideologicamente com a tragédia referida e que, na intertextualidade tão bem amalgamada do discurso, funde o texto de jornal  
e a visão cúmplice da instância narrante, retornando várias vezes, como um eco trágico ou a estrutura musical da fuga, e criando uma espécie  
de alucinação verbal que evolui para o discurso indireto livre de Ricardo Reis. Misturam ‑se, desta forma, um tipo de discurso que posteriormente 
se revela como sendo o discurso do Diário de notícias e a alusão a uma ode antiga, operação que é logo desvendada pelo personagem que 
percebe o seu envolvimento emotivo e prefere refugiar ‑se no eterno alheamento do jogo de xadrez e no discurso não compromissado dos  
seus versos.» (ibid., pp. 109 ‑110)

(6)  «Em relação às referências explícitas à França ou à Itália, a Alemanha de Hitler merece um espaço mais recorrente no corpo do romance […].  
O modelo nazista fica, desta maneira, privilegiado e, por isso mesmo, mais frequentemente lembrado e referido.» (ibid., p. 112)

(7)  «[O] desejo de reprodução de uma imagem considerada quase perfeita — “quem me dera ser alemão“ — advém não só do facto de a 
Alemanha ser uma nação já então alinhada entre as potências europeias, entre as quais Portugal não figurava — “Claro que na Alemanha o povo 
é outro“ —, como também das semelhanças ideológicas que uniam os dois países, justificando propagandas favoráveis ao regime, intercâmbios 
culturais, visitas, semelhanças entre os chefes políticos.» (ibid., p. 112)

(8)  «É mesmo com certo humor trágico que o narrador revela o ridículo da aspiração portuguesa na cena de montagem de um roteiro 
cinematográfico, em que se narra a investida policial contra cidadãos absurdamente suspeitos de subversão, com inúmeras referências que 
fazem lembrar o caso de Ricardo Reis, e onde o operador é alemão, fala alemão e deve ser entendido, pois cabe aos Portugueses não fazer má 
figura desconhecendo língua tão importante. Por sua conta, o narrador fornece, ao lado de cada frase alemã, a transcrição da sua pronúncia e  
a sua tradução, escusando ‑se ironicamente: “porque ainda estamos na primeira aprendizagem.“ Não é aleatória a presença alemã na filmagem 
de uma cena de repressão policial, de violência contra os direitos humanos — invasão de domicílio, arrombamento de portas, violência verbal, 
sadismo — que culmina com um ridículo abuso do poder [p. 369].» (ibid., p. 112)
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A regeneração da Europa caminha a passos de gigante, primeiro foi a Itália, depois Portugal, a seguir a 
Alemanha, agora a Espanha, esta é a boa terra, esta a semente melhor, amanhã ceifaremos as messes. Como 
escreveram os estudantes alemães, Nós não somos nada, aquilo mesmo que murmuraram, uns para os 
outros, os escravos que construíram as pirâmides, Nós não somos nada, os pedreiros e os boieiros de Mafra, 
Nós não somos nada, os alentejanos mordidos pelo gato raivoso, Nós não somos nada, os beneficiários dos 
bodos misericordiosos e nacionais, Nós não somos nada, os do Ribatejo a favor de quem se fez a festa do 
Jockey Club, Nós não somos nada, os sindicatos nacionais que em Maio desfilaram de braço estendido, Nós 
não somos nada, porventura nascerá para nós o dia em que todos seremos alguma coisa, quem isto agora 
disse não se sabe, é um pressentimento. (pp. 363 e 374)9

Viu ontem o balão […] Tão grande, aí ainda parece maior que ao natural, e aquela cruz que leva atrás, 
Chamam ‑lhe gamada, ou suástica, É feia, Olha que já houve muita gente que a achava a mais bonita de 
todas, Parece uma aranha, Havia religiões no oriente para quem esta cruz representava a felicidade e a sal‑
vação, Tanto, Tudo, Então por que é que a puseram no rabo do zepelim, O dirigível é alemão, e a suástica é 
hoje o emblema da Alemanha, Dos nazis, Que é que tu sabes disto, Foi o meu irmão que me contou […].

[…]
Além, além, são os velhos, e outras pessoas perguntam, Onde, o quê, e uns rapazitos que saltavam ao 

eixo param e gritam: Olha o balão, olha o balão, enxugou Ricardo Reis os olhos com as costas da mão e viu 
que surgia da Outra Banda um enorme dirigível, devia ser o Graf Zepellin, ou o Hindemburgo, vinha largar 
correio para a América do Sul. No leme a cruz suástica, com as suas cores de branco, vermelho e negro, 
poderia ser um daqueles papagaios que as crianças lançam ao ar, emblema que perdeu o sentido primeiro, 
ameaça que paira em vez de estrela que sobe, estranhas relações são estas entre os homens e os sinais […]. 
(pp. 286 e 406)10
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(9)  «Estão, assim, presentes ao longo do texto certos modelos alemães que os Portugueses admiram e se apressam a seguir. O modelo verbal é 
veiculado pelas Juventudes Hitlerianas de Hamburgo, cuja frase de efeito — “Nós não somos nada“ — fundamentaria ideologicamente a futura 
organização da “Mocidade Portuguesa“ nela inspirada. Tal frase ilustra dois dos princípios básicos do fascismo que são o anti ‑individualismo e a 
crença na necessidade de uma elite dirigente da massa que tem por dever seguir os seus preceitos. Os sucessos da presença alemã configuram‑
‑se no eco da frase lançada. O narrador tem, evidentemente, uma postura crítica que, ainda uma vez, não se revela através de afirmações 
dogmáticas, mas através da dolorosa constatação dos caminhos pelos quais envereda a Europa, onde todos aqueles a quem faltam ainda meios 
de questionar se deixam contaminar por discursos nihilistas de fins doutrinários. E é essa submissão que sustenta a ˝regeneração da Europa˝ 
onde ˝amanhã ceifaremos as messes˝ (p. 374). Não há, entretanto, fatalismo na postura do narrador pois, ao lado daqueles que repetem o 
modelo sem inová ‑lo e sem contestá ‑lo, apresenta ele uma voz que ainda não se conhece mas já se pressente e que acrescenta: ˝porventura 
nascerá para nós o dia em que todos seremos alguma coisa.̋ » (p. 374) 
Na enumeração dos que repetem — «Nós não somos nada» — incluem ‑se, entre outros, «os pedreiros e os boieiros de Mafra», imagem de toda 
uma classe de esmagados pelo poder de homens sem voz, cuja vez porventura chegará, como pressente o narrador atento.» (ibid., pp. 112 ‑113)

(10)  «O modelo verbal faz ‑se acompanhar de um símbolo visual que é marca de prestígio técnico ‑científico da nação alemã: “o adamastórico Graf 
Zeppelin“ (p. 286). Duas vezes o enorme dirigível atravessa Lisboa, trazendo no leme a cruz suástica para a necessária propaganda do regime. 
Diante dele ficam extasiados os Portugueses e só Lídia se refere à sua aparição com reservas, desmistificando a usurpação de um símbolo da 
felicidade que era a cruz gamada para os budistas, segundo lhe explica Ricardo Reis, por uma ideologia que é o contrário dela. […] E, como se 
as sumisse o resultado de tal conversa, na segunda aparição do Zeppelin, cabe ao narrador denunciar a degradação do símbolo da cruz 
gamada que é, agora, imagem de ameaça.» (ibid., pp. 113 ‑114)

(11)  «Não terá sido apenas a origem ibérica a razão do espaço notoriamente mais amplo concedido à história espanhola no romance […]. Na 
verdade, o ano de 1936 é fundamentalmente o ano da Guerra de Espanha, primeiro ato da grande tragédia mundial que se iniciaria três anos 
depois e que viria a mudar, por completo, o destino dos homens, desde então submissos a uma ameaça que escapa definitivamente ao seu 
controlo. Em 1936, na Espanha, jogava ‑se a primeira rodada desta trágica partida. 
Mas o ano iniciara ‑se com promessas alentadoras brevemente desfeitas. A esquerda saía vitoriosa das eleições populares e a república acenava 
novamente com opções mais genuinamente democráticas, acompanhadas de uma agitação social que alarmava proprietários, patrões, 
militares e Igreja. O governo durou pouco: de fevereiro de 1936 a 18 de julho do mesmo ano, nada mais que cinco meses em que, como em 
França, a Frente Popular se tornara vitoriosa. 
Em 18 de julho, o Golpe de Estado feito para durar vinte e quatro horas e que se prolongou por três anos de lutas contínuas começa a pôr fim à 
jovem república democrática. Para isso, a participação internacional terá um papel decisivo: divisões de voluntários fascistas italianos e material 
bélico e técnicos alemães ajudaram a insurreição comandada por Franco, enquanto as brigadas internacionais se posicionaram favoráveis aos 
republicanos. 
Todo esse cenário de contínuas agitações é trazido, de uma forma ou de outra, à presença de Ricardo Reis e dos Portugueses. […] 
As notícias de Espanha chegam a Ricardo Reis por dois veículos, diversos enquanto forma, mas fundamentalmente similares a nível ideológico: 
os jornais portugueses e os emigrantes espanhóis refugiados em Portugal.» (ibid., pp. 118 ‑119)
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A	Espanha	de	Franco11

Agora que o dia da vitória se aproxima, vivem ‑se em suaves gostos os últimos momentos do exílio, por 
isso os Estoris albergam o que em linguagem de crónica mundana se diz ser uma seleta colónia espanhola, 
afinal pode bem acontecer que lá estejam, em veraneio, aqueles e outros duques e condes, Don Lorenzo, 
Don Alonso foram ao cheiro das aristocracias, quando chegarem a velhos contarão aos netos, No tempo 
em que eu estive exilado com o duque de Alba. Para benefício destes é que o Rádio Clube Português pas‑
sou a ter, desde há dias, uma locutora espanhola, com voz de tiple de zarzuela, que lê as notícias dos avan‑
ços nacionalistas na salerosa língua de Cervantes, que Deus e ele nos perdoem estas ironias sem humor, 
mais fruto duma vontade de chorar que de um apetite de rir. Assim está Lídia, que tendo feito a sua parte 
de ligeira e graciosa, junta às preocupações que lhe dá Ricardo Reis as más notícias que vêm de Espanha, 
más segundo o seu modo de entender, que é coincidente com o de seu irmão Daniel, como temos visto. E 
ouvindo anunciar na telefonia que Badajoz foi bombardeada, começa a chorar ali mesmo como uma mada‑
lena, estranha atitude a sua, se a Badajoz nunca foi, se não tem lá família nem bens que com as bombas 
possam ter sofrido, Então por que choras, Lídia, perguntou ‑lho Ricardo Reis, e ela não soube como havia de 
responder, isto devem ter sido coisas que o Daniel lhe contou, e a ele quem lhas terá dito, que fontes de 
informação serão as suas, pelo menos não custa a adivinhar que muito se fala da guerra de Espanha no 
Afonso de Albuquerque, enquanto lavam o tombadilho e dão lustro aos metais passam os marinheiros uns 
aos outros as novidades, nem todas tão ruins como as pintam os jornais e as telefonias, no geral péssimas. 
Provavelmente só no Afonso de Albuquerque se não dá crédito inteiro à promessa do general Mola, que é 
da quadrilha do matador Franco, disse ele que ainda este mês o ouviremos falar de Rádio Madrid, e o outro 
general, o Queipo de Llano, já proclama que o governo de Madrid chegou ao princípio do fim, ainda a 
revolta não tem três semanas e já lhe veem o remate, Isso é conversa deles, responde o marinheiro Daniel. 
Mas Ricardo Reis, ao mesmo tempo que, com um carinho desajeitado, ajuda Lídia a enxugar as lágrimas, vai 
argumentando, tentando trazê ‑la ao redil da sua própria convicção, e repete as notícias lidas e ouvidas, Estás 
tu aí a chorar por Badajoz, e não sabes que os comunistas cortaram uma orelha a cento e dez proprietários, 
e depois sujeitaram a violências as mulheres deles, quer dizer, abusaram das pobres senhoras, Como é que 
soube, Li no jornal, e também li, escrito por um senhor jornalista chamado Tomé Vieira, autor de livros, que 
os bolchevistas arrancaram os olhos a um padre já velho e depois regaram ‑no com gasolina e deitaram ‑lhe 
o fogo, Não acredito, Está no jornal, eu li, Não é do senhor doutor que eu duvido, o que o meu irmão diz é 
que não se deve fazer sempre fé no que os jornais escrevem, Eu não posso ir a Espanha ver o que se passa, 
tenho de acreditar que é verdade o que eles me dizem, um jornal não pode mentir, seria o maior pecado 
do mundo, O senhor doutor é uma pessoa instruída, eu sou quase uma analfabeta, mas uma coisa eu 
aprendi, é que as verdades são muitas e estão umas contra as outras, enquanto não lutarem não se saberá 
onde está a mentira, E se é verdade terem arrancado os olhos ao padre, se o regaram com gasolina e quei‑
maram, Será uma verdade horrível, mas o meu irmão diz que se a igreja estivesse do lado dos pobres, para 
os ajudar na terra, os mesmos pobres seriam capazes de dar a vida por ela, para que ela não caísse no 
inferno, onde está, E se cortaram as orelhas aos proprietários, se violaram as mulheres deles, Será outra 
horrível verdade, mas o meu irmão diz que enquanto os pobres estão na terra e padecem nela, os ricos já 
vivem no céu vivendo na terra, Sempre me respondes com as palavras do teu irmão, E o senhor doutor 
fala ‑me sempre com as palavras dos jornais. (pp. 386 ‑388)12
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(12)  «Não há nenhum esforço próprio da parte de Ricardo Reis para analisar os dados fornecidos e descobrir as suas contradições. O jornal é mais 
um meio de preencher o vazio existencial (ou de escapar a ele) do que um desejo de investigar o tempo para nele exercer a sua opção de vida. 
É assim, aliás, que ele o define: “o jornal, por falar do mundo geral, servia de barreira contra este outro mundo próximo e sitiante, podiam as 
notícias daquele de além ser lidas como remotas e inconsequentes mensagens, em cuja eficácia não há muitos motivos para acreditar porque 
nem sequer temos a certeza de que cheguem ao seu destino.”» (p. 52) 
Sendo ainda um jornal de notícias peneiradas pela censura de um regime autoritário, torna ‑se evidentemente comprometido com o sistema  
e só um intelectual alienado como Ricardo Reis, para quem “sábio é aquele que se contenta com o espetáculo do mundo”, é capaz de lê ‑lo 
inocentemente, sem espírito crítico que selecione as informações. […] [T]orna ‑se evidente o contraste entre essa passividade e a postura lúcida 
do Daniel, irmão de Lídia, revolucionário de esquerda, que se faz voz presente nas palavras da irmã a Ricardo Reis. A situação referida é a 
espanhola, a propaganda do jornal fundamentalmente anticomunista as reações de Reis e Lídia diametralmente opostas. A dele, leitor‑
‑reprodutor […]. O jornal toma ‑se assim uma autoridade, um absoluto, a Verdade. Lídia tem consciência de seus limites […].» (ibid., pp. 119 ‑120)
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Regressado, depois de terminadas as férias de Lídia, ao seu hábito de dormir até quase à hora do 
almoço, Ricardo Reis deve ter sido o último habitante de Lisboa a saber que se dera um golpe militar em 
Espanha. Ainda com os olhos pesados de sono, foi à escada buscar o jornal, do capacho o levantou e meteu 
debaixo do braço, voltou ao quarto bocejando, mais um dia que começa, ah, este longo fastídio de existir, 
este fingimento de lhe chamar serenidade, Levantamento do exército de terra espanhol, quando este título 
lhe bateu nos olhos Ricardo Reis sentiu uma vertigem, talvez mais exatamente uma impressão de descola‑
mento interior, como se de súbito tivesse caído em queda livre sem ter a certeza de estar o chão perto. 
Acontecera o que se devia ter previsto. O exército espanhol, guardião das virtudes da raça e da tradição, ia 
falar com a voz das suas armas, expulsaria os vendilhões do templo, restauraria o altar da pátria, restituiria à 
Espanha a imorredoura grandeza que alguns seus degenerados filhos haviam feito decair. Ricardo Reis leu 
a notícia brevíssima, em página interior encontrou um telegrama atrasado, Receia ‑se em Madrid um movi‑
mento revolucionário fascista, esta palavra incomodou ‑o subtilmente, é verdade que a notícia vinha da 
capital espanhola, onde tem assento o governo de esquerda, percebe ‑se que usem uma linguagem assim, 
mas seria muito mais compreensível se se dissesse, por exemplo, que se levantaram os monárquicos contra 
os republicanos, dessa maneira saberia Ricardo Reis onde estavam os seus, que ele próprio é monárquico, 
como estamos lembrados, ou é altura de recordar, se esquecidos. Mas se o general Sanjurjo, que, segundo 
aquele boato que correu em Lisboa, iria chefiar em Espanha um movimento monárquico, produziu o formal 
desmentido que sabemos, Não penso em sair tão cedo de Portugal, então a questão é menos complicada, 
Ricardo Reis não precisa de tomar partido, esta batalha, se batalha vier a ser, não é a sua, o caso é entre 
republicanos e republicanos. Por hoje, o jornal deu quanto sabia de notícias. Amanhã talvez diga que o 
movimento abortou, que os revoltosos foram dominados, que a paz reina em toda a Espanha. Ricardo Reis 
não sabe se isto lhe causaria alívio ou pesar. Quando sai para o almoço vai atento aos rostos e às palavras, 
há algum nervosismo no ar, mas é um nervosismo que se vigia a si mesmo, nem de mais nem de menos, 
talvez por ainda serem poucas as notícias, talvez por convir o recato de sentimentos movidos por causa tão 
próxima, o silêncio é de oiro e o calado é o melhor. Mas entre a porta de casa e o restaurante encontrou 
alguns olhares de triunfo, um ou dois de melancólico desamparo, até Ricardo Reis é capaz de compreender 
que não se trata duma diferença entre republicanos e monárquicos.

Já se vai sabendo melhor o que aconteceu. O levantamento começou no Marrocos espanhol, e, ao que 
parece, é seu principal chefe o general Franco. Aqui, em Lisboa, o general Sanjurjo declarou que está ao lado 
dos seus camaradas de armas, mas reafirmou que não deseja manter qualquer atividade, acredite quem 
quiser, palavras estas três que não são dele, claro está, em todas as ocasiões se encontra alguém para dar 
opiniões, mesmo quando não lhe são pedidas. Que a situação em Espanha é grave, até uma criança o sabe. 
Basta que se diga que em menos de quarenta e oito horas caiu o governo de Casares Quiroga, foi Martinez 
Barrio encarregado de formar governo, demitiu ‑se Martinez Barrio, e agora temos um ministério formado 
por Giral, a ver quanto tempo vai durar. Os militares anunciam que o movimento está triunfante, se tudo 
continuar como até aqui, o domínio vermelho em Espanha tem as horas contadas. Aquela já mencionada 
criança, ainda que mal sabendo ler, o confirmaria, só de olhar o tamanho dos títulos e a variedade dos tipos, 
um entusiasmo gráfico que desdobra em parangonas, e há de transbordar, daqui por uns dias, na letra 
miúda dos artigos de fundo.
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De repente, a tragédia. O general Sanjurjo morreu horrivelmente carbonizado, ia ocupar o seu lugar na 
diretoria militar do movimento, o avião, ou por levar carga a mais, ou por falta de força do motor, se não é 
que tudo vai dar à mesma causa, não conseguiu alçar o voo, foi bater numas árvores, depois contra um 
muro, à vista de toda aquela gente espanhola que acudira ao bota ‑fora, e ali, sob um sol impiedoso, arde‑
ram o avião e o general numa imensa tocha, ainda assim teve sorte o aviador, Ansaldo de seu nome, esca‑
pou com ferimentos e queimaduras sem maior gravidade. Dizia o general que não senhor, não pensava em 
deixar Portugal tão cedo, e era mentira, mas estas falsidades devemos ter a misericórdia de compreendê ‑las, 
são o pão da política, embora não saibamos se Deus pensa da mesma maneira, quem nos dirá que não foi 
punição divina, toda a gente sabe que Deus castiga sem pau nem pedra, do fogo é que já tem uma longa 
prática. Agora, ao mesmo tempo que o general Queipo de Llano proclama a ditadura militar em toda a 
Espanha, é o corpo do general Sanjurjo, também marquês de Riff, velado na igreja de Santo António do 
Estoril, e quando dizemos corpo, é o que dele resta, um tocozinho negro, parece um caixãozito de criança, 
homem que tão corpulento era em vida, reduzido ao triste tição, é bem verdade que não somos nada neste 
mundo, por mais que isto se repita e todos os dias o demonstrem, sempre nos custa a acreditar. Em guarda 
de honra ao grande cabo de guerra estão membros da Falange Espanhola, fardados da cabeça aos pés, isto 
é, de camisa azul, calça preta, punhal no cinto de couro, de onde terá saído esta gente é o que eu me per‑
gunto, de certeza não foram enviados de Marrocos a todo o vapor para as solenes exéquias, aquela mesma 
criança no ‑lo saberia dizer, apesar de inocente e analfabeta, se em Portugal, como informou o Pueblo Gal‑
lego, estão cinquenta mil espanhóis, claro que não se limitaram a trazer mudas de roupa branca, também 
meteram na bagagem, para o que desse e viesse, a calça preta e a camisa azul, mais o punhal, só não espe‑
ravam que tivessem de mostrar tudo à luz do dia por tão dolorosos motivos. Porém, nestes rostos, marcados 
por uma dor viril, há um clarão de triunfo e glória, a morte, afinal, é a noiva eterna a cujos braços o homem 
valente sempre há de aspirar, virgem intocada que, entre todos, prefere os espanhóis, especialmente se são 
militares. Amanhã, quando os restos mortais do general Sanjurjo forem transportados num armão puxado 
a mulas, adejarão sobre eles, quais anjos da boa nova, as notícias de que as colunas motorizadas avançam 
sobre Madrid, o cerco está consumado, o assalto final será uma questão de horas. Diz ‑se que já não há 
governo na capital, mas igualmente se diz, sem reparar na contradição, que o mesmo governo que não 
existe decidiu autorizar os membros da Frente Popular a levantarem as armas e as munições de que preci‑
sarem. Contudo, é apenas o estertor do demónio. Não tarda que a Virgem do Pilar esmague sob os seus 
cândidos pés a serpente da malícia, o crescente da lua levantar ‑se ‑á sobre os cemitérios da iniquidade, já 
estão desembarcando no sul da Espanha milhares de soldados marroquinos, com eles, ecumenicamente, 
restabeleceremos o império da cruz e do rosário sobre o odioso símbolo do martelo e da foice. […]

A Lídia, que também tão pouco é, fala Ricardo Reis dos sucessos do país vizinho, ela conta ‑lhe que os 
espanhóis do hotel celebraram o acontecimento com uma grande festa, nem a trágica morte do general 
os desanimou, e agora não se passa uma noite que não haja garrafas de champanhe francês abertas, o 
gerente Salvador anda feliz a mais não poder ser, o Pimenta fala castelhano como de nascença, Ramón e 
Felipe não cabem nos encontros dos casacos desde que souberam que o general Franco é galego, de El 
Ferrol, e alguém, no outro dia, teve mesmo a ideia de hastear uma bandeira espanhola na varanda do hotel 
em sinal de aliança hispano ‑portuguesa, estão só à espera de que o prato da balança desça mais um boca‑
dinho, E tu, perguntou Ricardo Reis, que pensas tu da Espanha, do que lá se está a passar, Eu não sou nada, 
não tenho instrução, o senhor doutor é que deve saber, com tantos estudos que fez para chegar à posição 
que tem, acho que quanto mais alto se sobe, mais longe se avista, Assim em cada lago a lua toda brilha, 
porque alta vive, O senhor doutor diz as coisas duma maneira tão bonita, Aquilo, em Espanha, estava uma 
balbúrdia, uma desordem, era preciso que viesse alguém pôr cobro aos desvarios, só podia ser o exército, 
como aconteceu aqui, é assim em toda a parte, São assuntos de que eu não sei falar, o meu irmão diz, Ora, 
o teu irmão, nem preciso de ouvir falar o teu irmão para saber o que ele diz, Realmente, são duas pessoas 
muito diferentes, o senhor doutor e o meu irmão, Que diz ele, afinal, Diz que os militares não ganharão 
porque vão ter todo o povo contra eles […]. (pp. 371 ‑376)13
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(13)  «Incapaz de optar, é bombardeado por notícias, opiniões, cenas a que assiste, como a dos refugiados espanhóis no Hotel Bragança, cobertos  
de joias a imprecar contra o governo republicano. Se a notícia do levantamento do exército lhe causa vertigem e “uma impressão de 
descolamento interior, como se de súbito tivesse caído em queda Iivre sem ter a certeza de estar o chão perto” (p. 371), ao dialogar com Lídia, 
sobre quem pretende exercer um domínio fascinante, as suas opiniões parecem já elaboradas, magistrais, proferidas com certo tom doutoral 
que lhe confere a sua posição, o seu nível cultural evidentemente superior ao dela. Não se lhe quer assemelhar pois em momento algum da 
relação extrapoética, esta Lídia merece escapar à condição de criada. Reagindo a ela, as suas opiniões são quase sempre reacionárias.» (ibid., 
p. 122)




