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A mais ambiciosa
das antologias em português
reúne textos literários de todo
o mundo em sete volumes
Luís de Camões, Fernando Pessoa, Mia Couto, Maria Tere‑
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literatura escrita originalmente em português.
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ratura‑Mundo Comparada’ com a reunião de literaturas dos 
países representados, a antologia explora, tanto na identifi‑
cação do corpus como na sua organização, a articulação entre 
a perspectiva comparatista que informa o projecto de que 
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lugar de encontro.»
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AMOR E EXPERIÊNCIA
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Augusto ABELAIRA. Bolor. [1968] 1986. Lisboa: OJornal. 31 ‑38.

— Nunca chegaste a responder ‑me se pensavas muito na Catarina.
Pergunta que se repete quinze dias depois e me perturba: eis ‑nos casa‑

dos há seis anos, e só nestes últimos tempos a Maria dos Remédios se mos‑
trou assim preocupada.

— Que entendes por pensar?
Nesse momento (ela ia ao volante), foi obrigada a uma travagem brusca 

— um automóvel, quando o ultrapassávamos, guinou inesperadamente para 
a esquerda, as nossas exclamações indignadas (cada vez se guia pior!, isto é 
que são uns imbecis!) romperam o clima necessário à precedente conversa. 
Ou foi a Maria dos Remédios que não insistiu, desejosa de uma resposta 
amadurecida?

1deJaneiro
Hoje que um novo ano começa folheio estas páginas com espanto — e 

de algumas delas estava esquecido, valeria a pena tê ‑las escrito só para as 
não ter esquecido? Folheio não apenas as páginas azuladas, folheio também 
as brancas, as páginas que aguardam ainda a tinta azul. Faço contas, eu, uma 
autêntica negação para a aritmética: quantos quilómetros somam as linhas 
escritas até hoje? A duzentos e oito centímetros por página, trinta páginas: 
sessenta e dois metros. Fico espantado com estes números tão pequenos! 
Depois de escrever tanto — pensava eu — teria deixado para trás muitos 
quilómetros de tinta. Sessenta e dois metros!

Como é possível? Caber tudo quanto escrevi em sessenta e dois metros! 
Caber quase um mês de vida numa extensão equivalente a oitenta passos dos 
meus. E debruço ‑me sobre este caderno, folheio ‑o: quanto tempo levam a 
ler estes sessenta e dois metros?

A andar, percorrem ‑se em dois minutos e meio. A andar! Mas os meus 
olhos (e eu que pensava o contrário!) são mais lentos do que os meus passos, 
demoram quase uma hora a percorrê ‑los.

A que velocidade os terei escrito? Quantos metros por hora?
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Matias AIRES. ReflexõessobreaVaidade.[1752] 1971. Lisboa: Estampa. 69 ‑72.

Os tempos, e as ocasiões, tiram ou dão valor à vaidade dos homens; e ainda 
que neles se vejam as mesmas vaidades, contudo há vaidades predominantes 
que se mostram mais em certos tempos, e, que em certas ocasiões se encon‑
tram mais. Assim como nas outras cousas, também na vaidade algumas há 
que são como filhas de um lugar, e que em um país têm mais reputação que 
em outro. Os vícios lá parece que dependem da fortuna, porque as ilusões 
que os homens idolatram não têm igual estimação em toda a parte. Assim 
como mudamos de destino, também mudamos de vaidades, não porque dei‑
xamos totalmente umas, para seguirmos outras, mas porque há vaidades que 
em certos tempos têm mais culto. Ainda que a terra seja o primeiro móvel 
da vegetação, contudo nem toda a terra é própria para todo o vegetal; aquela 
em que nasce a rosa muitas vezes se nega ao lírio; ali onde o jasmim se cria 
dá ‑se mal a açucena; lá onde o humo reverdece, não pode tomar alento a 
hera, a mesma terra, base de todo o sensitivo, só na África é pátria do Leão, 
na América do Leopardo, na Ásia do Elefante. O Cisne só canta nas ribeiras 
do Meandro, a Fénix só na Arábia se diz que sabe renascer de suas cinzas; 
a Águia não remonta ao Sol em qualquer parte.

Isto mesmo se vê na vaidade, umas nascem com o homem: essas são vai‑
dades universais; outras resultam das opiniões, que são próprias, e particula‑
res a cada uma das nações, essas são as vaidades locais e territoriais. E nessa 
forma governa a vaidade o mundo, dividida em muitas classes, ou em muitos 
géneros de vaidades. Em uma região a vaidade dominante consiste no valor, 
em outra no luxo, em outra na origem, muitos homens há que fazem vaida‑
de de alguns vícios a que os inclina a qualidade do clima e a necessidade do 
terreno; de sorte que aquilo mesmo que em um lugar se faz por vaidade, em 
outro por vaidade não se faz; aquilo que em uma parte se estima por vaidade, 
em outra por vaidade se despreza; como a vaidade depende da opinião das 
gentes, por isso é tão mudável como a mesma opinião; e com efeito a vaida‑
de é cousa essencial no homem, a espécie dela não. Vivemos continuamente 
em esperanças, e quando alguma nos deixa, e nos engana, logo nos deixa‑
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mos enganar por outra, não podemos viver sem aquele engano. A vaidade 
que nos anima primeiro, anima todas as paixões, só com a diferença de que 
esta nossa terra, ou esta terra, do homem, naturalmente produz esperança, 
e vaidade, e tudo o mais vem por força da cultura e do artifício. O mesmo 
amor está sujeito às leis da vaidade. Quem dissera que o amor, que é como 
a alma de toda a natureza, tenha na vaidade o seu princípio, e algumas ve‑
zes o seu fim. Nascer o amor da vaidade, e morrer por ela, isto é, amar por 
vaidade, e também por vaidade não amar, ou deixar de amar, parece difícil 
de entender. Contudo a proposição é certa. Mas como havemos de mostrá‑
‑la, sem entrar ao mesmo tempo em uma sucessiva progressão a respeito do 
amor, a respeito da formosura, e por consequência a respeito das mulheres? 
Sim, faremos alguma digressão: mas que importa, em tudo havemos de en‑
contrar a vaidade. Deixemos por um pouco a vaidade só. Não sejam tudo 
reflexões sobre o fim do homem, sejam algumas sobre o seu princípio; não 
o busquemos naquele estado em que ele acaba, mas sim naquele em que 
começa; larguemos um instante aquele assunto triste, e busquemos no amor 
um mais alegre; façamos da mesma digressão divertimento, depois sempre 
acharemos vaidade na formosura, no amor e nas mulheres.

O amor não se pode definir, e talvez que esta seja a sua melhor defini‑
ção. Sendo em nós limitado o modo de explicar, é infinito o modo de sentir, 
por isso nem tudo o que se sabe sentir se sabe dizer; o gosto e a dor não se 
podem reduzir a palavras. O amor não só tem ocupado, e há ‑de ocupar o 
coração dos homens, mas também os seus discursos. Porém, por mais que a 
imaginação se esforce, tudo o que produzir a respeito do amor são átomos. 
Os que amam não têm livre o espírito para dizer o que sentem, e sempre 
acham que o que sentem é muito mais do que o que dizem; o mesmo amor 
entorpece a ideia e lhes serve de embaraço: os que não amam mal podem 
discorrer sobre uma impressão, que ignoram; os que amaram são como a 
cinza fria, donde só se reconhece o efeito da chama, e não a sua natureza; 
ou também como o cometa que depois de girar a esfera, sem deixar vestígio 
algum desaparece.

Conhecemos as cousas não pelo que elas são em si, mas pela diferença 
que entre elas há, e esta diferença consiste em não serem umas o mesmo que 
outras são; a essência das cousas nos é totalmente oculta, e assim conhece‑
mos os objectos pela diversidade das figuras, e não pela substância deles; a 
nossa notícia toda se compõe de comparações. Por isso, aquilo que não tem 
cousa que lhe seja em alguma parte semelhante, fica sendo inexplicável: isto 
sucede ao amor. Ninguém o pode explicar verdadeiramente porque não há 
cousa a que seja verdadeiramente comparável; o mais a que o conceito chega 
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é a servir ‑se de expressões opostas entre si, como quando se diz que o amor 
é fogo, que é neve, que é alívio, que é pena, que é luz, que é sombra.

O amor distingue ‑se das mais paixões em ter por objecto um fim cor‑
poral, sujeito à sociedade: por isso dura por intervalos. A Providência para a 
conservação do mundo suscitou o amor não só nos homens, mas em toda a 
natureza: ainda os insensíveis parece que amam, e que sentem; a diferença 
deve estar no modo de amar, e de sentir. As criaturas são mais perfeitas à 
proporção que são capazes de mais amor: e assim amor não só é o princípio 
da vida, mas também é um sinal de perfeição.

Dizer que o amor procede de uma certa conformidade de humores e de 
génio, mais é subtileza que verdade; a filosofia nesta parte não foi mais feliz 
que em outras, donde a ciência consiste em saber mais termos e palavras, 
e não em saber mais cousas. Digamos antes, que o amor procede da formo‑
sura, que origem lhe havemos de dar mais nobre? A razão mais fácil costuma 
ser às vezes a mais certa. Duvide ‑se embora da origem da formosura, porém 
não se duvide da do amor.

Cada cousa tem um limite certo, entre cuja extremidade se deve conter, 
e regular; porém esse tal limite não é fácil de se achar, e no amor é quase im‑
praticável, porque é uma paixão que não tem limite e que só no excesso se 
mostra e se acredita. Não há delírio que os homens não desculpem quando 
vem de um grande amor, há delitos em que o perdão se alcança em favor do 
mesmo crime. Então aborrece ‑se o efeito, mas a causa admira ‑se, ninguém 
quisera o sucesso em si, mas todos invejam o motivo.

Um amor medíocre e vulgar só se ocupa no deleite dos sentidos, e dele 
faz a maior felicidade; um amor sublime alimenta ‑se em contemplar o ob‑
jecto que ama: este é o amor humano, de quem se diz tem semelhança com 
o amor divino. Há vícios que de alguma sorte parece que dão documentos 
para a virtude. O amor ordinário é impulso da natureza, o amor subido é 
como uma emanação da alma; aquele é sujeito à saciedade, e por consequên‑
cia à dor; porque a saciedade é uma espécie de dor e de tormento, porém 
este não é susceptível de algum desassossego. Aquele busca fora de si o alí‑
vio, este acha em si mesmo o contentamento; um é como dependente da 
vontade de outrem, o outro é isento do arbítrio alheio. O nosso bem só deve 
despender de nós; por isso nos fazemos infelizes à proporção que busca‑
mos a nossa felicidade em outra parte. Mas como pode deixar de ser assim? 
O nosso desejo não se pode conter dentro de nós, porque os seus objectos 
todos são exteriores, a cada instante envelhecemos porém os nossos desejos 
a cada instante se renovam e renascem. Vivemos num mundo rodeados de 
uma imensidade de cousas diferentes, e estas sucessivamente vão sendo o 

Mundos em português - Tomo II_PAG.indd   28 18/06/11   13:05



29matiasaires

emprego do nosso cuidado e das nossas atenções. Todas acham em nós uma 
certa disposição que faz que a umas queremos, a outras não. As nossas pai‑
xões são as que escolhem ou reprovam; as cousas já vêm configuradas em tal 
forma, que assim que nos encontram logo acham ou um lugar proporciona‑
do ou incompatível; tudo aquilo em que há grandeza e pompa, a vaidade o 
recebe e guarda; tudo aquilo em que se mostra formosura, o amor o abraça 
e se suspende. Tudo entra em nós ou por força de amor ou por a quem a vai‑
dade não vence, vence o amor. 
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ANÓNIMO. «Donzela guerreira», in O RomanceiroPortuguêseBrasileiro:
Índicetemáticoebibliográfico,Volume I.(Com uma bibliografia pan‑
‑hispânica e resumos de cada romance em inglês por Manuel da Costa 
Fontes; selecção e comentário das transcrições musicais de Israel J. Katz; 
correlação pan ‑europeia de Samuel G. Armistea). 1997. Madison: Seminary 
of Medieval Studies. 327 ‑328.

— Ai que guerras vão armadas entre França e Aragão!
Ai de mim, qu’ê já sou velho, já não posso vencer, não!
De sete filhas qu’ê tenho, e nenhuma ser varão!
Me respondeu a mais nova, respondeu ‑me com razão:
— Venh’uma espada e um cavalo,  qu’ê serei já capitão.
— Minha filha, tu nã vais p’r’às guerras de D. João.
— Por mê pai ê vou, sim, por outro nã vou ê, não.
— Tendes os tês cabelos longos, filha, conhecer ‑vos ‑ão.
— Venh’uma tesoura d’oiro, vê ‑los ‑eis cair ao chão.
— Tens os olhos pequeninos, filha, conhecer ‑vos ‑ão.
— Quand’ê passar pelos homes, os inclinarei ao chão.
— Tendes os tês ombros altos, filha, conhecer ‑vos ‑ão.
— Venha p’ra cá uma ‘spada do mê bravo capitão,
porque s’ela for pesada os ombros abaixarão.
— Tendes as mãos muito finas, filha, conhecer ‑vos ‑ão.
— Virá calmas e geadas, qu’as mãos negras ficarão.
— Tendes o tê peito alto, filha, conhecer ‑vos ‑ão.
— Venha p’ra cá uma farda do mê próprio capitão,
porque s’ela ficar justa, os peitos esconderão.
— Tendes o pé pequenino, filha, conhecer ‑vos ‑ão.
— Venham sapatos grandes, qu’os pés neles crescerão.
— Tendes o passinho miúdo, filha, conhecer ‑vos ‑ão.
— Quand’ê passar pelos homes, darei passo de malhão.
Adeus, casa de mê pai, peço ‑lh’a sua bênção,
qu’eu agora vou p’r’à guerra, p’r’à guerra de D. João.
Adeus, casa de mê pai, qu’eu agora vou ‑m’embora;
deite ‑m’a sua bênção, e que seja em boa hora.
Adeus, casa de mê pai, adeus, fonte d’água fria,
ond’ê lavava o mê rosto todas as horas do dia.
— Os olhos de D. Martinho, minha mãe, matar ‑me ‑ão;
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o corpinho será d’homem, olhinhos de mulher são.
— Convida ‑a tu, mê filho, um dia para …. tomar,
que se ela mulher for, ao agro se há ‑d’apegar.
D. Martinho, de avisado, ao doce se foi lançar.
— Oh que doce para homem, para no mê copo tomar!
— Convida ‑a tu, mê filho, um dia para jantar,
Que s’ela for mulher no mais baixo se há ‑de sentar.
D. Martinho, de avisado, o mais alto mandou achegar.
— Oh que banco tão pequeno par’uma dama se sentar!
Oh que banco para homem, par’ò mê corpo descansar!
— Os olhos de D. Martinho, minha mãe, matar ‑me ‑ão;
o corpinho será d’homem, olhinhos de mulher são.
— Convida ‑a tu, mê filho, p’ra ir ao jardim das flores;
s’agrada das mais bonitas se ela mulher for.
D. Martinho, de avisado, às rosas se foi lançar.
— Oh que rosas para homem, p’ra no mê peito trajar!
Oh que cravos para as damas, quem lhas fosse lá levar!
— Convida ‑a tu, mê filho, p’ra ir à loja das fitas,
que se ela mulher for, se agrada das mais bonitas.
D. Martinho, de avisado, as fitas mandou chegar.
— Oh que fitas para os laços, para no mê peito trajar!
— Convida ‑a tu, mê filho, um dia para dormir,
que se ela mulher for, não se há ‑de querer despir.
D. Martinho, de avisado, se foi logo descalçar.
O rei, de muito sabido, logo se foi deitar,
e só ao amanhecer é qu’ele foi acordar.
— Tenho feito juramento, espero de não quebrar,
enquanto andar na guerra, as ceroulas não despir.
E a espada de mê pai entre nós há ‑de dormir.
— Os olhos de D. Martinho, minha mãe, matar ‑me ‑ão;
o corpinho será d’homem, olhinhos de mulher são.
— Convida ‑a tu, mê filho, um dia para nadar,
Que se ela mulher for, no calhau fica a bradar.
D. Martinho, de avisado, se foi logo descalçar
e o rei, por saber muito, logo se deitou no mar.
— O que tendes, D. Martinho, que ‘tás no calhau a bradar?
— Porque o mê pai era morto, minha mãe par’enterrar;
os sinos da minha terra aqui os ouço tocar.
Ê sou a pobre donzela, se comigo queres casar.
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Abre ‑m’as portas, mê pai, de todo o sê coração.
Sete anos e um dia na guerra de D. João,
sem ninguém me conhecer, nem o próprio capitão.
Conheceu ‑me pelos olhos, por outra coisa já não. 
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Olinda BEJA. «Por ti», inAromasdeCajamanga. 2009. São Paulo: 
Escrituras. 59.

Por ti espero naquela roça grande
no perfume do izaquente
no sopro do vento irrequieto
no riso da montanha misteriosa.

Por ti espero junto ao secador
que meu avô ajudou a construir
e o cheiro do cacau
invade o corpo
que acalenta a esperança
de rever ‑te.

Espero sentada
no caminho que vai até à Grota
e serpenteio
a estrada de Belém onde as fruteiras
espreitam o sol
e o vianteiro.

Por ti espero
na calma do poente
entre a ânsia 
e o amor que me consome.

A tarde vai caindo e nostalgicamente
arrastando o meu dilúvio de ternura.
Por ti espero ainda
no breu da noite imensa
na raiva que a paixão derrama e sangra
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Joam Rodriguez Castelo BRANCO. «Cantiga sua, partindo ‑se», in 
CancioneiroGeraldeGarciadeResende,Volume II. 1990. Lisboa: Imprensa 
Nacional — Casa da Moeda. 324.

Senhora, partem tam tristes 
meus olhos por vós, meu bem, 
que nunca tam tristes vistes 
outros nenh s por ninguem.

Tam tristes, tam saudosos, 
tam doentes da partida, 
tam cansados, tam chorosos, 
da morte mais desejosos 
cem mil vezes que da vida.
Partem tam tristes os tristes, 
tam fora d’esperar bem 
que nunca tam tristes vistes 
outros nenh s por ninguem. 
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Joam Mendes de BRITEIROS. [Deus, que leda que m’esta noite vi], in A
líricaGalego‑Portuguesa. 1983. Lisboa: Comunicação. 299.

Deus, que leda que m’esta noite vi,
amiga, em um sonho que sonhei!
Ca sonhava, em como vos direi,
que me dizia meu amig’assi:

«Falade mig’, ai meu lum’ e meu bem!»

Nom foi no mundo tam leda molher
em sonho, nem no podia seer,
ca sonhei que me veera dizer
aguei que me milhor que a si quer:

«Falade mig’, ai meu lum’ e meu bem!»

Des que m’espertei ouvi gram pesar,
ca em tal sonho avia gram sabor
com o rogar ‑me, por Nostro Senhor,
o que me sabe mais que si amar:

«Falade mig’, ai meu lum’ e meu bem!»
E, pois m’espertei, foi a Deus rogar 
que me sacass’aqueste sonh’a bem.
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Vasco CABRAL. «O nosso amor», inALutaéaMinhaPrimavera. [1960] 
1981. Oeiras: África Editora. 22.

Opalpitardumdesejo.
Oternoabraçodoslábios
naansiedadedumbeijo,
perdurandosemfim.
Acomunhãodasnossasalmas
naalegriaenador
amesmaadoraçãopelascrianças.
Edentrodenósumfogointerior
quequeimamaisqueosol!
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Luís de CAMÕES. «Canto IX — Estâncias 82‑91», in OsLusíadas. [1572] 
1992. Lisboa: Ministério da Educação e Instituto Camões. 243 ‑245.

Já não fugia a bela Ninfa tanto, 
Por se dar cara ao triste que a seguia, 
Como por ir ouvindo o doce canto, 
As namoradas mágoas que dizia. 
Volvendo o rosto, já sereno e santo, 
Toda banhada em riso e alegria, 
Cair se deixa aos pés do vencedor, 
Que todo se desfaz em puro amor.

Oh, que famintos beijos na floresta,
E que mimoso choro que soava! 
Que afagos tão suaves! Que ira honesta, 
Que em risinhos alegres se tornava!
E que mais passam na manhã e na sesta, 
Que Vénus com prazeres inflamava, 
Milhor é exprimentá ‑lo que julgá ‑lo; 
Mas julgue ‑o quem não pode exprimentá ‑lo.

Destarte, enfim, conformes já as fermosas
Ninfas cos seus amados navegantes,
Os ornam de capelas deleitosas
De louro e de ouro e flores abundantes.
As mãos alvas lhe davam como esposas;
Com palavras formais e estipulantes
Se prometem eterna companhia,
Em vida e morte, de honra e alegria.

a delas, maior, a quem se humilha
Todo o coro das Ninfas e obedece, 
Que dizem ser de Celo e Vesta filha,
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O que no gesto belo se parece, 
Enchendo a terra e o mar de maravilha,
O capitão ilustre, que o merece, 
Recebe ali com pompa honesta e régia, 
Mostrando ‑se senhora grande e egrégia.

Que, despois de lhe ter dito quem era,
Cum alto exórdio, de alta graça ornado, 
Dando ‑lhe a entender que ali viera 
Por alta influição do imóbil fado, 
Pera lhe descobrir da unida esfera 
Da terra imensa e mar não navegado 
Os segredos, por alta profecia,
O que esta sua nação só merecia,

Tomando ‑o pela mão, o leva e guia
Pera o cume dum monte alto e divino, 
No qual a rica fábrica se erguia, 
De cristal toda e de ouro puro e fino. 
A maior parte aqui passam do dia, 
Em doces jogos e em prazer cotino. 
Ela nos paços logra seus amores, 
As outras pelas sombras, entre as flores.

Assi a fermosa e a forte companhia
O dia quási todo estão passando 
N a alma, doce, incógnita alegria, 
Os trabalhos tão longos compensando. 
Porque dos feitos grandes, da ousadia 
Forte e famosa, o mundo está guardando
O prémio lá no fim, bem merecido,
Com fama grande e nome alto e subido.

Que as Ninfas do Oceano, tão fermosas, 
Tétis e a Ilha angélica pintada, 
Outra cousa não é que as deleitosas 
Honras que a vida fazem sublimada. 
Aquelas preminências gloriosas, 
Os triunfos, a fronte coroada 
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De palma e louro, a glória e maravilha, 
Estes são os deleites desta Ilha.

Que as imortalidades que fingia 
A antiguidade, que os Ilustres ama, 
Lá no estelante Olimpo, a quem subia 
Sobre as asas ínclitas da Fama, 
Por obras valerosas que fazia, 
Pelo trabalho imenso que se chama 
Caminho da virtude, alto e fragoso, 
Mas, no fim, doce, alegre e deleitoso,

Não eram senão prémios que reparte, 
Por feitos imortais e soberanos,
O mundo dos varões que esforço e arte 
Divinos os fizeram, sendo humanos. 
Que Júpiter, Mercúrio, Febo e Marte, 
Eneas e Quirino e os dous Tebanos, 
Ceres, Palas e Juno com Diana, 
Todos foram de fraca carne humana.
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Luís de CAMÕES. [Aquela triste e leda madrugada], in Rimas. 1994. 
Coimbra: Almedina. 157.

Aquela triste e leda madrugada, 
cheia toda de mágoa e de piedade, 
enquanto houver no mundo saudade 
quero que seja sempre celebrada. 

Ela só, quando amena e marchetada 
saía, dando ao mundo claridade, 
viu apartar ‑se d’ a outra vontade, 
que nunca poderá ver ‑se apartada.

Ela só viu as lágrimas em fio, 
que d’uns e d’outros olhos derivadas 
s’acrescentaram em grande e largo rio.

Ela viu as palavras magoadas 
que puderam tornar o fogo frio, 
e dar descanso às almas condenadas.
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Cláudio Manuel da COSTA. [Destes penhascos fez a natureza], [XCVIII], 
inAPoesiadosInconfidentes. [1779] 1996. Rio de Janeiro: Nova Aguilar. 95.

XCVIII

Destes penhascos fez a natureza
O berço em que nasci: oh! quem cuidara
Que entre penhas tão duras se criara
Uma alma terna, um peito sem dureza!

Amor, que vence os tigres, por empresa
Tomou logo render ‑me; ele declara
Contra o meu coração guerra tão rara,
Que não me foi bastante a fortaleza.

Por mais que eu mesmo conhecesse o dano,
A que dava ocasião minha brandura,
Nunca pude fugir ao cego engano:

Vós, que ostentais a condição mais dura,
Temei, penhas, temei, que Amor tirano,
Onde há mais resistência, mais se apura.
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Viriato da CRUZ. «Namoro», in Poemas. [1961] 1990. Luanda: União de 
Escritores Angolanos. 17 ‑18.

Mandei ‑lhe uma carta em papel perfumado
e com letra bonita eu disse ela tinha
um sorrir luminoso tão quente e gaiato
como o sol de Novembro brincando de artista nas acácias floridas
espalhando diamantes na fímbria do mar
e dando calor ao sumo das mangas.
Sua pele macia — era sumaúma...
Sua pele macia, da cor do jambo, cheirando a rosas
sua pele macia guardava as doçuras do corpo rijo
tão rijo e tão doce — como o maboque...
Seus seios, laranjas — laranjas do Loge
seus dentes... — marfim...

Mandei ‑lhe essa carta
e ela disse que não.

Mandei ‑lhe um cartão
que o amigo Maninho tipografou:
«Por ti sofre o meu coração»
Num canto — SIM, noutro canto — NÃO

E ela o canto do NÃO dobrou.

Mandei ‑lhe um recado pela Zefa do Sete
pedindo rogando de joelhos no chão 
pela Senhora do Cabo, pela Santa Ifigénia, 
me desse a ventura do seu namoro...
E ela disse que não.

Levei à avó Chica, quimbanda de fama 
a areia da marca que o seu pé deixou 
para que fizesse um feitiço forte e seguro 
que nela nascesse um amor como o meu...

E o feitiço falhou.

Mundos em português - Tomo II_PAG.indd   43 18/06/11   13:05

marta
Typewritten Text
Texto sujeito a Direitos de Autor



45joséanastáciodacunha

José Anastácio da CUNHA. [Vão ‑se os leves instantes, vão ‑se as horas], 
[III], in ObraLiterária(Poesiavol.I). 2001. Porto: Campo das Letras. 214.

III

Vão ‑se os leves instantes, vão ‑se as horas 
Que vivo sempre em tristes esperanças; 
Sem que tuas injustas esquivanças 
Deixem de ser de mim perseguidoras.

Dize, alma gentil, porque demoras 
Minha sorte feliz? porque descansas? 
Acaso tens de mim desconfianças? 
Inda a firmeza de meu peito ignoras?

Ah! quão louco te ilude o pensamento...
Mas para que não julgues que te engano, 
Escuta meu sincero juramento:

«Se eu deixar de te amar, se for tirano,
Contra mim seja o Céu, Mar, Terra e Vento, 
Conspirados por ti, sempre em meu dano».
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Gonçalves DIAS. «Leito de folhas verdes», in AsAvesQueaquiGorjeiam. 
2005. Lisboa: Cotovia. 209 ‑210.

Por que tardas, Jatir, que tanto a custo
À voz do meu amor moves teus passos?
Da noite a viração, movendo as folhas,
Já nos cimos do bosque rumoreja.

Eu sob a copa da mangueira altiva
Nosso leito gentil cobri zeloza
Com mimoso tapiz de folhas brandas,
Onde o frouxo luar brinca entre flores.

Do tamarindo a flor abriu ‑se, há pouco,
Já solta o bogari mais doce aroma!
Como prece de amor, como estas preces,
No silêncio da noite o bosque exala.

Brilha a lua no céu, brilham estrelas,
Correm perfumes no correr da brisa,
A cujo influxo mágico respira ‑se
Um quebranto de amor, melhor que a vida!

A flor que desabrocha ao romper d’alva
Um só giro do sol, não mais, vegeta:
Eu sou aquela flor que espero ainda
Doce raio do sol que me dê vida.

Sejam vales ou montes, lago ou terra,
Onde quer que tu vás ou dia ou noite,
Vai seguindo após ti meu pensamento; 
Outro amor nunca tive: és meu, sou tua!
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Meus olhos outros olhos nunca viram,
Não sentiram meus lábios outros lábios,
Nem outras mãos, Jatir, que não as tuas
A arasóia na cinta me apertaram.

Do tamarindo a flor jaz entreaberta,
Já solta o bogari mais doce aroma;
Também meu coração como estas flores,
Melhor perfume ao da noite exala!

Não me escutas, Jatir! nem tardo acodes
À voz do meu amor, que em vão te chama!
Tupã! lá rompe o sol! do leito inútil
A brisa da manhã sacuda as folhas!
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Júlio DINIS.AMorgadinhadosCanaviais—Crónicadealdeia. [1868] 2007. 
Lisboa: Ulisseia. 79 ‑81.

A leitora segurava no colo a mais pequena e a mais nua das crianças do rancho.
Lia com voz agradável e sonora; e, graças à serenidade da manhã e ao 

sossego do lugar, ouviam ‑se distintas, à distância a que ficava Henrique, 
as palavras, que ela pronunciava lentamente, como para as deixar penetrar 
bem na inteligência do auditório.

Henrique reconheceu muita desta pobre gente, por a mesma que, mo‑
mentos antes, vira na casa do correio.

Mas as suas atenções voltaram ‑se com especialidade para a leitora.
Era uma mulher muito nova ainda. Uma graciosa figura de mulher, suave, 

elegante, distinta; um desses tipos que insensivelmente desenha uma mão de 
artista, quando movida ao grado da livre fantasia; a cor, essa cor inimitável, 
onde nunca dominam as rosas mas que não é bem o desmaiado das pálidas, 
encarnação surpreendente, a que ainda não ouvi dar nome apropriado.

Os cabelos em fartas tranças, em ondas naturais não de todo pretos, 
porém mais distintos ainda dos louros; a estatura esbelta, sem ser alta; o 
corpo flexível, sem ser lânguido; um vulto de fada, enfim, com a majestade, 
com a graça que deviam ter estas criações de poesia popular, se fosse certo 
tomarem a forma de virgens, para matar de amores.

Não se concebe atenção tão distraída, que esta mulher não fixasse; 
olhos, que se não voltassem para segui ‑la, depois de a ver passar; coração, 
que se não perturbasse na sua presença.

Trajava um singelo vestido de xadrez branco e preto, adornado no colo 
e punhos apenas por colarinhos lisos. Descaía ‑lhe natural e elegantemente 
dos ombros um xaile de casimira escura, sem lhe ocultar as belezas da airosa 
conformação; o chapéu de palha de largas abas, cobrindo ‑lhe a cabeça, espa‑
lhava pelo rosto as meias ‑tintas, tão favoráveis às belezas delicadas.

Henrique compreendeu logo a significação da cena, a que, tão inespera‑
damente, viera assistir. Aquela mulher parara ali para ler a essa gente, pobre 
e ignorante, as cartas que haviam recebido do correio.

Também era caridade a acção, muito mais cumprida com o bom modo, 
e com o carinho com que ela o fazia.
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Henrique aplicou a atenção.
— … «E por isso, minha mãe» — lia ela — «se Deus me ajudar, espero 

dentro em pouco ir a essa terra e darei remédio a tudo. E não me fale vosse‑
mecê mais em vender o cordão e as arrecadas. Diga ao senhorio que tenha 
paciência, que eu satisfarei a tudo.»

Aqui a leitora parou para perguntar:
—Então que história é esta das arrecadas, Ana?
— É, senhora, que o aluguer estava vencido…
— E não podia falar ‑me antes de se lembrar do seu filho?
— Ora, senhora, bem basta o que…
— Fez mal. Estar a afligi ‑lo com estas coisas! Ele que precisa de toda a 

coragem!
E continuou a ler a carta, no meio das lágrimas e das expansões de ale‑

gria da ouvinte, mais interessada nela.
Acabando, deu um beijo na criança, que tinha ao colo, e estendeu a mão 

a receber a carta, que outra mulher do grupo lhe passou. Esta não era menos 
de consolar. Não se falava ali senão de contratempos, de reveses e desespe‑
ranças. Mais do que uma vez teve de suspender a leitura, para mitigar a dor 
e enxugar as lágrimas, que ela estava produzindo na pobre mulher, a quem 
era dirigida.

Após esta, ainda outra e outra; uma de marido para mulher; outra de 
filho para mãe; outra de noivo para noiva.

Foi com o riso nos lábios e inofensiva malícia nas inflexões da voz e no 
olhar, que ela decifrou os mal legíveis caracteres, com que, em papel borda‑
do, pintado e recortado, vinham expressos os mais arrebicados conceitos 
amorosos, que ainda ditou uma paixão.

A noiva corava, sorria; mas, no meio da sua modesta turbação, era evi‑
dente que estava exultando de júbilo. Com esta terminou a leitura.

Henrique não resistiu a esboçar rapidamente o gracioso grupo na car‑
teira, que trazia consigo. Não pôde porém deixar de dar ‑lhe um sabor de 
Idade Média, substituindo a jumenta por um palafrém de pura raça e dando 
à donzela, pelos trajes com que a desenhou, os ares de uma castelã rodeada 
dos seus vassalos.

Não lhe bastou o natural do quadro, quis revesti ‑lo de um figurino de 
convenção. Perdoe ‑lhe a arte, que julgou servir.

Depois de distribuir mais alguns beijos pelas crianças, a genial rapariga 
passou a que tinha no colo para os braços da mãe e partiu rodeada de agra‑
decimentos e bênçãos, perdendo ‑a Henrique de vista, por entre as árvores 
do caminho.
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Aquele tipo delicado de mulher, aquela singeleza do apurado gosto, em 
que não podiam enganar ‑se olhos conhecedores, como os dele, aquela pre‑
ciosa pérola ali na aldeia! em uma terra para chegar à qual era necessário fa‑
zer uma comprida e laboriosa jornada! De onde viera ela e como? que nuvem 
a trouxera! que viração a transportara?

Em tudo isto ficou a pensar Henrique, e quando se lembrou de que po‑
dia, para esclarecer ‑se, interrogar alguém do grupo, já não ia a tempo; ti‑
nham dispersado.

Conseguiu finalmente passar para a devesa e foi sentar ‑se no lugar em 
que lhe aparecera a visão e aí se demorou algum tempo; mas lembrando‑
‑se de que eram quase onze horas, levantou ‑se para não faltar às promessas 
feitas à tia Doroteia, e que eram: a de visitar as senhoras do Mosteiro e a de 
estar em casa pouco depois do meio ‑dia, para não transtornar a regularidade 
dos hábitos domésticos em Alvapenha.

Pediu pois a uma criancita, que passava, que o guiasse à quinta do Mos‑
teiro, e aí chegou depois de um quarto de hora de caminho.
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Vera DUARTE. «Querer», inAmanhãAmadrugada. 1993. Lisboa: Veja e 
LCLD. 79.

Eu queria agora beijar o meu amor
esse amor furtivo 
feito só em pensamentos

enquanto me inunda a luz transparente
do ar molhado da chuva pequenina

Eu queria encostar ‑me docemente
e com as tuas mãos nas minhas
dar um salto à praia de Santa Maria
e juntos deitarmo ‑nos na areia molhada

Eu queria sentir o esquecimento de mim
na fluidez líquida do pensamento em ti
do som em ti
das pulsões de África
agora
que o nosso tempo é de vida
e nada poderá conjurar
a liberdade conquistada
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Filinto ELÍSIO. «Decifrar a pedra», inLiCores&AdVinhos. 2009. Lisboa: 
Letras Várias. 47.

Nem sempre me é fácil decifrar
Toda a fruta que, em teus lábios,
Sabe tão ‑só a beijos e carícias
Quão amiúde a poemas por dizer…

Nem sempre posso, do teu olhar,
Mirar o voo que nele se deseja
— Entre magenta, azul e violeta —,
E dele acalentam as cores furtivas…

Pôr as mãos sem tocar ao rente
Que são pêlos de ti e do infinito
E sem roçar, seja de leve, a lua…

Sorver os sais, o suco das flores,
Os vinhos de nada, os halos de pão
E é pedra o que, de segredo, madruga…
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Lopito FEIJÓO. «Proposta só lida», inCartasdeAmor. 2013. Vila Nova de 
Cerveira: NÓSSOMOS. 28.

Amor à mar
encostar ‑se a margem
de língua molhada

calor. Ar
dor 
consinta com siso

que eu beije 
nos lábios da tua 
outra (candorosa) boca!

Mundos em português - Tomo II_PAG.indd   53 18/06/11   13:05

marta
Typewritten Text
Texto sujeito a Direitos de Autor



54 literatura-mundo i: mundos em português (vol. 2)

Pedro António Correia GARÇÃO. [O louro chá no bule fumegando], in
ObrasCompletas(VolumeI,Poesialíricaesatírica).  (Texto fixado, prefácio e 
notas por António José Saraiva).1953. Lisboa: Sá da Costa. 18.

O louro chá no bule fumegando 
De Mandarins e Brâmenes cercado;
Brilhante açúcar em torrões cortado;
O leite na caneca branquejando;

Vermelhas brasas alvo pão tostando;
Ruiva manteiga em prato mui lavado;
O gado feminino rebanhado,
E o pisco Ganimedes apalpando:

A ponto a mesa está de enxaropar ‑nos. 
Só falta que tu queiras, meu Sarmento.
Com teus discretos ditos alegrar ‑nos.

Se vens, ou caia chuva, ou brame o vento, 
Não pode a longa noite enfastiar ‑nos, 
Antes tudo será contentamento.
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Almeida GARRETT. «Não te amo», in FolhasCaídas. [1853] 1984. Lisboa: 
Comunicação. 114 ‑115.

Não te amo, quero ‑te: o amar vem d’alma.
E eu n’alma — tenho a calma,
A calma — do jazigo. 
Ai! não te amo, não.

Não te amo, quero ‑te: o amor é vida. 
E a vida — nem sentida 
A trago eu já comigo. 
Ai, não te amo, não!

Ai! não te amo, não; e só te quero
De um querer bruto e fero
Que o sangue me devora, 
Não chega ao coração.

Não te amo. És bela; e eu não te amo, ó bela.
Quem ama a aziaga estrela
Que lhe luz na má hora
Da sua perdição?

E quero ‑te, e não te amo, que é forçado, 
De mau feitiço azado 
Este indigno furor.
Mas oh! não te amo, não.

E infame sou, porque te quero; e tanto
Que de mim tenho espanto, 
De ti medo e terror…
Mas amar!... não te amo, não.
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Tomás Antônio de GONZAGA. «Marília de Dirceu», inAPoesiados
Inconfidentes. [1792] 1996. Rio de Janeiro: Aguilar. 573 ‑576.

LIRA I

Eu, Marília, não sou algum vaqueiro,
Que viva de guardar alheio gado,
De tosco trato, de expressões grosseiro,
Dos frios gelos e dos sóis queimado.
Tenho próprio casal e nele assisto;
Dá ‑me vinho, legume, fruta, azeite;
Das brancas ovelhinhas tiro o leite,
E mais as finas lãs, de que me visto.

Graças, Marília bela,
Graças à minha Estrela!

Eu vi o meu semblante numa fonte,
Dos anos inda não está cortado;
Os Pastores, que habitam este monte,
Respeitam o poder do meu cajado.
Com tal destreza toco a sanfonina,
Que inveja até me tem o próprio Alceste:
Ao som dela concerto a voz celeste
Nem canto letra que não seja minha.

Graças, Marília bela,
Graças à minha Estrela!

Mas tendo tantos dotes da ventura,
Só apreço lhes dou, gentil Pastora,
Depois que o teu afeto me segura
Que queres do que tenho ser Senhora.
É bom, minha Marília, é bom ser dono
De um rebanho, que cubra monte e prado;
Porém, gentil pastora, o teu agrado
Vale mais que um rebanho, e mais que um trono.
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Graças, Marília bela,
Graças à minha Estrela!

Os teus olhos espalham luz divina,
A quem a luz do sol em vão se atreve;
Papoila ou rosa delicada e fina
Te cobre as faces, que são cor da neve.
Os teus cabelos são uns fios d’ouro;
Teu lindo corpo bálsamo vapora.
Ah! não, não fez o Céu, gentil Pastora,
Para Glória de amor igual Tesouro.

Graças, Marília bela,
Graças à minha Estrela!

Leve ‑me a sementeira muito embora
O rio, sobre os campos levantado;
Acabe, acabe a peste matadora,
Sem deixar uma rês, o nédio gado.
Já destes bens, Marília, não preciso 
Nem me cega a paixão, que o mundo arrasta;
Para viver feliz, Marília, basta
Que os olhos movas, e me dês um riso.

Graças, Marília bela,
Graças à minha Estrela!

Irás a divertir ‑te na floresta,
Sustentada, Marília, no meu braço;
Aqui descansarei a quente sesta,
Dormindo um leve sono em teu regaço;
Enquanto à luta jogam os Pastores,
E emparelhados correm nas campinas,
Toucarei teus cabelos de boninas,
Nos troncos gravarei os teus louvores.

Graças, Marília bela,
Graças à minha Estrela!

Depois que nos ferir a mão da Morte,
Ou seja neste monte, ou noutra serra,
Nossos corpos terão, terão a sorte
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De consumir os dous a mesma terra.
Na campa, rodeada de ciprestes,
Lerão estas palavras os Pastores:
«Quem quiser ser feliz nos seus amores,
Siga os exemplos, que nos deram estes».

Graças, Marília bela,
Graças à minha Estrela!

LIRA II

Pintam, Marília, os Poetas
A um menino vendado,
Com uma aljava de setas,
Arco empunhado na mão;
Ligeiras asas nos ombros,
O tenro corpo despido,
E de Amor ou de Cupido
São os nomes, que lhe dão.

Porém eu, Marília, nego,
Que assim seja Amor, pois ele
Nem é moço nem é cego,
Nem setas nem asas tem.
Ora pois, eu vou formar ‑lhe
Um retrato mais perfeito,
Que ele já feriu meu peito;
Por isso o conheço bem.

Os seus compridos cabelos,
Que sobre as costas ondeiam,
São que os de Apolo mais belos;
Mas de loura cor não são.
Têm a cor da negra noite;
E com o branco do rosto
Fazem, Marília, um composto
Da mais formosa união.
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Tem redonda e lisa testa,
Arqueadas sobrancelhas
A voz meiga, a vista honesta,
E seus olhos são uns sóis.
Aqui vence Amor ao Céu:
Que no dia luminoso
O Céu tem um Sol formoso,
E o travesso Amor tem dois.

Na sua face mimosa,
Marília, estão misturadas
Purpúreas folhas de rosa,
Brancas folhas de jasmim.
Dos rubins mais preciosos
Os seus beiços são formados;
Os seus dentes delicados
São pedaços de marfim.

Mal vi seu rosto perfeito,
Dei logo um suspiro, e ele 
Conheceu haver ‑me feito
Estrago no coração.
Punha em mim os olhos, quando
Entendia eu não olhava;
Vendo que o via, baixava
A modesta vista ao chão.

Chamei ‑lhe um dia formoso;
Ele, ouvindo os seus louvores,
Com um modo desdenhoso
Se sorriu e não falou.
Pintei ‑lhe outra vez o estado,
Em que estava esta alma posta;
Não me deu também resposta,
Constrangeu ‑se e suspirou.

Conheço os sinais; e logo,
Animado da esperança,
Busco dar um desafogo
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Ao cansado coração.
Pego em seus dedos nevados,
E querendo dar ‑lhe um beijo,
Cobriu ‑se todo de pejo,
E fugiu ‑me com a mão.

Tu, Marília, agora vendo
De Amor o lindo retrato,
Contigo estarás dizendo
Que é este o retrato teu.
Sim, Marília, a cópia é tua,
Que Cupido é Deus suposto:
Se há Cupido, é só teu rosto,
Que ele foi quem me venceu.
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Joam Garcia de GUILHADE. [Cada vez que vem o meu amig’aqui], in 
ALíricaGalego‑Portuguesa. [s.d.] 1983. Lisboa: Comunicação. 155.

Cada vez que vem o meu amig’aqui
diz ‑m’, ai amigas, que perd [e] o sém 
por mi e diz que morre por meu bem, 
mais eu bem cuido que nom est assi,

ca nunca lh’eu vejo morte prender 
nem o ar vejo nunca ensandecer.

El chora muito e filha ‑s’a jurar 
que é sandeu e quer ‑me fazer fis 
que por mi morr’, e, pois morrer nom quis, 
mui bem sei eu que á ele vagar,

ca nunca lh’eu vejo morte prender 
nem o ar vejo nunca ensandecer.

Ora vejamos o que nos dira,
pois veer viv’e pois sandeu nom for; 
ar direi ‑lh’eu: «Nom morrestes d’amor?»
mais bem se quite de meu preito ja,

ca nunca lh’eu vejo morte prender 
nem o ar vejo nunca ensandecer.

E ja mais nunca mi fara creer
que por mi morre, ergo se morrer!
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Herberto HELDER. «Mulheres correndo, correndo pela noite», inOfício
Cantante. 2008. Lisboa: Assírio & Alvim. 201 ‑203.

Mulheres correndo, correndo pela noite.
O som de mulheres correndo, lembradas, correndo
como éguas abertas, como sonoras
corredoras magnólias.
Mulheres pela noite dentro levando nas patas
grandiosos lenços brancos,
Correndo com lenços muito vivos nas patas
pela noite dentro.
Lenços vivos com suas patas abertas
como magnólias
correndo, lembradas, patas pela noite
viva. Levando, lembrando, correndo.

E o som delas batendo como estrelas 
nas portas. O céu por cima, as crinas negras 
batendo: e o som delas. Lembradas,
correndo. Estrelas. Eu ouço: passam, lembrando. 
As grandiosas patas brancas abertas no som, 
à porta, com o céu lembrando.
Crinas correndo pela noite, lenços vivos 
batendo como magnólias levadas pela noite, 
abertas, correndo, lembrando.

De repente, as letras. O rosto sufocado como
se fosse abril num canto da noite.
O rosto no meio das letras, sufocado a um canto,
de repente.
Mulheres correndo, de porta em porta, com lenços
sufocados, lembrando letras, levando
lenços, letras — nas patas
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António JACINTO. «Carta dum contratado», in Poemas. [1961] 1985. 
Luanda: Instituto Nacional do Livro e do Disco. 29 ‑31.

Eu queria escrever ‑te uma carta
amor,
uma carta que dissesse
deste anseio
de te ver
deste receio
de te perder
deste mais que bem querer que sinto
deste mal indefinido que me persegue
desta saudade a que vivo todo entregue...

Eu queria escrever ‑te uma carta 
amor,
uma carta de confidências íntimas, 
uma carta de lembranças de ti, 
de ti
dos teus lábios vermelhos como tacula 
dos teus cabelos negros como diloua 
dos teus olhos doces como maconde 
dos teus seios duros como maboque 
do teu andar de onça
e dos teus carinhos
que maiores não encontrei por aí… 

Eu queria escrever ‑te uma carta
amor,
que recordasse nossos dias na capopa
nossas noites perdidas no capim
que recordasse a sombra que nos caía dos jambos
Eu queria escrever ‑te uma carta,
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Luiza Neto JORGE. «O ciclópico acto», in Poesia.1960‑1989.1993. Lisboa: 
Assírio & Alvim. 217 ‑221.

Daquilo que mais o tempo ou mais um século apenas
matriz mais perto da erosão
por desejo realmente nosso de loco ‑
mover as regras em torno desta loucura
mansa

PAGANDO por estranho que pareça a pronto 
o prazer a prosa moribunda. Outras civilizações 
precárias, bem sei: futuras. Basta os jornais proporem 
flutuações e câmbios; dias de címbalos de tantans de klaxons 
para o tempo sorver sorvar a fruta fruírem da tenebrosa 
orelha nossa. Alti ‑falando daquilo que mais ou menos

«O tempo que estive à escuta!...» Máquina de oscilar 
e Artaud dizia: os limbos. Ou nem isso.
Pulso aberto com seu remoto
relógio posto, o sol.

*

chorar ou rir? Um medo tal!
Descobrir um rastro, outra versão de, às cegas 

outro corpo onde se expanda. Deseja ‑o

por exemplo e ele não pode — parece ‑lhe — 
parar so ‑ 
cialmente. Postado na rocha 
hipnotizando o mar acrílico.
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Clarice LISPECTOR. «O búfalo», in LaçosdeFamília. [1960] 2006. Lisboa: 
Cotovia. 115 ‑123.

Mas era primavera. Até o leão lambeu a testa glabra da leoa. Os dois ani‑
mais louros. A mulher desviou os olhos da jaula, onde só o cheiro quente 
lembrava a carnificina que ela viera buscar no Jardim Zoológico. Depois o 
leão passeou enjubado e tranqüilo, e a leoa lentamente reconstituiu sobre 
as patas estendidas a cabeça de uma esfinge. «Mas isso é amor, é amor de 
novo», revoltou ‑se a mulher tentando encontrar ‑se com o próprio ódio mas 
era primavera e dois leões se tinham amado. Com os punhos nos bolsos do 
casaco, olhou em torno de si, rodeada pelas jaulas, enjaulada pelas jaulas fe‑
chadas. Continuou a andar. Os olhos estavam tão concentrados na procura 
que sua vista às vezes se escurecia num sono, e então ela se refazia como na 
frescura de uma cova.

Mas a girafa era uma virgem de tranças recém ‑cortadas. Com a tola ino‑
cência do que é grande e leve e sem culpa. A mulher do casaco marrom des‑
viou os olhos, doente, doente. Sem conseguir — diante da aérea girafa pou‑
sada, diante daquele silencioso pássaro sem asas — sem conseguir encontrar 
dentro de si o ponto pior de sua doença, o ponto mais doente, o ponto de 
ódio, ela que fora ao Jardim Zoológico para adoecer. Mas não diante da gira‑
fa que mais era paisagem que um ente. Não diante daquela carne que se dis‑
traíra em altura e distância, a girafa quase verde. Procurou outros animais, 
tentava aprender com eles a odiar. O hipopótamo, o hipopótamo úmido. 
O rolo roliço de carne, carne redonda e muda esperando outra carne roliça 
e muda. Não. Pois havia tal amor humilde em se manter apenas carne, tal 
doce martírio em não saber pensar.

Mas era primavera, e, apertando o punho no bolso do casaco, ela ma‑
taria aqueles macacos em levitação pela jaula, macacos felizes como ervas, 
macacos se entrepulando suaves, a macaca com olhar resignado de amor, 
e a outra macaca dando de mamar. Ela os mataria com quinze secas balas: 
os dentes da mulher se apertaram até o maxilar doer. A nudez dos macacos. 
O mundo que não via perigo em ser nu. Ela mataria a nudez dos macacos. 
Um macaco também a olhou segurando as grades, os braços descarnados 
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Francisco Manuel de MELO. «Memórias e queixas», in ObrasMétricas 
(Edição coordenada por Maria Lucília Gonçalves Pires e José Adriano de 
Carvalho). 2006. Braga: APPACDM. 478.

Esses mares que vejo, essas areias
rompi, pisei, beijei hoje há sete anos. 
sete servi, sete perdi, tiranos
sempre os fados nas vozes das sereias.

Tantos há que, arrastando cruéis cadeias, 
não guardo ovelhas, mas aguardo danos, 
das fermosas Raquéis vendo os enganos, 
sem a promessa ouvir das Lias feias.

Sofra Jacob fiel Labão mentindo,
que, se dobra o servir, da alta consorte 
já não pode negar ‑lhe a mão devida.

Ai do que espera, quanto mais servindo, 
para um tão triste fim tão leda a morte, 
para um tão largo amor tão curta a vida!
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Helder Moura PEREIRA. [Chegar ao ponto de não saber que língua falas], 
in Lágrima. 2002. Lisboa: Assírio & Alvim. 46 ‑47.

Chegar ao ponto de não saber que língua falas e ver contigo a vida 
dos tubarões, cansados de ficções, de nos termos de pôr em cima 
um do outro, isto ainda não é nada, teimosamente nos oferecemos 
à pancada mortal da imolação com os olhos postos no futuro.

De bruços caído, de chaga raiada de enfeitos e veios, o corpo aflito 
de a si se bastar, com pêndulos nas pernas, oscila e vacila, atira 
um prato contra a parede, unta ‑se de cola e pouca vergonha.
Numa raiva de dentes desesperados, já sem esperar nada de um outro 
coração, cruza os braços sabendo ‑se pronto para a violentação do dia.

E por vezes com a droga real da vida, em surpresa, num dia de sol, 
esse corpo olha como se à saída do espectáculo se visse fotografado 
com umas pedras ao lado de um par de crianças. Virão um dia dores 
verdadeiras fazer pouco do seu desânimo e da sua imobilidade, ainda 
a tempo gritará que o deixem experimentar só mais um fato, momento 
em que a pés juntos jurou mudar de alto a baixo a sua vida.

Fazer de cada jantar, ouviste, uma cerimónia, com grande e farta 
mesa, sobremesas, eu a descer muito direito as escadas e todo xpto 
e conversas comandadas pela exigência de nos acharmos outra vez. 
Arranquei ‑te apenas um leve sorriso, depois, quando puseste o livro
de lado e passaste os olhos pelo tecto, voltou a abrir ‑se o livro 
das massagens, esse livro que um dia me pediste para escrever.

Custa a crer que estes meus ossos magoem a carne do meu amor deitado 
mas quando o meu amor me afasta e empurra e diz aí não há nada 
é como se uma fogueira consumisse os meus cabelos em segundos 
e nas minhas unhas nascessem lâminas emboladas de sofrimento.
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Camilo PESSANHA. «Floriram por engano as rosas bravas», in Clepsydra. 
[1920] 1995. Lisboa: Relógio D’Água. 99.

Floriram por engano as rosas bravas 
No inverno: veio o vento desfolhal ‑as... 
Em que scismas, meu bem? Porque me callas 
As vozes com que ha pouco me enganavas?

Castellos doidos! Tão cedo cahistes!... 
Onde vamos, alheio o pensamento,
De mãos dadas? Teus olhos, que um momento 
Perscrutaram nos meus, como vão tristes!

E sobre nós cahe nupcial a neve, 
Surda, em triumpho, petalas, de leve 
Juncando o chão, na acropole de gelos...

Em redor do teu vulto é como um veo!
¿Quem as esparze — quanta flor! —, do ceo, 
Sobre nós dois, sobre os nossos cabellos?
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Camilo PESSANHA. «Vénus», inClepsydra. [1920] 1995. Lisboa: Relógio 
D’Água. 110.

(APiresAvellanoso)

I

Á flor da vaga; o seu cabelo verde, 
Que o torvelinho enreda e desenreda... 
O cheiro a carne, que nos embebeda! 
Em que desvios a razão se perde!

Putrido o ventre, azul e aglutinoso,
Que a onda, crassa, num balanço alaga,
E reflue (um olfacto que se embriaga) 
Como em um sorvo, múrmura de gozo.

O seu esboço, na marinha turva... 
De pé, fluctua, levemente curva,
Ficam ‑lhe os pés atraz, como voando...

E as ondas luctam como feras mugem, 
A lia em que a desfazem disputando,
E arrastando ‑a na areia, co’a salsugem.

I I

Singra o navio. Sob a agua clara,
Vê ‑se o fundo do mar, de areia fina... 
Impeccavel figura peregrina,
A distancia sem fim que nos separa!

Seixinhos da mais alva porcelana 
Conchinhas tenuemente côr de rosa, 
Na fria transparencia luminosa 
Repousam, fundos, sob a agua plana.
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E a vista sonda, reconstrui, compara.
Tantos naufrágios, perdições, destroços! 
Ó fúlgida visão, linda mentira!

Roseas unhinhas que a maré partira... 
Dentinhos que o vaivem desengastara... 
Conchas, pedrinhas, pedacinhos de ossos...
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[Fernando PESSOA] Alberto Caeiro. [Tudo o que vejo está nítido como 
um girassol], in OGuardadordeRebanhos, in PoemasdeAlbertoCaeiro. (Nota 
explicativa e notas de João Gaspar Simões e Luiz de Montalvor). 1993. 
Lisboa: Ática.

II

Tudo o que vejo está nítido como um girassol.
Tenho o costume de andar pelas estradas
Olhando para a direita e para a esquerda,
E de vez em quando olhando para traz...
E o que vejo a cada momento
É aquilo que nunca antes eu tinha visto,
E eu sei dar por isso muito bem...
Sei ter o pasmo commigo
Que tem uma creança se, ao nascer,
Reparasse que nascera devéras...
Sinto ‑me nascido a cada momento
Para a completa novidade do Mundo...

Creio no Mundo como n’um malmequer,
Porque o vejo. Mas não penso n’elle
Porque pensar é não comprehender...
O Mundo não se fez para pensarmos n’elle
(Pensar é estar doente dos olhos)
Mas para olharmos para ele e estarmos de acordo…
Eu não tenho philosofia: tenho sentidos…
Se fallo na Natureza não é porque saiba o que ella é,
Mas porque a amo, e amo ‑a por isso,
Porque quem ama nunca sabe o que ama
Nem sabe porque ama, nem o que é amar...

Amar é a eterna innocencia,
E toda a innocencia é não pensar...
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Eça de QUEIRÓS. OsMaias. [1888] 1999. Lisboa: Livros do Brasil. 428‑
‑439.

Ao outro dia, por uma radiante manhã de Julho, Carlos saltava do coupé, com 
um molho de chaves, diante do portão da quinta do Craft. Maria Eduarda 
devia chegar às dez horas, só, na sua carruagem da Companhia. O hortelão, 
dispensado por dois dias, fora a Vila Franca; não havia ainda criados na casa; 
as janelas estavam fechadas. E pesava ali, envolvendo a estrada e a vivenda, 
um desses altos e graves silêncios de aldeia, em que se sente, dormente no 
ar, o zumbir dos moscardos.

Logo depois do portão, penetrava ‑se numa fresca rua de acácias, onde 
cheirava bem. A um lado, por entre a ramagem, aparecia o quiosque, com 
tecto de madeira, pintado de vermelho, que fora o capricho de Craft, e que 
ele mobilara à japonesa. E ao fundo era a casa, caiada de novo, com janelas 
de peitoril, persianas verdes, e a portinha ao centro sobre três degraus, flan‑
queados por vasos de louça azul cheios de cravos.

Só o meter a chave devagar e com uma inútil cautela na fechadura da‑
quela morada discreta, foi para Carlos um prazer. Abriu as janelas: e a larga 
luz que entrava pareceu ‑lhe trazer uma doçura rara, e uma alegria major que 
a dos outros dias, como preparada especialmente pelo bom Deus para alu‑
miar a festa do seu coração. Correu logo à sala de jantar, a verificar se, na 
mesa posta para o lunch, se conservavam ainda viçosas as flores que lá deixa‑
ra na véspera. Depois voltou ao coupé, a tirar o caixote de gelo que trouxera 
de Lisboa, embrulhado em flanela, entre serradura. Na estrada, silenciosa 
por ora, ia só passando uma saloia montada na sua égua.

Mas apenas acomodara o gelo — sentiu fora o ruído lento da carruagem. 
Veio para o gabinete forrado de cretones, que abria sobre o corredor; e ficou 
ali, espreitando da porta, mas escondido, por causa do cocheiro da Compa‑
nhia. Daí a um instante viu ‑a enfim chegar, pela rua de acácias, alta e bela, 
vestida de preto, e com um meio véu espesso como uma máscara. Os seus pe‑
zinhos subiram os três degraus de pedra. Ele sentiu a sua voz inquieta pergun‑
tar de leve:

— Êtes ‑vous là?
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Apareceu — e ficaram um instante, à porta do gabinete, apertando sô‑
fregamente as mãos, sem falar, comovidos, deslumbrados.

— Que linda manhã! — disse ela por fim, rindo e toda vermelha.
— Linda manhã, linda! — repetia Carlos, contemplando ‑a, enlevado.
Maria Eduarda resvalara sobre uma cadeira, junto da porta, num cansa‑

ço delicioso, deixando calmar o alvoroço do seu coração.
— É muito confortável, é encantador tudo isto — dizia ela olhando len‑

tamente em redor os cretones do gabinete, o divã turco coberto com um 
tapete de Brousse, a estante envidraçada cheia de livros. — Vou ficar aqui 
adoravelmente...

— Mas ainda nem lhe agradeci o ter vindo — murmurou Carlos, esque‑
cido a olhar para ela: — Ainda nem lhe beijei a mão...

Maria Eduarda começou a tirar o véu, depois as luvas, falando da estra‑
da. Achara ‑a longa, fatigante. Mas que lhe importava? Apenas se acomodas‑
se naquele fresco ninho, nunca mais voltava a Lisboa!

Atirou o chapéu para cima do divã — ergueu ‑se, toda alegre e luminosa.
— Vamos ver a casa, estou morta por ver essas maravilhas do seu amigo 

Craft!... É Craft que se chama? «Craft» quer dizer indústria!
— Mas ainda nem sequer lhe beijei a mão! — tornou Carlos, sorrindo e 

suplicante.
Ela estendeu ‑lhe os lábios, e ficou presa nos seus braços. 
E Carlos, beijando ‑lhe devagar os olhos, o cabelo, dizia ‑lhe quanto era 

feliz e quanto a sentia agora mais sua entre estes velhos muros de quinta, 
que a separavam do resto do mundo… 

Ela deixava ‑se beijar, séria e grave:
— E é verdade isso? É realmente verdade?...
Se era verdade! Carlos teve um suspiro quase triste:
— Que lhe hei ‑de eu responder? Tenho de lhe repetir essa coisa antiga 

que já Hamlet disse: que duvide de tudo, que duvide do Sol, mas que não 
duvide de mim...

Maria Eduarda desprendeu ‑se, lentamente e perturbada. 
— Vamos ver a casa — disse ela.
Começaram pelo segundo andar. A escada era escura e feia: mas os quar‑

tos em cima, alegres, esteirados de novo, forrados de papéis claros, abriam 
sobre o rio e sobre os campos.

— Os seus aposentos — disse Carlos — hão ‑de ser em baixo, está visto, 
entre as coisas ricas... Mas Rosa e Miss Sara ficam aqui esplêndidamente. 
Não lhe parece?

E ela percorria os quartos, devagar, examinando a acomodação dos ar‑
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mários, palpando a elasticidade dos colchões, atenta, cuidadosa, toda no 
desvelo de alojar bem a sua gente. Por vezes mesmo exigia uma alteração. 
E era realmente como se aquele homem que a seguia, enternecido e radian‑
te, fosse apenas um velho senhorio.

— O quarto com as duas janelas, ao fundo do corredor, seria o melhor 
para Rosa. Mas a pequena não pode dormir naquele enorme leito de pau‑
‑preto...

— Muda ‑se!
— Sim, pode mudar ‑se... E falta uma sala larga para ela brincar, às horas 

do calor... Se não houvesse o tabique entre os dois quartos pequenos…
— Deita ‑se abaixo!
Ele esfregava as mãos, encantado, pronto a refundir toda a casa; e ela 

não recusava nada, para conforto mais perfeito dos seus.
Desceram à sala de jantar. E aí, diante da famosa chaminé de carvalho 

lavrado, flanqueada, à maneira de cariátides, pelas duas negras figuras de 
núbios, com os olhos rutilantes de cristal, Maria Eduarda começou a achar 
o gosto do Craft excêntrico, quase exótico... Também Carlos não lhe dizia 
que Craft tivesse o gosto correcto de um ateniense. Era um saxónio batido 
de um raio de sol meridional: mas havia muito talento na sua excentrici‑
dade…

— Oh, a vista é que é deliciosa! — exclamou ela, chegando ‑se à janela.
Junto do peitoril crescia um pé de margaridas, e ao lado outro de bauni‑

lha que perfumava o ar. Adiante estendia ‑se um tapete de relva, mal aparada, 
um pouco amarelada já pelo calor de Julho; e entre duas grandes árvores que 
lhe faziam sombra, havia ali, para os vagares da sesta, um largo banco de cor‑
tiça. Um renque de arbustos cerrados parecia fechar a quinta, daquele lado, 
como uma sebe. Depois a colina descia, com outras quintarolas, casas que se 
não viam, e uma chaminé de fábrica; e lá no fundo o rio rebrilhava, vidrado 
de azul, mudo e cheio de sol, até às montanhas de além ‑Tejo, azuladas tam‑
bém, na faiscação clara do céu de Verão.

— Isto é encantador! — repetia ela.
— É um paraíso! Pois não lhe dizia eu? É necessário pôr um nome a esta 

casa... Como se há ‑de chamar? Vila Marie? Não. Château Rose... Também 
não, credo! Parece o nome de um vinho. O melhor é baptizá ‑la definitiva‑
mente com o nome que nós lhe dávamos. Nós chamávamos ‑lhe a Toca.

Maria Eduarda achou originalíssimo o nome de Toca. Devia ‑se até pin‑
tar em letras vermelhas sobre o portão.

— Justamente, e com uma divisa de bicho — disse Carlos rindo. — Uma 
divisa de bicho egoísta na sua felicidade e no seu buraco: «Não me mexam!»
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Mas ela parara, com um lindo riso de surpresa, diante da mesa posta, 
cheia de fruta, com as duas cadeiras já chegadas, e os cristais brilhando entre 
as flores.

— São as bodas de Canaã!
Os olhos de Carlos resplandeceram.
— São as nossas!
Maria Eduarda fez ‑se muito vermelha; e baixou o rosto a escolher um 

morango, depois a escolher uma rosa.
— Quer uma gota de champanhe? — exclamou Carlos. — Com um pou‑

co de gelo? Nós temos gelo, temos tudo! Não nos falta nada, nem a bênção 
de Deus... Uma gotinha de champanhe, vá!

Ela aceitou: beberam pelo mesmo copo; outra vez os seus lábios se en‑
contraram, apaixonadamente.

Carlos acendeu uma cigarette, continuaram a percorrer a casa. A cozinha 
agradou ‑lhe muito, arranjada à inglesa, toda em azulejos. No corredor Maria 
Eduarda demorou ‑se diante de uma panóplia de tourada, com uma cabeça 
negra de touro, espadas e garrochas, mantos de seda vermelha, conservando 
nas suas pregas uma graça ligeira, e ao lado o cartaz amarelo de lacorrida, 
com o nome de Lagartijo. Isto encantou ‑a, como um quente lampejo de fes‑
ta e de sol peninsular...

Mas depois o quarto que devia ser o seu, quando Carlos lho foi mos‑
trar, desagradou ‑lhe com o seu luxo estridente e sensual. Era uma alcova 
recebendo a claridade de uma sala forrada de tapeçarias, onde desmaiavam, 
na trama de lã, os amores de Vénus e Marte: da porta de comunicação, ar‑
redondada em arco de capela, pendia uma pesada lâmpada da Renascença, 
de ferro forjado: e, àquela hora, batida por uma larga faixa de sol, a alcova 
resplandecia como o interior de um tabernáculo profanado, convertido em 
retiro lascivo de serralho... Era toda forrada, paredes e tecto, de um brocado 
amarelo, cor de botão ‑de ‑oiro: um tapete de veludo, do mesmo tom rico, fa‑
zia um pavimento de oiro vivo sobre que poderiam correr nus os pés arden‑
tes de uma deusa amorosa — e o leito de dossel, alçado sobre um estrado, 
coberto com uma colcha de cetim amarelo, bordada a flores de oiro, envolto 
em solenes cortinas também amarelas de velho brocatel, enchia a alcova, 
esplêndido e severo, e como erguido para as voluptuosidades grandiosas de 
uma paixão trágica do tempo de Lucrécia ou de Romeu. E era ali que o bom 
Craft, com um lenço de seda da Índia amarrado na cabeça, ressonava as suas 
sete horas, pacata e solitàriamente…

Mas Maria Eduarda não gostou destes amarelos excessivos. Depois 
impressionou ‑se, ao reparar num painel antigo, defumado, ressaltando em 
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negro do fundo de todo aquele oiro onde apenas se distinguia uma cabeça 
degolada, lívida, gelada no seu sangue, dentro de um prato de cobre. E para 
major excentricidade, a um canto, de cima de uma coluna de carvalho, uma 
enorme coruja empalhada fixava no leito de amor, com um ar de meditação 
sinistra, os seus dois olhos redondos e agoirentos... Maria Eduarda achava 
impossível ter ali sonhos suaves.

Carlos agarrou logo na coluna e no mocho, atirou ‑os para um canto do 
corredor; e propôs ‑lhe mudar aqueles brocados, forrar a alcova de um cetim 
cor ‑de ‑rosa e risonho.

— Não, venho ‑me a acostumar a todos esses oiros... Sòmente aquele 
quadro, com a cabeça, e com o sangue... Jesus, que horror!

— Reparando bem — disse Carlos — creio que é o nosso velho amigo 
S. João Baptista.

Para desfazer essa impressão desconsolada levou ‑a ao salão nobre, onde 
Craft concentrara as suas preciosidades. Maria Eduarda, porém, ainda des‑
contente, achou ‑lhe um ar atulhado e frio de museu.

— É para ver de pé, e de passagem... Não se pode ficar aqui sentado, 
a conversar.

— Mas esta é a matéria ‑prima! — exclamou Carlos. — Com isto, de‑
pois, faz ‑se uma sala adorável... Para que serve o nosso génio decorativo?... 
Olhe o armário, veja que centro! Que beleza!

Enchendo quase a parede do fundo, o famoso armário, o «móvel divino» 
do Craft, obra de talha do tempo da Liga Hanseática, luxuoso e sombrio, ti‑
nha uma majestade arquitectural: na base quatro guerreiros, armados como 
Marte, flanqueavam as portas, mostrando cada um em baixo ‑relevo o assalto 
de uma cidade ou as tendas de um acampamento; a peça superior era guardada 
aos quatro cantos pelos quatro evangelistas, João, Marcos, Lucas e Mateus, 
imagens rígidas, envolvidas nessas roupagens violentas que um vento de pro‑
fecia parece agitar: depois, na cornija, erguia ‑se um troféu agrícola com mo‑
lhos de espigas, foices, cachos de uvas e rabiças de arados; e, à sombra destas 
coisas de labor e fartura, dois faunos, recostados em simetria, indiferentes aos 
heróis e aos santos, tocavam, num desafio bucólico, a frauta de quatro tubos.

— Então, hem? — dizia Carlos, — Que móvel! É todo um poema da 
Renascença, faunos e apóstolos, guerras e geórgicas... Que se pode meter 
dentro deste armário? Eu, se tivesse cartas suas, era aqui que eu as deposita‑
va, como num altar ‑mor.

Ela não respondeu, sorrindo, caminhando devagar entre essas coisas 
do passado, de uma beleza fria, e exalando a indefinida tristeza de um luxo 
morto: finos móveis da Renascença italiana, exibindo os seus palácios de 
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mármore, com embutidos de cornalina e ágata, que punham um brilho sua‑
ve, de jóia, sobre a negrura dos ébanos ou o cetim das madeiras cor ‑de ‑rosa; 
cofres nupciais, longos como baús, onde se guardavam os presentes dos 
papas e dos príncipes, pintados a púrpura e oiro com graças de miniatura; 
contadores espanhóis empertigados, revestidos de ferro brunido e de velu‑
do vermelho, e com interiores misteriosos, em forma de capela, cheios de 
nichos, de claustros de tartaruga... Aqui e além, sobre a pintura verde ‑escura 
das paredes, resplandecia uma colcha de cetim, toda recamada de flores e 
de aves de oiro; ou sobre um bocado de tapete do Oriente, de tons severos, 
com versículos do Alcorão, desdobrava ‑se a pastoral gentil de um minuete 
em Citera sobre a seda de um leque aberto…

Maria Eduarda terminou por se sentar, cansada, numa poltrona Luís XV, 
ampla e nobre, feita para a majestade das anquinhas, recoberta de tapeçarias 
de Beauvais, donde parecia exalar ‑se ainda um vago aroma de empoado.

Carlos triunfava, vendo a admiração de Maria. Então, ainda considera‑
va uma extravagância aquela compra, feita num rasgo de entusiasmo?

— Não, há aqui coisas adoráveis... Nem eu sei se me atreveria a viver 
uma vida pacata de aldeia, no meio de todas estas raridades...

— Não diga isso — exclamava Carlos rindo — que eu pego fogo a tudo!
Mas o que lhe agradou mais foram as belas faianças, toda uma arte imortal 

e frágil espalhada por sobre o mármore das consoles. Uma sobretudo atraiu ‑a, 
uma esplêndida taça persa, de um desenho raro, com um renque de negros ci‑
prestes, cada um abrigando uma flor de cor viva: e aquilo fazia lembrar breves 
sorrisos, reaparecendo entre longas tristezas. Depois eram as aparatosas ma‑
jólicas, de tons estridentes e desencontrados, cheias de grandes personagens, 
Carlos V passando o Elba, Alexandre coroando Roxane; os lindos Nevers, 
ingénuos e sérios; os Marselhas, onde se abre voluptuosamente, como uma 
nudez que se mostra, uma grossa rosa vermelha; os Derby, com as suas rendas 
de oiro sobre o azul ‑ferrete de céu tropical; os Wedgewood, cor de leite e cor‑
‑de ‑rosa, com transparências fugitivas de concha na água... 

— Só um instante mais — exclamou Carlos vendo ‑a outra vez sentar ‑se 
— é necessário saudar o génio tutelar da casa!

Era ao centro, sobre uma larga peanha, um ídolo japonês de bronze, um 
deus bestial, nu, pelado, obeso, de papeira, faceto e banhado de riso, com o 
ventre ovante, distendido na indigestão de todo um universo — e as duas 
perninhas bambas, moles e flácidas como as peles mortas de um feto. E este 
monstro triunfava, enganchado sobre um animal fabuloso, de pés humanos, 
que dobrava para a terra o pescoço submisso, mostrando no focinho e no 
olho oblíquo todo o surdo ressentimento da sua humilhação...
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— E pensarmos — dizia Carlos — que gerações inteiras vieram ajoelhar‑
‑se diante deste ratão, rezar ‑lhe, beijar ‑lhe o umbigo, oferecer ‑lhe riquezas, 
morrer por ele...

— O amor que se tem por um monstro — disse Maria — é mais meri‑
tório, não é verdade?

— Por isso não acha talvez meritório o amor que se tem por si…
Sentaram ‑se ao pé da janela, num divã baixo e largo, cheio de almofadas, 

cercado por um biombo de seda branca, que fazia entre aquele luxo do passado 
um fofo recanto de conforto moderno: e como ela se queixava um pouco de 
calor, Carlos abriu a janela. Junto do peitoril crescia também um grande pé de 
margaridas; adiante, num velho vaso de pedra, pousado sobre a relva, verme‑
lhejava a flor de um cacto; e dos ramos de uma nogueira caía uma fina frescura.

Maria Eduarda veio encostar ‑se à janela, Carlos seguiu ‑a; e ficaram ali 
juntos, calados, profundamente felizes, penetrados pela doçura daquela soli‑
dão. Um pássaro cantou de leve no ramo da árvore: depois calou ‑se. Ela quis 
saber o nome de uma povoação que branquejava ao longe, ao sol, na colina 
azulada. Carlos não se lembrava. Depois, brincando, colheu uma margarida, 
para a interrogar: «Ellem’aime,unpeu,beaucoup...» Ela arrancou ‑lha das mãos.

— Para que precisa perguntar às flores?
— Porque ainda mo não disse claramente, absolutamente, como eu 

quero que mo diga...
Abraçou ‑a pela cinta, sorriam um ao outro. Então Carlos, com os olhos 

mergulhados nos dela, disse ‑lhe baixinho, e implorando:
— Ainda não vimos a saleta de banho...
Maria Eduarda deixou ‑se levar assim enlaçada pelo salão, depois atra‑

vés da sala de tapeçarias, onde Marte e Vénus se amavam entre os bosques. 
Os banhos eram ao lado, com um pavimento de azulejo, avivado por um ve‑
lho tapete vermelho da Caramânia. Ele, tendo ‑a sempre abraçada, pousou‑
‑lhe no pescoço um beijo longo e lento. Ela abandonou ‑se mais, os seus 
olhos cerraram ‑se, pesados e vencidos. Penetraram na alcova quente e cor 
de oiro: Carlos, ao passar, desprendeu as cortinas do arco de capela, feitas de 
uma seda leve que coava para dentro uma claridade loira: e um instante fica‑
ram imóveis, sós enfim, desatado o abraço, sem se tocarem, como suspensos 
e sufocados pela abundância da sua felicidade.

— Aquela horrível cabeça! — murmurou ela.
Carlos arrancou a coberta do leito, escondeu a tela sinistra. E então 

todo o rumor se extinguiu, a solitária casa ficou adormecida entre as árvo‑
res, numa demorada sesta, sob a calma de Julho...
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Graciliano RAMOS. «Capítulo XXXI», in SãoBernardo. [1934] 2005. 
Lisboa: Cotovia. 138 ‑147.

Uma tarde subi à torre da igreja e fui ver Marciano procurar corujas. Algu‑
mas se haviam alojado no forro, e à noite era cada pio de rebentar os ouvidos 
da gente. Eu desejava assistir à extinção daquelas aves amaldiçoadas.

Lá de cima escutava o barulho que Marciano, invisível, fazia. E, pelas 
quatro janelinhas abertas aos quatro cantos do céu, contemplava a paisa‑
gem. Por uma delas via embaixo um pedaço do escritório, uma banca e, sen‑
tada à banca, minha mulher escrevendo. Com um ligeiro desvio de olhos, 
afastava a cena familiar e corriqueira, divisava o oitão da casa, portas, jane‑
las, a cama de d. Glória, um canto da sala de jantar. Levantava a cabeça — e o 
horizonte compunha ‑se de telhas, argamassa, lambrequins. Mais para cima, 
campos, serra, nuvens.

O capim ‑gordura tinha virado grama, e os bois que pastavam nele eram 
como brinquedos de celulóide. O algodoal galgava colinas, descia, tornava 
a mostrar ‑se mais longe, desbotado. Numa clareira da mata escura, quase 
negra, desmaiavam na sombra figurinhas de lenhadores.

Uma coruja gritava. E Marciano surgia de esconderijos cheios de treva, 
o pixaim branco de teias de aranha:

— Mais uma. É um corujão da peste, seu Paulo.
Eu fungava:
— Em que estará pensando aquela burra? Escrevendo. Que estupidez!
Rosa do Marciano atravessava o riacho. Erguia as saias até a cintura. 

Depois que passava o lugar mais fundo, ia baixando as saias. Alcançava a 
margem, ficava um instante de pernas abertas, escorrendo água, e saía 
torcendo ‑se, com um remeleixo de bunda que era mesmo uma tentação.

A distância arredondava e o sol dourava cocurutos de montes. Pareciam 
extraordinárias cabeças de santos.

— Se aquela mosca ‑morta prestasse e tivesse juízo, estaria aqui aprovei‑
tando esta catervagem de belezas.

Ali pelos cafus desci as escadas, bastante satisfeito. Apesar de ser um in‑
divíduo medianamente impressionável, convenci ‑me de que este mundo não 
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Bernardim RIBEIRO. MeninaeMoça. [1554] 2002. Lisboa: Duarte Reis. 
154 ‑166.

Era ele conhecido do pai de Arima, de quando andavam pelo mundo seguin‑
do aventuras, e ainda amigos grandes, pera que assi aquilo que havia de vir 
acontecer sem se cuidar, tivesse nascimento de longe não cuidado, e pare‑
cesse o feito com a causa dele, e sobretudo pera que Avalor fosse singular 
em ambos. Em chegando ele, foi ‑se pera ela o marido de Aónia e, pelo dar a 
conhecer pelo seu, que muito o estimava:

«Este é, senhora», lhe disse, «Avalor, em quem já ouviríeis falar ao senhor 
vosso pai, que muito se prezam um do outro. O mais dele quero ‑vo ‑lo eu 
deixar de dizer, porque é em tudo tão acabado que compriria saber dele de 
quem não tevesse tanta razão com ele como eu pera o crerdes. Por me fazer 
mercê, que seja sempre honrado de vós.»

Arima, que ia então tão fermosa como o ela era e pera o que ela não 
cuidava, dizendo ‑lhe escassamente um «sim», alevantou como de boa mente 
a estas palavras a vista encontra Avalor à maneira d’acrecentando desejo ao 
pedido, que muitas vezes ouvira já falar bem dele. E depois daí um pouco 
abaixou ‑os com aquele modo de mansidão que a ela só por dom especial foi 
dado, que conta ‑se que até no estar, andar, enfim em todolos outros autos 
a tinha tão suavemente posta que bem parecia que naquele lugar estava só, 
por onde aquilo, e a maneira daquilo tudo assi como passara, ficou logo es‑
crito na metade d’alma a Avalor. Parece havia de ser, e foi.

Posto que toda aquela parte que ficou do serão Avalor se andasse pondo 
em lugar que a podesse ver, contudo nunca a pôde tornar a ver, e assi se foi 
pera a pousada onde, depois de deitado, a noite que se seguio com aquele 
cuidado não podia dormir. E porque ainda ele não tinha determinado con‑
sigo querer Arima bem d’amor (querendo ‑lho já sem o ter determinado), 
como anojado de si consigo muitas vezes fazia por dormir e não cria ele que 
ũa vez só que vira a Arima lhe podia ocupar tanto o tempo e tanto o cuidado, 
que lhe tolhesse o sono. Mas não era assi como ele cria. Tamanho poder so‑
bre ele só foi dado a um só pôr d’olhos e abaixar! Porém descontra a menhã 
adormeceo e por sonho parecia ‑lhe que estava falando consigo, dizendo que 
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como o não deixava dormir aquele pensamento, se ele não podia querer bem 
a Arima pois era tão preso d’amor noutro lugar.

E era assi que na corte andava naquele tempo a senhora a que por mor‑
te de seu pai tomaram terras que ela devia herdar, e viera ali pedir ajuda a ca‑
valeiros para escontra quem tamanho torto lhe tinha feito, e Avalor servia ‑a 
encubertamente, que pela muita honra que lhe el ‑rei fazia, parecia caso de 
menos acatamento querê ‑la servir de amor cavaleiro que fosse vassalo seu. 
Era esta senhora mais fermosa pera antre homens que pera antre molheres, 
de as feições grandes naquela grandeza bem postas, porém sobejava na gra‑
ça do seu ar que derramava por tudo o que ela fazia ou dizia, de maneira que 
quem a visse, mal que lhe pesasse, a havia d’aprazer.

Mas estando assi Avalor no seu sonho, representou ‑se ‑lhe ver a donze‑
la vir tão delicada que parecia não poder viver muito. Ela chegando ‑se pera 
ele a passos vagarosos e tomando ‑o pela mão, lhe dizia, apertando ‑lha:

«Cavaleiro, saberás que há i vontade por força d’amor, e outra por amor 
forçado dada. Podia ser isto assi: se um castelo cercado se desse ao conquis‑
tador por mais não poder fazer, outro se desse só por se querer dar, não diría‑
mos que não tinham ambos vontade de se dar, mas porem diríamos que ao 
primeiro foi o querer forçado que deu a vontade, ao outro o querer forçou 
a vontade que deu. Esta é a deferença que estas cuidando sem se decrarar 
pondo grandes cousas por pequenas. A outra tomou ‑te, a Arima tu te lhe 
deste. Tinha ‑te a preso o corpo, e a outra, quer queiras quer não queiras, te 
há ‑de ter preso o corpo e alma para sempre. Por só to dizer isto parti donde 
parti, mas porque estás guardado da Arima».

Por sonhos parecia ‑lhe Avalor ir ‑lhe preguntar de que estava assi tão 
magra (de dó dela não se podera lembrar doutra cousa), e respondeo ela:

«Não deveras querer saber a causa, porque nunca hás ‑de ser mais ledo, 
quando o souberes. Nós espritos somos criados como a vontade de cujos 
havemos de ser e, porque me perguntas, sabe ‑te que a Arima alta detremi‑
nação possue sua vontade. Isto te não quisera dizer nem por sonhos, que em 
toda hora sei que te foi dado este cuidado, que o que te parece fazer dor em 
sonhos, verdade te parecerá.»

E assi lhe desapareceo com um ai grande. Aqui acordou Avalor e vendo a 
menhã crara, achou a cama chea de lágrimas que chorara de dó que houvera 
daquela donzela do sonho que, assi delicada como vinha, tinha lá naquele 
desfalecimento de carnes posta a sombra de fermosura, que não parecia 
senão que ficara ali doutras muitas infindas cousas que se lhe foram. E ain‑
da assi acordado, cuidando nela se lhe estavam enchendo os olhos d’ágoa, 
mas depois d’infindo tempo o magoou isto verdadeiramente, ca então 
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ocupou ‑lhe só o cuidado, maravilhando ‑se muito daquilo que lhe dissera 
acerca do amor, porque quanto mais cuidava nisso, mais lhe parecia ser assi.

Estando muito metido por este pensamento, em nenh a cousa acabou 
de confirmar de todo, que aquela Senhora Deserdada (que assi se chamava 
então) nunca lhe lembrava, senão porque desejava de a ver, e nunca cuidava 
nela senão de como a vira. Porém contudo, porque lhe tinha altamente em‑
baraçada a fantesia a Senhora Deserdada, não podia cuidar consigo de todo 
ainda então que poderia leixá ‑la por outra, mas ela na verdade só era a que 
o não leixava poder, e por isso durou tão pouco como durou. Quem quer 
bem a alg a pessoa, que lho ela quer ou porque ela faz por onde lho queiram, 
logo leixa de lho querer como falecem os meos por onde, mas quem o quer 
só por o querer ou por quem o quer, a este não pode nunca de todo falecer o 
querer, e ainda que o contrairo pareça, alonga ‑se, mas nunca se tira nenhum 
amor. Porém contudo, como comecei a dizer, abastou o que Avalor queria 
à Senhora Deserdada pera então não cuidar que poderia leixa ‑la, e por isto, 
vendo ‑se da outra parte perseguido da lembrança da Arima, como manin‑
córeo de si detreminou não ir ao paço tão asinha, ca cuidava ele que assi 
poderia esta referta partir.

Passou nesta detreminação aquele dia, e mais o outro, mas quando veo 
o outro, estando na cama, cuidando também no que não podia deixar de 
cuidar nunca, entrou pola porta da câmara um cavaleiro seu amigo dizendo‑
‑lhe que se levantasse asinha, iriam ao paço, que partia el ‑rei e a rainha pera 

a cidade do sertão com toda sua corte, e já era casi concertado tudo pera a 
partida. Então se ergueo Avalor, e querendo ‑se aperceber pera o caminho, 
vieram a grande pressa chamá ‑los que partiam já. Foi forçado a Avalor ir assi 
por entonces só pera sair té fora da cidade, e tornar ‑se aviar de caminho, 
e acabar alg as cousas que tinha ainda por fazer.

Mas esta sua detreminação saío ‑lhe doutra maneira, como tudo, porque 
em ele chegando, a senhora Arima estava já de mula e ainda ele bem não 
parecia acolá, o via ela dali com a vista e com as maneiras dela o começava 
gasalhar. Chegou ‑se Avalor pera ela com grande acatamento e ela o rece‑
beo gasalhosamente, começando ‑lhe a dizer que sabia já novas cousas dele. 
Respondeo ‑lhe Avalor que dele não podiam já elas ser, pois não eram mui‑
tas. Abalou a rainha nisto e começaram a caminhar.

E aqui passaram muitas cousas que me a mim não lembram, senão que 
enfim lhe viera Arima descobrir que eram cousas da Senhora Deserdada, 
e Avalor não lho negou, que até aquilo não lhe podia já negar, fazendo ‑se ela 
muito da sua banda, ca havendo dó dele lhe prometeo que o que nela fosse 
faria de boa mente, que polo ver contente tudo lhe seria leve de fazer. Estes 
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ofrecimentos lhe fazia ela e dizia com aquela graça e com aquele ar que só 
no seu tempo se vio nela, mas pera a cousa os fazia ela, e pera outras cousas 
se faziam eles, que Avalor tudo via e olhava com os olhos que lhe punham 
tudo na alma e no coração. E acabando ela de dizer a cousa, ficava ‑se ele 
logo lembrando ‑lhe de como lha dissera, tornava ela dizer ‑lhe outra e ele 
lembrava ‑se daqueloutra.

Assi fez todo aquele caminho e assi foram eles ambos, namorando ‑se 
ele só dela, e donde ia pera nô mais que até sair da cidade, foi até sair de si, 
e não se percatou senão quando se achou já com a jornada acabada vendo 
que se queria já Arima despedir dele, que noutra cousa o não conheceo. Mas 
ela, que também conheceo que não vinha nos trajos pera tão longe caminho:

«Parece, Avalor», lhe disse, «que não vínheis pera tão longe.»
«Senhora, não cuidei que vinha», lhe respondeo ele. «Não vinha com 

tenção de ir mais que até fora da cidade um pouco. Ainda que também assi 
não sai de minha tenção, porque té ‘qui bem pouco me pareceo.»

«Pouco», lhe tornou ela, indo já pera se descer, «também me parecera a 
mim se não viera convosco.»

E assi se acabou de descer. Avalor por isso não teve tempo de lhe res‑
ponder, nem ficou pera responder, ainda que o tevera. Tão embaraçado o 
leixou aquela resposta, que escassamente lhe lembrara despedir ‑se dela se 
se ela não despedira dele, ca por ser já de noite, foi vedado aos cavaleiros 
apearem ‑se.

Tornou ‑se Avalor, mas não por onde fora, que perdeo o caminho ao tor‑
nar com a noite escura que fazia. Cuido eu verdadeiramente que lhe foi aqui‑
lo remédio pera cuidar menos com aquela ocupação e chegar com o sentido 
pera onde tornava, ca se viera pelo caminho direito, ou chegara ou não. Mas 
a ele a perda do caminho não lhe lembrava senão a dos lugares que houvera 
de ir vendo pelo caminho, e ia ‑os fegurando consigo por aquele por onde 
ia; muitas vezes, assi enganado ou transportado, se detinha neles, polo qual 
não chegou donde partira senão ao outro dia alto, conquanto andou toda a 
noite, que mais levava perdido que o caminho.

Quando ele já tornou, estava a corte aposentada naqueloutra cidade. 
Mas chegou a um dia, e a outro foi ao paço, e porque o não levavam lá outros 
desejos, ainda bem não foi tempo da entrada no aposentamento da princesa, 
já ele lá era. Querendo ‑se pôr a princesa à mesa, vieram todas aquelas senho‑
ras donzelas suas que d’alto sangue e estado eram, que filha muito prezada 
era del ‑rei, e depois delas todas vindas, cada a como mais asinha pôde, vio 
Avalor daí a bom pedaço, só, muito derradeiro de todas, vir Arima tão deva‑
gar que parecia que ainda então vinha muito cedo, senão que isto não podia 
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parecer a ele só. E como ela o abrangeo bem dos olhos, veo a pôr ‑se acerca 
dele, recebendo ‑o com as acolhenças como que o não vira dias havia. E de‑
pois d’estar assi acerca dele, lhe esteve a mea vista perguntando manso:

«Donde tardastes tanto, Avalor? Que todo este caminho vim a olhos 
longos por vós.»

«Quando vos leixei, senhora» lhe respondeo ele, «perdi o caminho ao 
tornar.»

«Folgo muito», lhe respondeo aqui ela, «que cuidei que eu só era a que 
perdera em me leixardes.»

Estas palavras, que ela a boa parte dezia, ensoberbeceram e enlevaram 
tanto a Avalor que o poseram em condição de lhe descobrir logo sua vonta‑
de, e se não fora polo lugar, pareceo  ‑lhe a ele que lha descobrira, mas pelo 
que depois pelo tempo neste mesmo prepósito aconteceo, mostrou ser isto, 
como dizem, coração de pousada.

Alevantou ‑se a mesa e veo ‑se para eles a outra senhora, amiga grande 
de Avalor. E aquele meo tempo té se recolherem, que não foi muito pouco, 
passaram todos três noutras cousas, pola qual parte casi foi ele dali tão car‑
regado como nunca ainda se achara, porque despois de lhe aqueloutras pala‑
vras ter dito Arima, vio que falou em tudo o que falava tão posta naquilo que 
parecia que estava toda ali, ou que ao menos não estava em outra parte com 
o pensamento, o que lhe fez sospeitar a ele que o que lhe ela dissera não seria 
senão de sua grande perfeição, tão acabada e tão gentil dama era em tudo o 
que ela queria ser, como não era nunca dantes. Porque se o dissera na tenção 
que ele o queria tomar, cuidava Avalor, estando consigo, que trabalhara ela 
polo descobrir em alg as meas cousas despois daqueloutra senhora vir, ca 
bem sabia ele já que os desejos começados a decrarar, muito mal sofriam 
dessemulação depois. E porém contudo, não querendo nem podendo deixar 
já d’enganar a si mesmo, com aquela ocasião de aquelas palavras que por si 
tinha ou por si entendia, detreminou dizer ‑lho coma a visse. 

E com esta detreminação tornou aquela noite ao paço e não na vio. Mas 
ao outro dia tornou lá, e vio ‑a vir daquela mesma maneira que da outra vez, 
e parecendo ‑lhe então tão nova cousa aquela mansidão haver, após tanta 
pressa das outras, como se nunca a vira vir, se pôs a olhá ‑la. Assi que isto 
tinha ela que ainda nunca ouvi dizer que o tevesse outra: a cousa, posto que 
muitas vezes a fizesse, cada vez que lha viam fazer, parecia a quem lha via 
que era a primeira. E com aquelas suas acolhenças que nunca mais sairam da 
memória a Avalor, se veo também pera junto dele, mas daquilo tudo que ele 
detreminara, tão pouco lhe disse nada, posto que espaço de tempo grande 
com ela estevesse então, senão que a ele pareceo tão pequeno que foi dali 
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cuidando consigo que pola míngoa do tempo lho não dissera. Mas não era 
por isso, que outras vezes tornava muitas a falar com ela e também nunca 
lho disse, ora lhe parecia que se aquilo não fora que lho dissera, ora se não 
fora aqueloutro, e quando não achava a quem se tornar, nunca lhe deixava de 
parecer senão que lhe falecera tempo.

E a verdade era o que lhe ia parecendo, mas não da maneira que ele 
cuidava, que depois socederam cousas que té tempo pera perder não teve. 
Então conheceo míngoas, quando conhecê ‑las lhe não podiam prestar pera 
mais que pera o magoar. Mas assi parece que havia de ser, porque por der‑
radeiro, com achaque disto e daquilo, andou todo um ano de dia a dia que 
lhe não falou em nada de quanto detreminara, e sempre lhe pareceo que não 
ficava por ele, mas que não podia mais ser. E já quando veo lá ao cabo do 
ano, mais diligência punha em buscar desculpas pera consigo só, por onde 
cuidasse que não podera ser, do que punha em buscar outras cousas, antre 
tanta dúvida o traziam amor e temor.

Mas a cousa contam dele maravilhosa, que lhe queria tamanho bem 
que nunca entendeo que lho deixava de dizer com receos que teve de dizer‑
‑lho. Que no querer bem, antigo e velho é o receo em todas as cousas, mor‑
mente nesta, em que se deve anojar a pessoa bem querida, que como seja 
nojo daquela a quem desejais em cabo dar prazer, receai ‑lo mais, pois é o 
primeiro passo entre dous que se bem querem, em que se mostra o temor, 
e por isso parece maior ou é, como em cousa primeira. Mas ele isto não no 
entendeo, ou queria, parece, tanto a Arima que de quanto havia no seu bem 
querer, não parecia senão a ele. Só o receo obrava o que havia de obrar, e o 
querer grande tornava aquilo a outros achaques.

E sabeis quanto lhe podia ir de o não entender a entendê ‑lo, que se o 
entendera, pudera buscar maneira pera saber se perderia o terror de anojá ‑la 
se lho dissesse. Ca ela tinha amigas grandes que o eram também de Avalor e, 
mal pecado, já então seria descuberto aos homens o que as molheres entre 
si faziam. Tudo isto ouvi eu falar muitas vezes a meu pai, que em tamanho 
grao o alçava o amor deste cavaleiro, que jurava em sua fé nunca ouvir nem 
ver outro tão estremado em bem querer. Ca morreo pola Arima, e por lho 
não dizer, mas sospeitou que o soubera ela, polo que fez depois de o saber, 
e pôde e não pode ser, como podereis depois cuidar.
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Paula TAVARES. «Desossaste ‑me», inRitosdePassagem. [1985] 2007. 
Lisboa: Caminho. 54.

Desossaste ‑me
cuidadosamente

inscrevendo ‑me
no teu universo
como uma ferida
uma prótese perfeita

conduziste todas as minhas veias
para que desaguassem
nas tuas
sem remédio

meio pulmão respira em ti
O outro, que me lembre

mal existe
Hoje levantei ‑me cedo
pintei de tacula e água fria
o corpo aceso
não bato a manteiga
não ponho o cinto

VOU
para o sul saltar o cercado

Luanda,84
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Pai Soares TAVEIRÓS. [Como morreu quem nunca bem], in ALírica
Galego‑Portuguesa. 1983. Lisboa: Comunicação. 137.

Como morreu quem nunca bem 
ouve da rem que mais amou,
e quem, viu quanto receou 
d’ela, e foi morfo porém: 

Ai mia senhor, assi moir’eu!

Como morreu quem foi amar 
quem lhe nunca quis bem fazer,
e de quem lhe fez Deus veer 
de que foi morto com pesar: 

Ai mia senhor, assi moir’eu!

Com’ome que ensandeceu,
senhor, com gram pesar que viu,
e nom foi ledo nem dormiu
depois, mia senhor, e morreu:

Ai mia senhor, assi moir’eu!

Como morreu quem amou tal 
dona que lhe nunca fez bem,
e quem a viu levar a quem 
a nom valia, nem a val:

Ai mia senhor, assi moir’eu!
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Francisco José TENREIRO. «Corpo Moreno», in ObraPoética. (Prefácio de 
Salvato Trigo). 1991. Lisboa: Imprensa Nacional — Casa da Moeda. 97.

Se eu dissesse que o teu corpo moreno
tem o ritmo da cobra preta deslizando
mentia.
Mentia se comparasse o teu rosto fruto
ao das estátuas adormecidas das velhas civilizações de África
de olhos rasgados em sonhos de luar
e boca em segredos de amor.

Como a minha Ilha é o teu corpo mulato
tronco forte que dá
amorosamente ramos, folhas, flores e frutos e há frutos
na geografia de teu corpo.

Teu rosto de fruto
olhos oblíquos de safú
boca fresca de framboesa silvestre
és tu.

És tu minha Ilha e minha África
forte e desdenhosa dos que te falam à volta.
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Nuno Fernandes TORNEOL. [Levad’, amigo que dormides as manhanas 
frias], in ALíricaGalego‑Portuguesa.1983. Lisboa: Comunicação. 259.

Levad’, amigo que dormides as manhanas frias;
todalas aves do mundo d’amor diziam.

Leda mi and’eu.

Levad’, amigo que dormide ‑las frias manhanas;
todalas aves do mundo d’amor cantavam. 

Leda m’and’eu.

Todalas aves do mundo d’amor diziam: 
do meu amor e do voss’em ment’aviam. 

Leda m’and’eu.

Todalas aves do mundo d’amor cantavam: 
do meu amor e do voss’i enmentavam. 

Leda m’and’eu.

Do meu amor e do voss’em ment’aviam; 
vós lhi tolhestes os ramos em que siiam. 

Leda m’and’eu.

Do meu amor e do voss’i enmentavam;
vós lhi tolhestes os ramos em que pousavam.

Leda m’and’eu.

Vós lhi tolhestes os ramos em que siiam
e lhis secastes as fontes em que beviam,

Leda m’and’eu.

Vós lhi tolhestes os ramos em que pousavam 
e lhis secastes as fontes u se banhavam. 

Leda m’and’eu.
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Dalton TREVISAN. OVampirodeCuritiba. [1965] 2013 (33.ª edição). Rio de 
Janeiro: Record. 9‑14.

Ai, me dá vontade até de morrer. Veja, a boquinha dela está pedindo beijo 
— beijo de virgem é mordida de bicho ‑cabeludo. Você grita vinte e quatro 
horas e desmaia feliz. É uma que molha o lábio com a ponta da língua para 
ficar mais excitante. Por que Deus fez da mulher o suspiro do moço e o 
sumidouro do velho? Não é justo para um pecador como eu. Ai, eu morro 
só de olhar para ela, imagine então se. Não imagine, arara bêbada. São onze 
da manhã, não sobrevivo até à noite. Se fosse me chegando, quem não quer 
nada — ai, querida, é uma folha seca ao vento — e encostasse bem devagar 
na safadinha. Acho que morria: fecho os olhos e me derreto de gozo. Não 
quero do mundo mais que duas ou três só para mim. Aqui diante dela, pode 
que se encante com o meu bigodinho. Desgraçada! Fez que não me enxer‑
gou: eis uma borboleta acima de minha cabecinha doida. Olha através de 
mim e lê o cartaz de cinema no muro. Sou eu nuvem ou folha seca ao vento? 
Maldita feiticeira, queimá ‑la viva, em fogo lento. Piedade não tem no cora‑
ção negro de ameixa. Não sabe o que é gemer de amor. Bom seria pendurá‑la 
cabeça para baixo, esvaída em sangue.

Se não quer, por que exibe as graças em vez de esconder? Hei de chupar 
a carótida de uma por uma. Até lá enxugo os meus conhaques. Por causa de 
uma cadelinha como essa que aí vai rebolando ‑se inteira. Quieto no meu 
canto, ela que começou. Ninguém diga sou taradinho. No fundo de cada 
filho de família dorme um vampiro — não sinta gosto de sangue. Eunuco, 
ai quem me dera. Castrado aos cinco anos. Morda a língua, desgraçado. 
Um anjo pode dizer amém! Muito sofredor ver moça bonita — e são tantas. 
Perdoe a indiscrição, querida, deixa o recheio do sonho para as formigas? 
Ó, você permite, minha flor? Só um pouquinho, um beijinho só. Mais um, 
só mais um. Outro mais. Não vai doer, se doer eu caia duro a seus pés. Por 
Deus do céu não lhe faço mal — o nome de guerra é Nelsinho, o Delicado.

Olhos velados que suplicam e fogem ao surpreender no óculo o lampejo 
do crime? Com elas usar de agradinho e doçura. Ser gentilíssimo. A impa‑
ciência é que me perde, a quantas afugentei com gesto precipitado? Culpa 
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Adriano Botelho de VASCONCELOS. [O cálice conserva o batom dos 
teus lábios], inTábua. 2008. Luanda: União dos Escritores Angolanos. 48.

O cálice conserva o batom dos teus lábios
que prendem a baba no seu único desassossego
que torna visível ao fogo. O mar é quem segura
os teus gestos como se tivesses que te preparar para receber
o parto. Os sinais servem para fazer despontar 
a música e são um engano que ocupa
a infância: Vejo a cicatriz que marca a duração
do sémen que começa por deixar ‑nos numa viagem
que coloca o sono no ramo da palmeira
que distingue a festa dos sobas. A água
é um imenso espelho com os olhos no teu umbigo
e a felicidade treme na mesma
mão que usaste para fazer
o bordado. A mão hesita como demora uma música
no ouvido e só por isso a música faz abrir
o pólen que inaugura o teu ventre. À falta de melhor
a mão desfaz ‑se dos ofícios
e dos calos e coloca o fogo à frente
dos significados onde a imagem cai sobre o lençol
amarrotado. Os polegares acordam os peixes
como se a água fizesse de ti a escultura
da minha sede.
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Marcelo da VEIGA. «Auroranas», in O CantodoOssôbó. 1989. Linda ‑a ‑Velha: 
ALAC. 55.

Ontem passámos lado a lado
Que linda que ias, anjo amado! 
Tu eras a manhã que abria 
E eu, ai!—a tarde que caía.

Ontem passámos lado a lado 
E todo aquele amor passado, 
— Brasa entre cinzas — refulgiu 
E de astros de oiro me cobriu.

Oh! enlevo santo! oh! alumbramento! 
Levado nesse encantamento, 
Fui sem fadigas, sem cansaços, 
Seguindo teus alvéolos passos.

Tão tonto andei, tão cego eu fui 
Que por inteiro me esqueci 
Que eras tal qual manhã que abria 
E eu, ai!, a tarde que caía.
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Cesário VERDE. «De tarde», in CânticosdoRealismoeOutrosPoemas. [1887?] 
2006. Lisboa: Relógio D’Água. 139.

Naquele pic‑nic de burguesas,
Houve uma cousa simplesmente bela,
E que, sem ter história nem grandezas, 
Em todo o caso dava uma aguarela.

Foi quando tu, descendo do burrico,
Foste colher, sem imposturas tolas, 
A um granzoal azul de grão ‑de ‑bico 
Um ramalhete rubro de papoulas.

Pouco depois, em cima d’uns penhascos,
Nós acampámos, inda o sol se via;
E houve talhadas de melão, damascos, 
E pão ‑de ‑ló molhado em malvasia.

Mas, todo púrpuro a sair da renda 
Dos teus dois seios como duas rolas,
Era o supremo encanto da merenda
O ramalhete rubro das papoulas!
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Judeu de Elvas VIDAL. [Estas duas cantigas fez // huu judeu], in ALição
doTexto:FilologiaeliteraturaI—IdadeMédia. (Organização de Luciana 
Stegagno Picchio). 1979. Lisboa: Edições 70. 67 ‑93.

I

Estasduascantigasfez//huujudeu
d’Elvas,queavianomeVidal,//poramor
d’huajudiadessavila//queavianomeDona.
Eperoqueébem//queobemquehomefaz//
Ssenon
perça,mandamo‑loscrever;enonsabemus//
maisd ’ela[s]maisdeduascobras,//
aprimeiracobradecadahua.//

I. Moyr’, e faço dereyto,
por hua Dona d’Elvas
que me trage tolheyto,
como a quen dam as hervas.
Des que lh’eu vi o peyto
branco, dix’aas ssas servas:

«A mha coyta non á par,
ca ssey que me quer matar,
e quero eu morrer por ela,
ca me non poss’ém guardar.»

II. Amor ey… … … … … …

II

Faz ‑m’agora por ssy morrer
e tras ‑me muy coitado
mha ssenhor do bom parecer
e do cos bem talhado;

a por que ey mort’a prender
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como çervo lançado,
que sse vay do mund’a perder
da companha das cervas.

E mal dia non ensandecy
e pasesse das hervas
e non vidd’u primeyro vi.
A muy fremosinha d’Elvas.

Que … … … … … …
… … … … … … … …
… … … … … … … …
… … … … … … … …
… … … … … … … …
… … … … … … … …
… … … … … … … …
… … … … … … … …
[E mal dia non ensandecy
e pasesse das hervas
e non viss’, u primeyro vi,
a muy fremosinha d’Elvas.]

Oymais a morre me conven,
ca tan coytado sejo
pola mha ssenhor do bom sem,
que am’e que desejo,
e que me parec’er tan bem
cada que a eu vejo,
que semelha rrosa que vem,
quando sal d’antr’as rrelvas.

E mal dia non ensandecy
[e pacesse das hervas
e non viss’, u primeyro vi,
a muy fremosinha d’Elvas].
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(7 )
HISTÓRIA E IDENTIDADE
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AL BERTO. «Lisboa (4)», in OMedo. 1997. Lisboa: Assírio & Alvim. 599.

vieste dos remotos desertos africanos onde 
semeaste tormentos e filhos negros

enrolas ‑te agora no pano ardido do tempo 
de lisboa — rasgas em tiras dolorosas o sonho 
e tentas navegar pelos socalcos dos mares

mas a saudade pelos que partiram e agora 
se aproximam desta voz — vêem 
um império de navios vazios

e tu
sob o sol cruel — perdido de olhar em olhar
jogando a vida contra o sujo casco dos cacilheiros 
vagueias
pelos becos à procura de um rosto que imite
a felicidade da voz perdida — ou um corpo qualquer 
para fingir o sono junto ao teu

mas lisboa é feita de fios de sangue
de províncias
de esperas diante dos cafés
de vazio sob um céu plúmbeo que ensombra
os jardins de estátuas partidas

há um pressentimento de sono sem fim 
refugias ‑te num quarto de pensão e dormitas 
o dia todo — para que lisboa te esqueça
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André João ANTONIL. «Capítulo IX, Livro I», in CulturaeOpulênciado
BrasilporSuasDrogaseMinas. [1711] 2001. Lisboa: Comissão Nacional para 
as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses. 90 ‑98.

COMO SE HÁ ‑DE HAVER O SENHOR
DO ENGENHO COM SEUS ESCRAVOS

Os escravos são as mãos e os pés do senhor do engenho, porque sem eles 
no Brasil não é possível fazer, conservar e aumentar fazenda, nem ter enge‑
nho corrente. E do modo com que se há com eles, depende tê ‑los bons ou 
maus para o serviço. Por isso é necessário comprar cada ano algumas peças, 
e reparti ‑las pelos partidos, roças, serrarias e barcas. E porque comummen‑
te são de nações diversas, e uns mais boçais que outros, e de forças muito 
diferentes, se há ‑de fazer a repartição com reparo e escolha, e não às cegas. 
Os que vêm para o Brasil são Ardas, Minas, Congos, de S[ão] Tomé, de An‑
gola, de Cabo Verde, e alguns de Moçambique, que vêm nas naus da Índia. 
Os Ardas e os Minas são robustos. Os de Cabo Verde e de S[ão] Tomé são 
mais fracos. Os de Angola, criados em Luanda, são mais capazes de aprender 
ofícios mecânicos que os das outras partes já nomeadas. Entre os Congos 
há também alguns bastantemente industriosos e bons, não somente para o 
serviço da cana mas para as oficinas e para o meneio da casa.

Uns chegam ao Brasil muito rudes e muito fechados, e assim continuam 
por toda a vida. Outros em poucos anos saem ladinos e espertos, assim para 
aprenderem a doutrina cristã como para buscarem modo de passar a vida, 
e para se lhes encomendar um barco, para levarem recados e fazerem qual‑
quer diligência das que costumam ordinariamente ocorrer. As mulheres 
usam de foice e de enxada como os homens. Porém nos matos somente os 
escravos usam de machado. Dos ladinos se faz escolha para caldeireiros, 
carapinas, calafates, tacheiros, barqueiros e marinheiros, porque estas ocu‑
pações querem maior advertência. Os que desde novatos se meteram em 
alguma fazenda, não é bem que se tirem dela contra sua vontade, porque 
facilmente se amofinam e morrem. Os que nasceram no Brasil ou se criaram 
desde pequenos em casa dos brancos, afeiçoando ‑se a seus senhores, dão 
boa conta de si. E levando bom cativeiro, qualquer deles vale por quatro 
boçais.

Melhores ainda são para qualquer ofício os mulatos. Porém muitos de‑
les, usando mal do favor dos senhores, são soberbos e viciosos, e prezam‑
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‑se de valentes, aparelhados para qualquer desaforo. E contudo eles e elas 
da mesma cor ordinariamente levam no Brasil a melhor sorte porque com 
aquela parte de sangue de brancos que têm nas veias, e talvez dos seus mes‑
mos senhores, os enfeitiçam de tal maneira que alguns tudo lhes sofrem, 
tudo lhes perdoam, e parece que se não atrevem a repreendê ‑los; antes, to‑
dos os mimos são seus. E não é fácil coisa decidir se nesta parte são mais 
remissos os senhores ou as senhoras, pois não falta entre eles e elas quem se 
deixe governar de mulatos, que não são os melhores, para que se verifique o 
provérbio que diz que o Brasil é Inferno dos negros, Purgatório dos brancos, 
e Paraíso dos mulatos e das mulatas. Salvo quando por alguma desconfiança 
ou ciúme, o amor se muda em ódio e sai armado de todo o género de cruel‑
dade e rigor. Bom é valer ‑se de suas habilidades quando quiserem usar bem 
delas, como assim o fazem alguns. Porém não se lhes há ‑de dar tanto a mão 
que peguem no braço, e de escravos se façam senhores. Forrar mulatas de‑
sinquietas é perdição manifesta, porque o dinheiro que dão para se livrarem 
raras vezes sai de outras minas, que dos seus mesmos corpos, com repetidos 
pecados. E depois de forras, continuam a ser ruína de muitos.

Opõem ‑se alguns senhores aos casamentos dos escravos e escravas, 
e não somente não fazem caso dos seus amancebamentos, mas quase clara‑
mente os consentem e lhes dão princípio dizendo: Tu, Fulano, a seu tempo 
casarás com Fulana. E daí por diante os deixam conversar entre si como se já 
fossem recebidos por marido e mulher; e dizem que os não casam porque te‑
mem que enfadando ‑se do casamento se matem logo com peçonha ou com 
feitiços, não faltando entre eles mestres insignes nesta arte. Outros, depois 
de estarem casados os escravos, os apartam de tal sorte por anos que ficam 
como se fossem solteiros, o que não podem fazer em consciência. Outros 
são tão pouco cuidadosos do que pertence à salvação dos seus escravos, que 
os têm por muito tempo no canavial ou no engenho sem baptismo. E dos 
baptizados muitos não sabem quem é o seu Criador; o que hão ‑de crer; que 
lei hão ‑de guardar; como se hão ‑de encomendar a Deus; a que vão os cris‑
tãos à igreja; porque adoram a hóstia consagrada; que vão a dizer ao Padre 
quando ajoelham e lhe falam aos ouvidos; se têm alma e se ela morre, e para 
onde vai quando se aparta do corpo. E sabendo logo os mais boçais como 
se chama e quem é seu senhor, quantas covas de mandioca hão ‑de plantar 
cada dia, quantas mãos de açúcar hão ‑de cortar, quantas medidas de lenha 
hão ‑de dar, e outras coisas pertencentes ao serviço ordinário de seu senhor, 
e sabendo também pedir ‑lhe perdão quando erraram e encomendar ‑se ‑lhe 
para que os não castigue, com prometimento da emenda, dizem os senhores 
que estes não são capazes de aprender a confessar ‑se, nem de pedir perdão 
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a Deus, nem de rezar pelas contas, nem de saber os dez mandamentos, tudo 
por falta de ensino e por não considerarem a conta grande que de tudo isto 
hão ‑de dar a Deus, pois, como diz São Paulo, sendo cristãos e descuidando‑
‑se dos seus escravos, se hão com eles pior do que se fossem infiéis. Nem os 
obrigam os dias santos a ouvir missa; antes, talvez, os ocupam de sorte que 
não têm lugar para isso. Nem encomendam ao capelão doutriná ‑los, dando‑
‑lhe por este trabalho, se for necessário, maior estipêndio.

O que pertence ao sustento, vestido e moderação do trabalho, claro 
está que se lhes não deve negar, porque a quem o serve, deve o senhor de 
justiça dar suficiente alimento, mezinhas na doença, e modo com que de‑
centemente se cubra e vista, como pede o estado de servo, e não aparecendo 
quase nu pelas ruas. E deve também moderar o serviço de sorte que não seja 
superior às forças dos que trabalham, se quer que possam aturar. No Brasil, 
costumam dizer que para o escravo são necessários três P. P. P., a saber Pau, 
Pão e Pano. E posto que comecem mal, principiando pelo castigo que é o 
pau, com tudo prouvera a Deus que tão abundante fosse o comer e o vestir 
como muitas vezes é o castigo dado por qualquer causa pouco provada ou 
levantada, e com instrumentos de muito rigor, ainda quando os crimes são 
certos, de que se não usa nem com os brutos animais, fazendo algum se‑
nhor mais caso de um cavalo que de meia dúzia de escravos, pois o cavalo 
é servido e tem quem lhe busque capim, tem pano para o suor e sela e freio 
dourado.

Dos escravos novos se há ‑de ter maior cuidado, porque ainda não têm 
modo de viver como os que tratam de plantar suas roças. E os que as têm 
por sua indústria, não convém que sejam só reconhecidos por escravos na 
repartição do trabalho, e esquecidos na doença e na farda. Os domingos 
e dias santos de Deus, eles os recebem e quando seu senhor lhos tira e os 
obriga a trabalhar como nos dias de serviço, se amofinam e lhe rogam mil 
pragas. Costumam alguns senhores dar aos escravos um dia em cada semana 
para plantarem para si, mandando algumas vezes com eles o feitor para que 
se não descuidem. E isto serve para que não padeçam fome, nem cerquem 
cada dia a casa de seu senhor pedindo ‑lhe a ração de farinha. Porém não 
lhes dar farinha nem dia para a plantarem, e querer que sirvam de sol a sol 
no partido, de dia e de noite com pouco descanso no engenho, como se ad‑
mitirá no tribunal de Deus sem castigo? Se o negar a esmola a quem com 
grave necessidade a pede é negá ‑la a Cristo Senhor Nosso, como ele o diz 
no Evangelho, que será negar o sustento e o vestido ao seu escravo? E que 
razão dará de si quem dá serafina e seda e outras galas às que são ocasião da 
sua perdição e depois nega quatro ou cinco varas de algodão e outras poucas 
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de pano da serra a quem se derrete em suor para o servir e apenas tem tem‑
po para buscar uma raiz e um caranguejo para comer? E se em cima disto o 
castigo for frequente e excessivo, ou se irão embora fugindo para o mato ou 
se matarão por si, como costumam, tomando a respiração ou enforcando ‑se, 
ou procurarão tirar a vida aos que lha dão tão má, recorrendo (se for neces‑
sário) a artes diabólicas, ou clamarão de tal sorte a Deus que os ouvirá e fará 
aos senhores o que já fez aos Egípcios quando vexavam com extraordinário 
trabalho aos Hebreus, mandando as pragas terríveis contra suas fazendas 
e filhos que se lêem na Sagrada Escritura, ou permitirá que assim como os 
Hebreus foram levados cativos para Babilónia em pena do duro cativeiro 
que davam aos seus escravos, assim algum cruel inimigo leve esses senhores 
para suas terras para que nelas experimentem quão penosa é a vida que eles 
deram e dão continuamente aos seus escravos.

Não castigar os excessos que eles cometem seria culpa não leve. Porém 
estes se hão ‑de averiguar antes para não castigar inocentes, e se hão ‑de ouvir 
os delatados; e convencidos, castigar ‑se ‑ão com açoites moderados, ou com 
os meter em uma corrente de ferro por algum tempo, ou tronco. Castigar 
com ímpeto, com ânimo vingativo, por mão própria e com instrumentos 
terríveis, e chegar talvez aos pobres com fogo ou lacre ardente, ou marcá ‑los 
na cara, não seria para se sofrer entre bárbaros, muito menos entre cristãos 
católicos. O certo é que se o senhor se houver com os escravos como pai, 
dando ‑lhes o necessário para o sustento e vestido, e algum descanso no tra‑
balho, se poderá também depois haver como senhor, e não estranharão, sen‑
do convencidos das culpas que cometeram, de receberem com misericórdia 
o justo e merecido castigo. E se depois de errarem como fracos, vierem por 
si mesmos a pedir perdão ao senhor ou buscarem padrinhos que os acom‑
panhem, em tal caso é costume no Brasil perdoar ‑lhes. E bem é que saibam 
que isto lhes há ‑de valer, porque de outra sorte fugirão por uma vez para 
algum mocambo no mato, e se forem apanhados poderá ser que se matem a 
si mesmos antes que o senhor chegue a açoitá ‑los, ou que algum seu parente 
tome à sua conta a vingança, ou com feitiço ou com veneno.

Negar ‑lhes totalmente os seus folguedos, que são o único alívio do seu 
cativeiro, é querê ‑los desconsolados e melancólicos, de pouca vida e saúde. 
Por tanto não lhes estranhem os senhores o criarem seus reis, cantar e bai‑
lar por algumas horas honestamente em alguns dias do ano, e o alegrarem‑
‑se inocentemente à tarde, depois de terem feito pela manhã suas festas de 
Nossa Senhora do Rosário, de São Benedito e do orago da capela do enge‑
nho, sem gasto dos escravos, acudindo o senhor com sua liberalidade aos 
juízes e dando ‑lhes algum prémio do seu continuado trabalho. Porque se 
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os juízes e juízas da festa houverem de gastar do seu, será causa de muitos 
inconvenientes e ofensas de Deus, por serem poucos os que o podem licita‑
mente ajuntar.

O que se há ‑de evitar nos engenhos é o emborracharem ‑se com garapa 
azeda ou aguardente, bastando conceder ‑lhes a garapa doce que lhes não faz 
dano; e com ela, fazem seus resgates com os que a troco lhes dão farinha, 
feijões, aipins e batatas.

Ver que os senhores têm cuidado de dar alguma coisa dos sobejos da 
mesa aos seus filhos pequenos é causa de que os escravos os sirvam de boa 
vontade e que se alegrem de lhes multiplicar servos e servas. Pelo contrário, 
algumas escravas procuram de propósito aborto, só para que não cheguem 
os filhos de suas entranhas a padecer o que elas padecem.
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Ungulani BA KA KHOSA. «O cerco ou fragmentos de um cerco», in 
Ualalapi. [1987] 1998. Lisboa: Caminho. 79 ‑89.

Ao entrarem no décimo dia do cerco os guerreiros olharam para tudo com vida 
e sem vida que a terra comportava desde o princípio dos princípios e chegaram 
à triste conclusão de que o mundo perdera a sua beleza e o vigor de séculos. 
O céu e a terra tomavam a cor de cadáveres estripados. Os dias sucediam ‑se aos 
dias ao ritmo de sonâmbulos senis. As nuvens da chuva passavam à distância e 
o vento galerno efundia cânticos tristes dos insignes guerreiros, mortos em ba‑
talhas de machos, com lanças a cruzarem ‑se no ar e os escudos a chocarem ‑se 
estrondosamente no capim devastado pelos homens e pelos cânticos da vitória 
que retumbavam pela planície pejada de cadáveres e de serpentes que silvavam, 
enlouquecidas pela visão infernal que se alcandorava na planície.

Agora, esbulhados do vigor dos seus antepassados, os guerreiros enca‑
neciam à sombra das árvores pardas, vendo as lanças a criarem escarpas da 
solidão e os escudos a servirem de ninhos aos ratos.

II

Maguiguane era então, e desde a entronização de Ngungunhane, o che‑
fe militar do imperador das terras de Gaza. Nos primeiros dias do cerco 
era normal vê ‑lo conversar com os guerreiros pelos diversos acampamen‑
tos. Depois, atacado pelo torpor das manhãs e tardes, fechava ‑se na cuba‑
ta e passava as horas à escuta de sinais de mudança. À noite, e só à noite, 
atrevia ‑se a sair da cubata. Envergava as vestes de guerra, ataviava a cabeça 
com penachos de plumas, pegava na lança e no escudo, mirava ‑se de cima a 
baixo, saía da cubata, e caminhava em direcção a Macanhangana, seu lugar‑
‑tenente, que o esperava no mesmo sítio e à mesma hora.

— Incrível! 
— Pois, no mesmo sítio e à mesma hora desde o primeiro dia do cerco à 

fortificação de Chirrime, onde Binguane, rei chope, e o filho Xipenanyane se 
encontravam sitiados, com as mulheres, velhas e crianças. E os guerreiros, evi‑
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Adeodato BARRETO. «Redenção», inOLivrodaVida—CânticosIndianos.
(Edição póstuma no volume CivilizaçãoHindu—Seguidode«OLivroda
Vida»).[1940] 2000. Lisboa: Hugin. 56 ‑61.

Goa bela!

Olha os Gates em chama!
Olha a crista revolta
que se inflama!
Andam tigres à solta
nos bosques de Bengala
É a Índia que te fala!
É a Índia que te chama!

.......................................................

Olha os Gares floridos, Goa bela!
Seus píncaros parecem mil canteiros
de corolas subtis, multicolores;
nos seus desfiladeiros,
a Água se transforma em mar de leite
e o leite em mar de Flores!
Eis a Manhã de Glória, que desponta
num clarão!
Goa! Olha os Gates floridos!
Olha os reflexos da Aurora
da tua redenção!

.......................................................

Vês como, além, o arecal palpita 
e as arequeiras
suas copas virentes entrelaçam
ao seu calor?
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No jangál já o wág se não agita,
e, alacres, despertam capoeiras,
e mil casais se enlaçam
com amor...

É o fulgor
da tua manhã de Glória que os excita!

Ó Goa bela, ouve os Gates cantando: 
Nos seus milhares
de ôllos seculares
— imensas catedrais abobadadas — 
acordam as ninhadas!
A brisa do Decão traz ‑nos, dos ninhos, suas canções:
Parecem luz a entrar aos bocadinhos nos corações:

Olha os Gates, ó Goa, Goa bela!
Vê como as verdes olas se espanejam
nos seus palmares;
e os bule‑bules gárrulos festejam
a hora do resgate!
O coco, escrínio de oiro,
tingiu ‑se de mais loiro,
e nas searas das morodas
se aloira mais o bate!

Goa bela!
Eis o pólen da Vida

que Súrya vem verter nos teus jardins!
Abre à Vida o teu peito:
ao seu beijo fecundo redimida,
a Natureza juncará teu leito
de mogarins!...
O Mar, teu bardo antigo
teu velho amante,
estorce ‑se em tuas praias suplicante,
esmolando carícias:
(blandícias
de trição...)
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Mas não lhe volvas teu olhar amigo,
Ó Goa bela!

O mar é um inimigo:
se te traz a monção,
também te traz procela
e já te trouxe a santa 
Inquisição...

O Mar, teu velho amante?
Tola a paixão qu’inda por ele nutres!
Pelos trilhos
do seu dorso gigante,
pombas de brancas asas,
(por dentro abutres
de goela hiante...)
vieram sobre ti banquetear ‑se
e te servirem fogo em vez de luz:
e mancharam teus lares
e queimaram teus filhos
teus livros, teus tesouros, teus altares
frias, pálidas mãos alçando a Cruz!
E com os filhos queimados,
com os livros perecidos,
os altares derruídos
e os templos profanados,
os teus Deuses te deixaram,
os teus sábios morreram
as virtudes debandaram
e... os abolins feneceram...

Hoje na tua vida 
tudo é monotonia: 
Sem ciência nem cultura, sem génios nem poetas 
vegetas...
Pobre mina exaurida!

No ritmo da ataxia
a seiva produtiva
estancou em tuas veias...
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E crês ‑te progressiva!
E pensas iludir essa melancolia
caiando de alvaiade as faces bronzeadas,
a fingir de... europeias!

Mas ficam furta ‑cores...
Águias cansadas
e inquietas,
condores
ansiosos de vida e de espaços,
teus filhos,
buscando novos trilhos
abandonam ‑te em triste debandada
uns encontram a Glória, outros a Morte
ele, águias inquietas
na sua sede de vida e de espaços!
Mas tu indiferente à sua sorte
comes do ganho dos seus braços
e encostas ‑te às muletas
como uma velha trôpega e cansada!

Eis a lição,
«a exploração»,
que te legou a Europa, tua senhora:
Ela explorou ‑te outrora,
tu exploras agora
os filhos do teu próprio coração.
Pobre Goa, tão pobre! Em que ignóbil carcaça
pôs a tua alma d’ouro, a hora da desgraça!
Teu cérebro esgotado
dormiu na inconsciência!
E, esquecido o passado,
interrupta a História,
bate em vão a alheias portas em busca da Ciência! 
vai em balde a estranhas terras à procura da Glória! 
Ó Goa bela! Acorda!
Esquece ‑te e recorda!
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Esquece os longos anos de desdita, 
de miséria infinita,
de revolta, de luto, de opressão! 
Esquece a Inquisição,
e o jesuíta
que te torceu a alma que te deixou por arma
a hipocrisia,
e cravou mil abismos penetrantes 
(fé, costumes, língua, tradição...) 
entre
os filhos do teu ventre.
Esquece ‑te das noites horrorosas
e trágicas, de incêndios crepitantes 
em que, templo após templo
campo após campo,
se consumia
o melhor das riquezas portentosas 
que no teu seio havia.

Ó Goa bela, acorda!
Esquece ‑te e recorda!
Recorda a tua História!
Folheia o Livro de Ouro do Passado!
Volve às eras de glória
em que eras grande, em que eras moça e sábia
em que os homens do Pérsico e do Tigre
te vinham ofertar corcéis de Arábia
e tu lhe davas sândalo e gengibre; 
em que os teus cinco rios,
contados
pelas puranas santas 
lavavam os pecados
e eram visitados:
rios cuja água, bebida,
era uma fonte de amor, doçura e vida!

Esses tempos passaram,
essas glórias morreram,
essas árvores d’ouro feneceram,
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e as águas sagradas,
abandonadas,
se profanaram...
Jamais um batelão
de quilha donairosa
flutuou triunfante à tona do Zuari:
E a flor da tradição
tremeu e, pressurosa,
fugiu de ao pé de ti...
Outros povos, porém, outros ares mais puros
e reinos mais seguros 
guardaram com unção
o seu botão.
Hoje, desabrochada, as pétalas estrela
e estende para ti:
E sobre o gineceu — exulta ó Goa bela! 
Surge, de novo, ovante, a Deusa Lakximi!

................................................................................

E agora
Olha a manhã de glória que desponta 
num clarão:
E ela!

— ó Goa bela! 
São os Gates floridos! 
São os reflexos da Aurora 
da tua redenção!

Coimbra,25deJaneirode1931
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Vasco CABRAL. «Pidjiguiti», inALutaÉaMinhaPrimavera». 1981. Oeiras: 
África Editora. 91.

3 de Agosto.
1959.

Bissau desperta inquieta
do sono da véspera.

Sopra um vento de morte
no cais de Pidjiguiti!

E de repente
o clarão dos relâmpagos
o ribombar dos trovões.

O meu povo morre massacrado
no cais de Pidjiguiti!

Um clamor de vozes
ameaças e pragas
fulminam o espaço
num coro de impotência.

O meu povo morre massacrado
no cais do Pidjiguiti!

[9‑1‑1972]
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Luís de CAMÕES. «Canto IV — Estâncias 94‑104», in OsLusíadas. [1572] 
1992. Lisboa: Ministério da Educação e Instituto Camões. 118 ‑121.

«Mas um velho, d’aspeito venerando,
Que ficava nas praias, entre a gente, 
Postos em nós os olhos, meneando 
Três vezes a cabeça, descontente, 
A voz pesada um pouco alevantando, 
Que nós no mar ouvimos claramente, 
Cum saber só d’ experiências feito, 
Tais palavras tirou do experto peito:

— «Ó glória de mandar, ó vã cobiça
Desta vaidade a quem chamamos Fama! 
Ó fraudulento gosto, que se atiça 
C a aura popular, que honra se chama! 
Que castigo tamanho e que justiça 
Fazes no peito vão que muito te ama! 
Que mortes, que perigos, que tormentas, 
Que crueldades neles experimentas!

«Dura inquietação d’alma e da vida
Fonte de desemparos e adultérios,
Sagaz consumidora conhecida
De fazendas, de reinos e de impérios!
Chamam ‑te ilustre, chamam ‑te subida,
Sendo dina de infames vitupérios;
Chamam ‑te Fama e Glória soberana,
Nomes com quem se o povo néscio engana!

«A que novos desastres determinas 
De levar estes Reinos e esta gente? 
Que perigos, que mortes lhe destinas, 
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Debaixo dalgum nome preminente? 
Que promessas de reinos e de minas
D’ouro, que lhe farás tão fàcilmente? 
Que famas lhe prometerás? Que histórias? 
Que triunfos? Que palmas? Que vitórias?

«Mas, ó tu, geração daquele insano
Cujo pecado e desobediência
Não sòmente do Reino soberano
Te pôs neste desterro e triste ausência,
Mas inda doutro estado mais que humano,
Da quieta e da simpres inocência,
Idade d’ouro, tanto te privou,
Que na de ferro e d’armas te deitou:

«Já que nesta gostosa vaïdade 
Tanto enlevas a leve fantasia, 
Já que à bruta crueza e feridade 
Puseste nome, esforço e valentia, 
Já que prezas em tanta quantidade 
O desprezo da vida, que devia 
De ser sempre estimada, pois que já 
Temeu tanto perdê ‑la Quem a dá:

«Não tens junto contigo o Ismaelita
Com quem sempre terás guerras sobejas?
Não segue ele do Arábio a lei maldita,
Se tu pola de Cristo só pelejas?
Não tem cidades mil, terra infinita,
Se terras e riqueza mais desejas?
Não é ele por armas esforçado,
Se queres por vitórias ser louvado?

«Deixas criar às portas o inimigo,
Por ires buscar outro de tão longe, 
Por quem se despovoe o Reino antigo, 
Se enfraqueça e se vá deitando a longe; 
Buscas o incerto e incógnito perigo 
Por que a Fama te exalte e te lisonje 
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Chamando ‑te senhor, com larga cópia, 
Da Índia, Pérsia, Arábia e de Etiópia.

«Oh, maldito o primeiro que, no mundo,
Nas ondas vela pôs em seco lenho! 
Dino da eterna pena do Profundo, 
Se é justa a justa Lei que sigo e tenho! 
Nunca juízo algum, alto e profundo, 
Nem cítara sonora ou vivo engenho 
Te dê por isso fama nem memória,
Mas contigo se acabe o nome e glória!

«Trouxe o filho de Jápeto do Céu
O fogo que ajuntou ao peito humano, 
Fogo que o mundo em armas acendeu, 
Em mortes, em desonras (grande engano!). 
Quanto milhor nos fora, Prometeu,
E quanto pera o mundo menos dano, 
Que a tua estátua ilustre não tivera 
Fogo de altos desejos, que a movera!

«Não cometera o moço miserando
O carro alto do pai, nem o ar vazio
O grande arquitector co filho, dando
Um, nome ao mar, e o outro, fama ao rio.
Nenhum cometimento alto e nefando
Por fogo, ferro, água, calma e frio,
Deixa intentado a humana geração.
Mísera sorte! Estranha condição!»
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Luís de CAMÕES. «Canto VII — Estâncias 1 ‑14», in OsLusíadas.[1572] 
1992. Lisboa: Ministério da Educação e Instituto Camões. 175 ‑178.

Já se viam chegados junto à terra
Que desejada já de tantos fora,
Que entre as correntes índicas se encerra
E o Ganges, que no Céu terreno mora.
Ora sus, gente forte, que na guerra
Quereis levar a palma vencedora:
Já sois chegados, já tendes diante
A terra de riquezas abundante!

A vós, ó geração de Luso, digo,
Que tão pequena parte sois no mundo, 
Não digo inda no mundo, mas no amigo 
Curral de Quem governa o Céu rotundo; 
Vós, a quem não sòmente algum perigo 
Estorva conquistar o povo imundo, 
Mas nem cobiça ou pouca obediência 
Da Madre que nos Céus está em essência;

Vós, Portugueses, poucos quanto fortes, 
Que o fraco poder vosso não pesais; 
Vós, que, à custa de vossas várias mortes, 
A lei da vida eterna dilatais:
Assi do Céu deitadas são as sortes 
Que vós, por muito poucos que sejais, 
Muito façais na santa Cristandade.
Que tanto, ó Cristo, exaltas a humildade!

Vede’los Alemães, soberbo gado,
Que por tão largos campos se apacenta;
Do sucessor de Pedro rebelado, 
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Novo pastor e nova seita inventa; 
Vede’lo em feias guerras ocupado, 
Que inda co cego error se não contenta, 
Não contra o superbíssimo Otomano, 
Mas por sair do jugo soberano.

Vede’lo duro Inglês, que se nomeia
Rei da velha e santíssima Cidade,
Que o torpe Ismaelita senhoreia
(Quem viu honra tão longe da verdade?),
Entre as Boreais neves se recreia,
Nova maneira faz de Cristandade:
Pera os de Cristo tem a espada nua,
Não por tomar a terra que era sua.

Guarda ‑lhe, por entanto, um falso Rei
A cidade Hierosólima terreste, 
Enquanto ele não guarda a santa Lei 
Da cidade Hierosólima celeste. 
Pois de ti, Galo indino, que direi? 
Que o nome «Cristianíssimo» quiseste, 
Não pera defendê ‑lo nem guardá ‑lo, 
Mas pera ser contra ele e derribá ‑lo!

Achas que tens direito em senhorios
De Cristãos, sendo o teu tão largo e tanto, 
E não contra o Cinífio e Nilo rios, 
Inimigos do antigo nome santo?
Ali se hão ‑de provar da espada os fios 
Em quem quer reprovar da Igreja o canto. 
De Carlos, de Luís, o nome e a terra 
Herdaste, e as causas não da justa guerra?

Pois que direi daqueles que em delícias, 
Que o vil ócio no mundo traz consigo, 
Gastam as vidas, logram as divícias, 
Esquecidos do seu valor antigo?
Nascem da tirania inimicícias,
Que o povo forte tem, de si inimigo. 
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Contigo, Itália, falo, já sumersa
Em vícios mil, e de ti mesma adversa.

Ó míseros Cristãos, pola ventura 
Sois os dentes, de Cadmo desparzidos, 
Que uns aos outros se dão à morte dura, 
Sendo todos de um ventre produzidos? 
Não vedes a divina Sepultura
Possuída de Cães, que, sempre unidos, 
Vos vêm tomar a vossa antiga terra, 
Fazendo ‑se famosos pela guerra?

Vedes que têm por uso e por decreto,
Do qual são tão inteiros observantes,
Ajuntarem o exército inquieto
Contra os povos que são de Cristo amantes;
Entre vós nunca deixa a fera Aleto
De samear cizânias repugnantes.
Olhai se estais seguros de perigos,
Que eles, e vós, sois vossos inimigos.

Se cobiça de grandes senhorios 
Vos faz ir conquistar terras alheias, 
Não vedes que Pactolo e Hermo rios 
Ambos volvem auríferas areias? 
Em Lídia, Assíria, lavram de ouro os fios; 
África esconde em si luzentes veias; 
Mova ‑vos já, sequer, riqueza tanta, 
Pois mover ‑vos não pode a Casa Santa.

Aquelas invenções, feras e novas,
De instrumentos mortais da artelharia 
Já devem de fazer as duras provas 
Nos muros de Bizâncio e de Turquia. 
Fazei que torne lá às silvestres covas 
Dos Cáspios montes e da Cítia fria 
A Turca geração, que multiplica 
Na polícia da vossa Europa rica.
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Gregos, Traces, Arménios, Georgianos,
Bradando vos estão que o povo bruto 
Lhe obriga os caros filhos aos profanos 
Preceptos do Alcorão (duro tributo!). 
Em castigar os feitos inumanos
Vos gloriai de peito forte e astuto,
E não queirais louvores arrogantes 
De serdes contra os vossos mui possantes.

Mas, entanto que cegos e sedentos
Andais de vosso sangue, ó gente insana,
Não faltarão Cristãos atrevimentos 
Nesta pequena casa Lusitana: 
De África tem marítimos assentos;
É na Ásia mais que todas soberana; 
Na quarta parte nova os campos ara; 
E, se mais mundo houvera, lá chegara.
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Mário de CARVALHO. «O conde Jano», in QuatrocentosMilSestércios
Seguidode«OCondeJano». 1991. Lisboa: Caminho. 101 ‑15.

Os três monges vieram ‑se chegando ao castelo ao passo arrastado das mulas. 
Com a facilidade de breves palavras passaram a guarda e entraram no pátio 
empedrado, onde as ferraduras ecoaram, chispando nas lajes. Os dois mais 
jovens desmontaram e ajudaram o velho, de pé incerto no estribo e emba‑
raçado pela corpulência, a descer da sela. Ampararam ‑no por debaixo dos 
braços, e com esforço o pousaram no chão. Depois prenderam as azémolas, 
afastaram ‑se para um canto e aguardaram, de capuzes tombados sobre os 
olhos.

O velho ofegou a subir escadarias ásperas e parou para respirar em 
todos os patamares. Conhecia bem a casa. Salvo as detenças para reco‑
bro de fôlego, não precisou de hesitar ou perguntar algo. Foi resfolegan‑
do do cansaço que se inclinou perante o rei e se teria prostrado se este 
houvera consentido.

Tinha uma cara larga, grosseira, de beiços espessos e descaídos sobre a 
barba descomposta e grisalha. Mas os olhos pardos, moventes e ainda com 
o brilho de outrora, desmentiam aquela aparência de campónio em hábito 
de monge.

O rei insistiu para que se sentasse num mocho, quebra de protocolo 
que apenas lhe atendia à idade e à fadiga. Como lhe cabia, o velho soube 
espantar ‑se, soube recusar, soube mostrar ‑se grato, antes de se deixar cair, 
lerdamente sobre o assento, esperando, de cabeça baixa que el ‑rei lhe comu‑
nicasse o motivo daquela inesperada convocação.

Inerte, impassível, ficou a saber que a princesa exigia o conde Jano, de‑
finhava por ele e el ‑rei temia ‑se e esperava conselho. O rei falara comedi‑
damente e nada deixara transparecer da ira de antes. Mas a inquietação do 
cristão, a ponderação do soberano haviam sido manifestamente arredadas 
pela ansiedade do pai. O velho monge, no seu jeito descaído e sonolento, 
logo entendeu que el ‑rei não precisava de conselho, mas de fiador...

— E a condessa? — foi perguntando. 
O rei não respondeu.
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Ruy CINATTI. «Suave, doce, lânguida ilha», in ObraPoética. (Organização 
de Fernando Pinto do Amaral). 1992. Lisboa: Imprensa Nacional — Casa 
da Moeda. 49 ‑50.

Suave, doce, lânguida ilha
Aberta como flor na distância do mar,
Prolonga um pouco a virginal beleza,
Atende, espera!... minha alma suspensa
Em ti respira — corola do mar.

Verdura incandescente, maravilha
Líquida, ritmo, manancial.
A mim vieram melodias infinitas
Das ondas. E as árvores exaltaram;
Surgiram montanhas de alegria total.

Meus lábios cantaram silêncios sonoros,
Manhãs de sabor pleno e de prazer eterno;
Minha alma atravessava o espaço imenso
Envolta num sol de lágrimas, Ah!, terno
Sonho de um caminho amado

Suave, doce, lânguida ilha
De transparências súbitas: cristal
Onde para sempre ficaste, adolescência!
… … … … … … … … … … … … ….
Um dia te hei ‑de haver com tal violência,
Túmulo do que em minha alma há de imortal!
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Mário CLÁUDIO.Oríon.2003. Lisboa: Dom Quixote. 15 ‑21.

Quem poderá descrever aquela Praça da Ribeira no dia nefasto em que ali se 
reuniam as crianças? Originárias das mais distantes regiões do Reino de Por‑
tugal, juntavam ‑se elas em magotes que os grandes fiscalizavam, agregando‑
‑se às resultantes de Lisboa, as quais em geral se faziam acompanhar por 
basta parentela. Era uma manhã de Abril, tão suave que mais parecia um 
agouro de acontecimentos festivos do que o limiar de um holocausto que se 
preparasse. E os gritos das judias, descabeladas diante da tragédia do furto 
dos seus rebentos, apegavam ‑se aos guinchos das gaivotas na luz da beira‑
‑Tejo. Eu chegara com os restantes, estremunhado e dorido, assarapantado 
pela riqueza dos palácios, pela cópia de gentes variegadas que enchiam as 
ruas. Durante a comprida viagem limitara ‑me a roer alguma côdea de pão, 
a beber água salobra, a repousar os músculos e os ossos num estrado empor‑
calhado pelo vómito.

À entrada da Cidade detiveram ‑nos as tropas para nos examinar, afas‑
tando com chuços os saquitéis amontoados onde havíamos guardado os 
nossos pertences, uma colher de pinho mal seco, umas bragas rotas ou uma 
pouca de unguento para as moléstias da pele. Perguntavam pelo lugar da 
nossa naturalidade, separavam ‑nos conforme ao que respondíamos, cuidan‑
do de nos dividir em quantidades certas para que não sobrasse aqui o que 
falecia além. E vieram os habitantes das ribas, e botaram ‑se a mirar ‑nos com 
arreliante vagar, comentando as nossas virtudes e os nossos defeitos, como 
se mostrava desempenado um e corcundinha outro, de que forma despon‑
tavam as maminhas desta e de que modo se afigurava zarolha aquela, que 
orelhas possuía fulano e que nariganga beltrano. Lembro ‑me como se fosse 
hoje de um velho sem perna, apoiado a uma muleta, a observar ‑nos com a 
maior das atenções. E não me esquecerei dos salamaleques com que abor‑
dou o soldado ao meu lado, inquirindo com voz fininha, «São para vender, 
meu comandante, estas crias?», justificando ‑se logo, «É que, se forem mais 
baratas do que os cafres do rio Zaire, não se me dava de arrematar um par‑
zinho».
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Hélia CORREIA. «Capítulos XXII e XXIII», inLilliasFraser. 2001. 
Lisboa: Relógio D’Água. 211 ‑218.

A senhora Cilícia nem sabia se amava Lillias, se lhe queria mal. Ela era dócil. 
Quando engravidara, tomara o preparado que a patroa lhe dizia eficaz contra 
os enjoos, e suportara a dor e o sangramento sem qualquer grito de rebelião. 

Sem Jayme, a casa revelava um certo alívio, como um estômago livre 
do espartilho. Ainda que nunca o houvesse confessado, Cilícia tinha medo 
do rapaz. Mas, a pretexto da saudade, desleixava ‑se. Até Ana, a soturna, se 
lançava em correrias pela escada abaixo, num à ‑vontade que ninguém lhe 
adivinhava. Continuava magra, mas o rosto, que ia afilando muito para a 
frente, denunciava uma voracidade. 

Parece que existia, realmente, um modo de sentir para cada sexo, pois 
que Tomás levava agora a peito uma elegância de que nunca se acercara. En‑
comendara dois revestimentos de bom couro, com fivelas e tachinhas, para 
usar sobre o coto. Os ornamentos tilintavam de modo imperioso e ele fazia 
uso daquele som, como os fidalgos que sacodem as esporas nos corredores 
das casas de rivais. 

Queria mesmo um criado. Havia ‑os prontos para servir, sem que pedis‑
sem como recompensa mais que uma sopa e um canto no palheiro. Eram 
aqueles a quem a Santa Inquisição dera um perdão tão árduo de levar como 
se usassem eternamente o mesmo sanbenito. Eles saíam dos cárceres tão sós 
que se diriam acabados de nascer, sem o processo da maternidade. O zelo 
que os não tinha executado tão ‑pouco permitia que vivessem. A família 
fechava ‑lhes a porta, os vizinhos cuspiam para o lado. Saindo vivos de ma‑
nhã de chamas, ardiam, no entanto, para sempre. Ninguém queria tocar ‑lhes 
nem olhá ‑los. Andavam pelos largos, na esperança de que os encarregassem 
de um recado. A consciência de que repugnavam trazia ‑lhes ao rosto uma 
miséria que os tornava, de facto, repugnantes. 

Tomás argumentava que, ao levar um daqueles rebeldes para casa, imi‑
taria o espírito de Jayme, tão contrário aos terrores da igreja. Ia ‑se, aos pou‑
cos, transformando num ousado. Porém, Cilícia não se convenceu. Já lhe 
bastava Lillias e a vaidade da própria boca que a levava a imprudências. 
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Francisco João da COSTA (GIP). JacobeDulce:Scenasdavidaindiana. 
[1907] 1974. Pangim: Tipografia Sadananda. 7 ‑10.

Aos 22 anos Jacob encetara o estudo de direito. 
Era um mancebo guapo, um pouco trapalhão, acanhado diante de se‑

nhoras, meticuloso na questão de vestuário. 
Pouco lhe importava a limpeza do seu corpo, queria as calças à moda em 

vigor na cidade. 
Afligia ‑se quando o casaco não tivesse o número de botões que marca‑

vam os janotos conceituadas e autorisados. 
Para ele, o europeu que deparasse na rua, era a personificação da moda, 

embora o seu fato tivesse sido talhado, no século passado, em Banana. 
Para cada vestuário tinha andar especial. 
Com simples casaco, movia ‑se como fadista, mãos em leque impedin‑

do a queda imaginária de punhos imaginários, chapéu à banda, gravata em 
desordem. 

De sobrecasaca ninguém seria capaz de fazê ‑lo caminhar apressado. la 
pausado, imitando o juiz de direito ou o administrador do concelho, e, como 
eles, esperava que o saudassem primeiro, e a todos os que o cumprimenta‑
vam, retribuia galhardamente com um sorriso de proteção. 

Tentou deixar barbas fingindo dôr aguda de dentes queixais, mas a dôr 
passou, quando o espelho lhe revelou que assim se assimilhava a um fascínora. 

Em Breda era havido como rapaz de bons costumes, inofensivo, mori‑
gerado e temente a Deus. 

Pontual na igreja aos domingos e dias de guarda, fazia timbre em ouvir 
missa instalado em lugares conspícuos, donde pudesse ser visto pelas meni‑
nas solteiras. Nos dias de festa era infalível, de casaca, á missa de três padres 
e acompanhava a procissão. 

Casto na cidade, ele sultanava no palmar, onde era assíduo fiscalizador 
dos trabalhos executados por mulheres. 

As mamãs bredenses varavam ‑no com olhares de uma ternura cativante. 
Contavam maravilhas do seu talento, das virtudes, do seu bom senso e 

amor á agricultura. Sua mãe era uma santa mulher, muito rezadora. Era uma 
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calúnia o que se dizia do mestre doméstico; se o tinha a seu lado, era por ser 
muito prestável e por dar ‑lhe socêgo. 

A todo o momento salteavam o esperançoso mancebo com saudações. 
— Como está? Sr. Jacob, mamã como está? 
— Boa, muito obrigado, replicava com indiferença estudada. 
Jacob tinha a consciência do que valia. 
Fruia mil rupias de renda ânua, diziam; e em Breda quem contava com 

isso, se era solteiro, era também virtuoso até casar. 
Além disso, o padre António Dantas, seu tio paterno, que vivia com ele, 

testára a seu favor os seus haveres; e Florinda fora condenada ao celibato 
forçado para não deslustrar o brilho da casa, o que não a tolhia — a pobre 
rapariga — de fazer ôlho terno ao primo Cantalício, de Sancoale, rapaz gra‑
do, muito económico, e coimeiro na sua aldeia. 

* 

Na cidade preclara de Breda, os haveres de um indivíduo oscilam segundo 
o seu estado. 

Se ele é solteiro, a família avulta ‑lhe as rendas, encobre as dívidas, 
e figura ‑o em espectativa de mais de uma herança; se é casado, com filhas, 
os seus réditos baixam, as dívidas aparecem em toda a sua nudez, revestidas 
de negras roupagens de juros e penas convencionais, até que as pequenas 
estejam amparadas, para se elevarem quando se trata de casar o filho. 

É nestas fluctuações que andam os rendimentos do bredense, e é destas 
mentiras e enganos que ele vive. 

Jacob não era uma excepção à regra. 
Oficialmente tinha mil rupias de renda ânua — renda para casamento. 
Das suas rendas extra ‑oficiais, dizia ‑se outra coisa. 
Demais, pelo consenso unânime de todos, Jacob era tido como um 

mancebo casável, isto é, que estava em condições de escolher a rapariga que 
ele gostasse, sem que da parte dela ou da família receiasse obstáculo algum. 

Jacob sabia isto; contudo não fazia a escolha. 
Intuitivamente conhecia que se em Breda um rapaz caísse em mostrar 

desejos de casar com uma determinada menina, estava irremediàvelmente 
perdido. 

Três gerações discutiriam essa deshonra medonha, os pais da escolhida 
diminuiriam o dote, e a mulher teria acessos de soberba provocadora com 
a sogra. 

Na família bredense, o lugar da mulher pedida é o principal, da mulher 
oferecida é secundário. 
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É ainda tida em grande apuro de honra aquela de quem se pode dizer 
Magunveloli! 1 

Mais: pedir a mão de uma rapariga é um incesto; ficar dela apaixonado 
uma vergonha inqualificável que é prontamente castigada pelo futuro sôgro, 
recusando ‑lhe o dote. 

O noivo que, por ocasião do ajuste do casamento, se abalança a praticar 
a deshonra de revelar a mais ligeira sombra de inclinação pela noiva, cava a 
sua ruina e paga caro a tal inclinação, a dinheiro limpo. 

Por isso o noivo de bons costumes, morigerado, moralmente ankilosa‑
do, que póde amar a mulher pela algibeira, afecta um desinteresse exemplar 
enquanto duram as negociações matrimoniais. Aparenta até uma atitude 
hostil para a noiva: não a saúda na rua, toma por uma travessa quando a vê, 
e não lhe pede para dançar. 

As únicas válvulas de segurança são as procissões, vésperas, domingos 
e dias de festa, onde pode vê ‑la sem ser visto, conciliando os instinctos de 
macho com os interesses económicos da familia. 

Quando Jacob contava 25 anos, a mãe e o tio padre António Dantas 
endoutoraram ‑no em direito, mandando suspender os estudos no meiado 
do Código Civil, por causa de maus hábitos que ia contraindo, — o que não 
foi impedimento para sair aprovado nos exames e ter provisão para advogar. 

Na India Portuguesa, para um rapaz morigerado e de bons costumes, 
a puberdade oficial começa depois de a carta de advogado estar registada 
nas estações competentes. 

Foi o caso de Jacob. 

1 Foi pedida.
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Diogo do COUTO. «Cena III», in PrimeiroSoldadoPrático. 1980. Lisboa: 
Livraria Sá da Costa Editora. 36 ‑46.

De como os mores imigos que a fazenda do rei tem são os ministros; e de 
como na Índia se cumprem mal os regimentos e mandados del ‑rei; e trata 
de outras matérias.

Soldado — Entrando um dia a mulher de Dario na tenda de Alexandre 
Magno, depois de ter sujeita toda a Pérsia, estava junto dele o seu grande 
amigo Eféstion, a quem ela fez uma humilhação, cuidando ser el ‑rei; e, de‑
pois que soube qual era, teve com Alexandre suas desculpas do erro em que 
caíra. Ao que ele respondeu estas palavras: — Não errastes em nada, que 
meu amigo é outro eu.

Donde se vê claro que os amigos do rei, seus viso ‑reis e governadores e 
mais ministros hão ‑de ser outro ele, hão ‑de administrar, governar e despen‑
der como o mesmo rei o fizera, que isto é ser verdadeiro amigo; mas quando 
a cousa vai por outro rumo, que o governador e ministro não pretende mais 
que governar para si e para os seus, então não sinto eu mor imigo do rei que 
este, porque poderá ele dizer polo tal governador. — Este que aqui está é 
outro si, ou outro para si. Em toda a parte isto tem lugar.

Mas deixemos os ministros deste reino, vamo ‑nos à Índia. Dai ‑me um 
viso ‑rei que deixa perder polo serviço do seu rei um cruzado de sua fazenda 
pera lhe acrescentar outro: isto cousa que se não costuma; antes acrescentar 
em sua fazenda com muita perda do rei, e Deus sabe por que meios; isso si.

Vereis um governador ou viso ‑rei chegar aquele Estado tão zeloso do 
serviço del ‑rei e do proveito de sua fazenda, que parece a todos que vem 
remir a Índia, e que tomará as capas aos homens pera lhe acrescentar em sua 
fazenda; mas daí a quatro dias se muda isto, porque a má natureza da terra e 
infernal inclinação dos homens o muda de feição que, se lhe toma as capas 
assi a el ‑rei como aos homens, é para si e para os seus. Muitos exemplos pu‑
dera dar disto, mui vistos e apalpados, mas trarei dous.

Quer um governador pagar ‑se de seus ordenados, que sempre andam 
adiantados, e nunca vereis ficarem ‑lhe devendo em seu título cousa alguma; 
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e se a algum lhe fica, e tiram disso certidões, eu o hei por grande engano; no 
que agora me não meterei por me não sair da matéria. Esta paga não se faz 
em qualquer moeda em que se aproveite a fazenda do rei, senão logo lhe dão 
por alvitre que quebre os pagamentos para Ormuz, onde a moeda é mais 
grossa; e por xerafins pagam patacões, que vem a montar muito contra a 
fazenda del ‑rei, que este e o proveito que lhe fazem.

Outro exemplo é: ordena ‑se mandarem um embaixador ao Bagalate ou 
ao Mogor; estes hão ‑de levar seus presentes, como é costume; fazem rol do 
que há ‑de ser, entram nele quatro, seis ou dez cavalos; estes vende ‑os o viso‑
‑rei da sua estrebaria a el ‑rei a preços exorbitantes: cavalo que vale duzentos 
por seiscentos e mais; e carregam ‑se em nome de outrem em receita, e tiram 
conhecimento para a parte requerer seu pagamento, o qual há Vossa Mercê 
entender que se faz de antemão, e em moedas em que ganha. E inda aqui 
entra outra injustiça, que é: que vindo as naus d’Ormuz com estes cavalos, 
mandam os governadores tomar polas estrebarias e casas dos homens os que 
lhe melhor parecem, e ao pôr do preço sempre é à vontade dos governadores 
— o que tem escandalizado a Índia toda.

Ora passemos avante, pera vermos o como aproveitam a fazenda do rei 
como detrimento da sua. Na despesa dela não entra veador da fazenda, que é 
sacrílego tocar no dinheiro, nem o tesoureiro tê ‑lo em seu poder; ele o tem, 
e às vezes se entrega a seus criados, e as despesas dele são a sua vontade, e os 
papéis dela se entregam ao feitor e tesoureiro, que isso só guarda, e às vezes 
mal correntes, o que depois lhe dão trabalho; e Deus sabe por onde foi este 
dinheiro e por onde se consumiu, porque sempre a mor parte dele vai em 
dívidas velhas, de que adiante tratarei, e estes repartidos por mãos de seus 
apaniguados e criados, que todos ficam com elas bem untadas; e senão, vede 
o seu apaniguado, que levou cinquenta mil cruzados, o pajem da campainha 
outra pancada, o outro criado seu quinhão; o que tudo sai da bolsa do rei, 
que paga até os serviços dos criados dos governadores.

Fid. — A isso tinha muito que dizer: bem sabeis vós que, tanto que dei a ho‑
menagem da Índia, assi por isso como polo regimento que me el ‑rei dá, te‑
nho licença pera fazer tudo o que me bem parecer, no que dá consentimento 
a tudo o que os governadores quiserem fazer: com o que, e com os muitos 
biscatos que a Índia dá de si, posso fazer os meus ricos, porque me servem, 
e com eles represento a dignidade do meu cargo.

Sold. — Vossa Mercê é que alevanta a lebre para eu correr, que bem dese‑
jo eu de passar por algumas cousas que tem bem escandalizado o mundo, 
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e essa que Vossa Mercê tocou mais que todas. Vós sabeis, senhor, o que jura 
um viso ‑rei ou governador nas mãos del ‑rei, quando lhe dá essa menagem? 
Por certo que, se isso trouxessem na memória, que não comeriam nem be‑
beriam, porque cuido que os mais deles perjuraram gravissimamente. Falo 
deste modo, porque Vossa Mercê me tem dado liberdade para tudo.

Dizei ‑me, senhor, qual é o viso ‑rei ou governador tão puro (não digo 
que não haja alguns), que na homenagem que dá não se arrisque a mil perjú‑
rios? Primeiramente juram que não solicitaram aquele cargo por si nem por 
outrem, nem deram, peitaram, nem por outra alguma via o pretenderam, 
sendo tão sabido de muitos os modos com que o solicitaram.

Vamos mais aos juramentos que fazem de guardar regimentos, fazer 
justiça as partes e outras cousas que deixo, o que muito poucos cumprem, 
porque regimentos não se executam senão nos pobres; leis e provisões não 
se guardarão senão contra os desemparados: enfim, por não me cansar, mui‑
to poucos governadores cumprem o que lhe el ‑rei manda, sendo contra seu 
proveito e apetite; por onde afirmo que em nenhuma parte é o rei obedeci‑
do menos que na Índia; porque cousas faz um governador que o mesmo rei 
não houvera de fazer.

E o que mais escandaliza é que sempre acha letrados em todas as facul‑
dades, que dão entendimentos às leis e regimentos para poder fazer aquilo 
que pretende, inda que seja uma injustiça exorbitante, como o eu vi em um 
caso que importava uma das fortalezas da Índia, em que quis persuadir um 
letrado não leigo a um desembargador que podia votar naquele caso polo 
que o governador queria, porque a lei lhe dava lugar para isso, e que ele lhe 
daria um escrito seu que o podia fazer; mas como o desembargador temia a 
Deus, não o pode levar, nem o governador conseguiu o que esperava, porque 
por aquele voto ficavam vencidos os de sua parte.

Pois que vos direi dos perjúrios que comete um governador contra o 
que jura, quando lhe entregam a governança da Índia? Que com as mãos 
sobre o missal promete guardar os privilégios da cidade, e na primeira cousa 
que lhe cai nas mãos põe os pés por cima de tudo e não guarda senão o que 
lhe releva. E acham letrados que também lhe dizem que aquele privilégio se 
entende de tal maneira; e por um exemplo me declararei melhor.

Prenderam um fidalgo velho, honrado, casado em Goa, dentro no 
tronco, por uma cantidade de dinheiro que devia a el ‑rei, a quem sempre 
os governadores tem olho; e certo que cuido que se fora pola morte de um 
homem, que não houvera de ter prisão tão estreita. E primeiro que conte 
o caso, direi o que sobre isto ouvi a um homem bem ‑avisado, tratando ‑se 
sobre outras matérias desta essência.
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Estando autualmente alguns homens presos por dívidas, sucederam al‑
guns crimes na cidade de Goa de mortes de homens, a que se não acudiu 
tão depressa como era rezão, ao que dixe um homem: — Não deva ninguém 
dinheiro a el ‑rei neste tempo, e mate quantos homens quiser, e passeie livre‑
mente, que eu seguro que não entendam com ele.

E tornando ao exemplo que ia dizendo: preso o fidalgo, acudiu a cidade 
com seus privilégios, nos quais manda el ‑rei que nenhum cidadão de Goa 
possa ser preso em ferros senão por caso que haja de morrer, nem por dívi‑
das, inda que sejam suas; e como pretendiam haver o dinheiro à mão, que era 
o crime que tinham contra ele, saiu por despacho da Relação que não fosse 
preso em ferros, como o privilégio dizia, mas que ficasse no tronco sem gri‑
lhões, onde esteve alguns tempos sem lhe valer privilégio nenhum.

Ora vede, senhores, se o Demónio podia dar este entendimento à pro‑
visão del ‑rei? E que quer dizer ser preso em ferros senão em troncos, onde 
tudo são ferros? Que soma de exemplos vos pudera trazer destes, que pude‑
ram fazer engulhos de vomitar, que de nojo calo.

Ora quanto ao que Vossa Mercê diz que el ‑rei lhe dá poderes pera tudo 
na partícula que lhe põe no cabo do regimento: quesobretudofaçaisoquevos
pareceumaisseuserviço, isso é mal ‑entendido de muitos, porque antes com 
isso vos amarra as mãos e limita o poder; porque as cousas que el ‑rei há por 
seu serviço, primeiro que tudo é fazer justiça e dar a cada um o seu; e fa‑
zerdes armadas pera onde se vos parecer ocasião, e proverdes nas cousas 
da guerra como for mais necessário e comprir mais a reputação do Estado 
e defensão dos vassalos; porque el ‑rei não pode adivinhar os casos futuros, 
contingentes, pera mandar prover neles, e então o deixa ao juízo do gover‑
nador, com os do seu conselho.

Mas no despender de sua fazenda não há ‑de ser senão pera estas mes‑
mas cousas e pera outras ordinárias, porque pera o mais vos dá tantos mil 
cruzados pera poderdes fazer Mercês, e inda a homens beneméritos que 
andam no serviço, dos quais a mor parte levam vossos criados, que lho não 
podeis dar, porque a tenção do rei é repartirem ‑se com os que o servem; e 
destes hão ‑de ser primeiro fidalgos e moradores de sua casa, a que tem mais 
obrigações que aos outros; e inda nisto se usa outra injustiça muito grande, 
que é fazerem mercês deste dinheiro a homens fantásticos, que nunca hou‑
ve, e os governadores ou os seus apaniguados engolirem ‑no, a que não posso 
pôr nome senão de furto.

Pois nos despachos vos digo eu que ides por melhor caminho. Quem 
vos disse que na provisão que vos el ‑rei passou pera despachardes na Índia 
certos homens de ofícios, de feitorias para baixo, que os podíeis dar a vossos 
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criados, quando a provisão expressamente o não declarar, porque a tenção 
del ‑rei é que se repartam com homens beneméritos e de serviços? E sabeis 
quanto é isto? que, se não sou mal lembrado, na Mesa da Conciência deste 
reino se deu uma sentença, em que se declarava que não devia el ‑rei satis‑
fação de serviço senão aos moradores de sua casa; e que aos que não viviam 
com ele lhe satisfazia com lhe pagar a soldada em que se com eles concertou, 
de tanto por mês; e assi este soldo se lhe deve e se lhe há ‑de pagar, sem se 
lhe dever nada.

Mas os proves compre ‑se ‑lhe tão mal isto, que de quatro quartéis que 
lhe devem cada ano, lhe pagam dous, um de Verão e outro de Inverno, sem 
ficar disso escrúpulo nenhum ao governador ou viso ‑rei, que, se eu fora seu 
confessor, houvera ‑o de obrigar a lho pagar; porque o que lhe disser que o 
Estado o não tem, engana a Deus, que bem sabe que o há; porque muito di‑
nheiro del ‑rei, que se despende em outras cousas desnecessárias, pudera su‑
prir a isto: por onde concluo em afirmar que os governadores e viso ‑reis não 
têm ourelos nem biscatos na Índia, como, senhor, dissestes, pera poderem 
fazer ricos seus criados, como muitos os fazem à custa da fazenda do rei, 
que se tira da boca da viúva, do órfão, do casado pobre e do soldado, a que 
não pagam o que se lhe deve por não haver dinheiro, sobejando pera os seus.

E chega isto a tanta desordem, que por uma e outra parte, em necessi‑
dades, que se oferecem por estas cousas e outras, andam pedindo o dinheiro 
emprestado pera armas e socorros, e desse mesmo se passam muitas provi‑
sões de mercês a seus parentes e criados, sem entrar nisto temor de Deus 
nem pejo dos homens que o emprestam.

Desp. — Isso passa dessa maneira? Por certo que estou espantado de quanta 
cousa lá vai, sem cá se saber, nem se temerem os governadores que poderá 
isso alguma hora chegar às orelhas del ‑rei!

Sold. — Disso lhe dá a eles ora nada. Que chama Vossa Mercê el ‑rei? Eles 
são os reis e os deuses, como lá estão, e pera isso lhe passa o mesmo rei mui‑
tas provisões; principalmente uma, que levam todos, pela qual manda que 
não sejam citados nem demandados na Índia por cousa alguma.

Por certo, senhor, que cuido que o rei não vê a tal provisão, quando a 
assina, nem sabe dela; porque, se a vira, não cuido eu que haja rei que quei‑
ra que se faça tamanha injustiça; e que polo mesmo caso que um viso ‑rei 
lhe pedir tal provisão, o pode logo remover e eleger outro, de maneira que 
hão ‑de levar salvo ‑conduto para me tomarem o meu navio, o meu cavalo, 
a minha fazenda, sem o eu poder requerer: isso e uma cousa que só se pode 
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esperar entre os tiranos da Cilícia, e não entre príncipes tão católicos e cris‑
tãos, que sempre querem que se faça justiça té de si; porque na Crónica del‑
‑rei D. João, o segundo, lemos de algumas sentenças, que se deram contra o 
mesmo rei, que sobre isto fez mercês aos juízes que as deram; que esta é a 
verdadeira cristandade.

Ora vede quão mal entendido é isto, e como el ‑rei não sabe de tal pro‑
visão; se ele passa tantas a quem quer, que possa citar o procurador de sua 
fazenda, como cada dia sucede neste reino, e inda na Índia, e as partes hão 
sentença contra eles, e executam a fazenda del ‑rei por elas, como há ‑de 
mandar nem querer que se não cite, nem demandem o seu governador ou 
viso ‑rei? Não creio tal. E creia Vossa Mercê que sobre isto me hei ‑de fazer 
doudo neste reino, to chegar as orelhas del ‑rei, porque mais justo e, mais 
imitara o cristão o viso ‑rei ou governador depois que acabar seu tempo, es‑
tar a juízo com as partes e satisfazer a todas o que lhe dever que essoutro; 
mas como eles nas mais destas cousas cuidam que enganam a Deus e ao rei, 
andam tão ensaiados em certas cousas com que cuidam que o fazem, que 
pasmo de como não caem nisso; mas cuidam que «cobrem o céu com uma 
joeira», como dizem as ovelhas.

Desp. — Que manhas e ardis são esses, e que enganos?

Sold. — Di ‑lo ‑ei a Vossa Mercê: depois de o viso ‑rei ou governador acabar 
seu tempo, como esta com aquela provisão no seio, ninguém o demanda; e 
então quatro ou seis dias antes da embarcação, mandam pôr grandes escri‑
tos pelas partes da cidade e igrejas, que toda a pessoa a que devem alguma 
cousa a requeira, que lha pagara; e como isto é já com o pé no estribo, nin‑
guém lhe sai, e então lhe passam os escrivães mil certidões dos tais escritos, 
com as quais vão tapar os olhos aos cegos, ficando toda a Índia escandaliza‑
da e por pagar deles e de seus criados.

Fid. — Já me tenho arrependido da licença e liberdade que vos dei; porque 
não cuidei que falásseis tanta verdade tão livremente, porque isso não são 
cousas que chegam a soldados, que não trazem mais pensamento que nas 
suas armas e nas suas pagas. Cruzo ‑me a tudo, porque nas mais dessas cou‑
sas me sinto culpado; e certo que podíeis servir de rol de confissão pera um 
viso ‑rei, e algumas cousas me lembrastes, que me esqueciam; mas já que es‑
tamos com esta matéria entre as mãos, deixando as outras cousas, a que não 
vos sei dar desculpa, quero acudir pela honra dos governadores no que dão a 
seus criados, que não sai tudo da fazenda del ‑rei, como vós dizeis, mas a mor 
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parte do que com eles se reparte, são alvitres, que cada dia sucede que, já que 
hão ‑de dar aos estranhos, parece mais rezão que se dêem aos seus.

Sold. — A isso me não posso ter, já que Vossa Mercê tocou a tecla dos alvi‑
tres, que não descubra o segredo deles, que pela ventura nunca chegou ao rei 
nem aos despachadores, pera mandarem prover em uma cousa tão injusta e 
tanto contra a fazenda do mesmo rei.

Desp. — Folgarei muito de ouvir este negócio, porque isso é lá outro mun‑
do, e cá não se pratica nas cousas que revelam a el ‑rei, senão nas que revelam 
aos homens.

Sold. — Em toda a parte isso é: e posto que esta matéria seja muito compri‑
da, eu a encurtarei o mais que puder, por não enfadar Vossa Mercê.
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José CRAVEIRINHA. «Hino à minha terra», in Xigubo. [1964] 1980. 
Maputo: Associação dos Escritores Moçambicanos. 15 ‑17.

tuquenãoosamas.

Amanhece
sobre as cidades do futuro.
E uma saudade cresce no nome das coisas
e digo Metengobalame e Macomia
e é Metengobalame a cálida palavra
que os negros inventaram
e não outra coisa Macomia.

E grito Inhamússua, Mutamba, Massangulo!!!
E torno a gritar Inhamússua, Mutamba, Massangulo!!!
E outros nomes da minha terra
afluem doces e altivos na memória filial
e na exacta pronúncia desnudo ‑lhes a beleza.

Chulamáti! Manhoca! Chinhambanine!
Morrumbala, Namaponda e Namarroi
e o vento a agitar sensualmente as folhas dos canhoeiros
eu grito Angoche, Marrupa, Michafutene e Zóbuè
e apanho as sementes do cutlho e a raiz da txumbula
e mergulho as mãos na terra fresca de Zitundo.
Oh, as belas terras do meu áfrico País
e os belos animais astutos
ágeis e fortes dos matos do meu País
e os belos rios e os belos lagos e os belos peixes
e as belas aves dos céus do meu País
e todos os nomes que eu amo belos na língua ronga
macua, suaíli, changana,
xítsua e bitonga
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José da Silva Maia FERREIRA. «A minha terra», in Espontaneidadesda
MinhaAlma.1980. Lisboa: Edições 70. 12 ‑19.

No álbum do meu amigo João d’Aboim.
...........................
Recevezdoncmonhymne,ômonpaysnatal,
Etoffrez‑ledeboncoeuràquisutbienchanter
LariantenaturedubeauPortugal.
(Do autor.)

Minhaterranãotemoscristais
DessasfontesdosóPortugal,
Minhaterranãotemsalgueirais,
Sótemondasdebrancoareal.

Emseuscamposnãobrotaojasmim,
Nãomatizadefloresseusprados,
Nãotemrosasdefinocarmim,
Sótemmontesdebarroescarpados.

Nãotemmeigotrinar—mavioso
Dofagueiro,gentilrouxinol,
Temocantosuave,saudoso
DaBenguelanoseuarrebol.

Primaveranãotemtãobrilhante
ComoaEuropanossóiinfiltrar,
Nãotembrisalasciva,incessante,
Sótemraiosdesolaqueimar.

NãotemfrutosporDeusofertados,
Qualmimosotorrãoportuguês,
NãotemriosporBardoscantados,
QualMondego,nosfactosdeInês.
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Nãotemfeitosdeglóriaqueaomundo
Orgulhosasepossaufanar,
Nãotemfado,destinojucundo,
Eseotem,quemohá‑deanelar?

Tempalmeirasdesombracopada
OndeoSobadetriboselvagem,
Emc’ravanadegentecansada,
Adormecesequiosodearagem.

Empinadoalcantildosdesertos
LáseaninhasedentoLeão
Emcovisdeespinhaisentr’abertos,
Ondealtivorepousanochão.

Nessesmontespercorreafanoso,
Azagaiacomforçavibrando,
OAfricanoguerreiroefamoso
Aseuspésapanteraprostrando.

NãotemVirgenscomfacesdeneve
PorquemlançasenristeDonzel,
Temdonzelasdeplantamuibreve,
Muiairosas,depeitofiel.

Seuamoréqualfontedeprata
Ondemiraquemnelaseespelha
Adoçuradapombaqueexalta,
Aaltivez,queadaferasemelha.

Suasgalasnãosãoafectadas,
Coraçãotodoamorlhepalpita,
Suasjurasnãosãorefalsadas,
Noperjúrioavingançacrepita.

Sabeamar!—Masnãotemacultura
Desseslábiosdemagoflorir;
Emseurostosepintaatristura,
Osseusolhostemmeigoluzir.
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Minhaterranãotemoscristais
DessasfontesdosóPortugal;
Minhaterranãotemsalgueirais,
Sótemondasdebrancoareal.

NãotemVatesporDeusinspirados,
QuedecantemumGama,umMoniz,
Queemseusfeitoscomloirosganhados
Deramlustreaonativopaís.

Nãoostem;porqueasortenegou‑lhe
DoPoetaadivinamissão,
DoPoeta,queapátriadecanta
Comvanglória,commagocondão.

Seassimfora—oVateafricano—
Decantaradoíntimodaalma
Quemprimeironosplainostorrados
Deinfiéisalcançoujustapalma.

Decantaraessefilho—Soldado—
DeAlbarrotadogrãovencedor,
Quenosbradosdeguerrasoltados,
Sómostravadenodoevalor.

DecantaraumCondeBarcelos,
UmFernandoSenhordeBragança,
QueaosMourosfilharamCidades,
Sótomadasàpontadelança.

DecantaranasguerrasdeTúnis,
DeGranada,MarrocoseFez,
Dasvitóriasobradoincessante—
Contramil—doquinhãoPortuguês.

DecantaraumAfonsoGuterres,
UmGonçalves,umNunoTristão
Queprimeiroslevaramàpátria
Oscativosdoardentetorrão.
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Entreestes,tambémdecantara
UmGonçalodeSintra,queousado
Numesteironadandomorreu
PenetrandoGuinéconquistado.

Decantara‑os!—Masque,minhaterra
NãotemVateporDeusinspirado;
NãoépátriadodivoCamões
Tãopoeta,quãobravosoldado.

NãoépátriadosVatesdaAmérica
Queemteuscantos,commagaharmonia,
NaTijucaemseucumesentado
Decantasteemtãobelapoesia.

Nãoostem;porqueemterraafricana
NãoháCisneemgentilGuanabara,
Maismimosa,maisbelaemaisrica
DoqueooirodomeuUangara.

Minhaterranãotemarvoredos
Tãofrondosos,sombriosebelos
Comoosteus,emPalmelarisonha,
Todaenvoltaemseusverdescabelos.

Nãotemvagashumildesbeijando
Osvergéisdessasserrasaltivas
Queorabrandasnãogemem,suspiram,
Orarugem—porventosbatidas.

Minhaterranãotemogranito
EoverdordoteuSintraempinado
Quedeamorsuasfalassentidas
Decantasteporeleinspirado.

Nadatemminhaterranatal
Queextasieereveleprimor,
Nadatem,anãoserdosdesertos
Asoidãoqueétãogrataaocantor.
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Mesmoassimrude,semprimoresdaarte,
Nemdanaturaosmimosebelezas,
Queemcamposmilamilvicejamsempre,
Éminhapátria!
Minhapátriaporquemsintosaudades,
Saudadestantasqueopeitoralam,
Ecomtãovivaforçaqualsentiste,
QuandonocumedaTijucaaltiva
Meditandoescrevesteemversostristes,
Versosquetantoamei,equeamoainda,
Assaudadesdoslaresteusmimosos!
Éminhapátriaufanosoodigo!
Deu‑meoberço,enelaviprimeiro
Aluzdosolemboraardenteeforte.
Osmeusdiasdeinfânciaalivolveram
Notempoaocoraçãomaisprimoroso,
Nessesdiasditosos,emqueapenas
Aomundodespertado,vieouvia
Porsobreoslábiosmeusroçarembeijos,
Beijosdepuroamor,nascidosdaalma,
DaalmadeMãemuicarinhosaebela!

Foialiqueporvozsuaveesanta
OuviecriemDeus!Éminhapátria!
Etu,Poetabemfadado,
QuenagentilGuanabara
Tantoscantostenscantado
Àtuapátriapreclara,
Recebeestemeucanto
Deamargoredepranto,
Sembelezas,semencanto,
Àminhapátriatãocara.

Viasbelezasdaterra,
Datuaterrasemigual,
Mireimuitodoqueencerra
OteulindoPortugal;
Eseinvejoalindeza,
Datuaterraabeleza,
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Tambémébemportuguesa
Aminhaterranatal.

Comglóriatragonopeito
Essenomeoutroraforte,
Quenãoseioquefoifeito
Doseupresságiodesorte.
Eseindadormeindolente,
Bemcantaste,emvozcadente,
Quehá‑desurgirpotente
Desseletargodemorte.

TambéminvejooBrasil
Sobreaságuasabrilhar,
Nessescamposmilamil,
Nessesmontesd ’além‑mar.
Invejoaformosura
Dessespradosdeverdura,
Inspirandocomdoçura
OPoetaadescantar.

Nadatemminhaterranatal
Queextasieereveleprimor,
Nadatem,anãoserdosdesertos
Asoidãoqueétãogrataaocantor.

Etu,Poetabemfadado,
QuenagentilGuanabara,
Àtuapátriatãocara
Tantoscantostenscantado,
Tambémrecebeomeucanto
Deamargoredepranto,
Sembelezas,semencanto,
Porminhaalmaativotado!

RiodeJaneiro.—1849.
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Almeida GARRETT. «Acto II, Cenas XIII‑XV», in Teatro 4—FreiLuísde
Sousa. [1844] 1973. Lisboa: Parceria A. M. Pereira. 108‑118.

CENA XIII
Madalena, Jorge; e Miranda, quevoltacomo Romeiro

Miranda, daporta
Aqui está o romeiro.

Madalena
Que entre. E vós, Miranda, tornai para onde vos mandei: ide já, e fazei como 
vos disse. 

Jorge, chegandoàportadadireita 
Entrai, irmão, entrai. (Oromeiroentradevagar.) Esta é a senhora D. Madalena 
de Vilhena. — É esta a fidalga a quem desejais falar?

Romeiro
A mesma.

(AumsinaldeFreiJorge,Mirandaretira‑se.)

CENA XIV
Madalena, Jorge, Romeiro

Jorge
Sois português?

Romeiro
Como os melhores, espero em Deus.

Jorge
E vindes?...
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Romeiro
Do Santo Sepulcro de Jesu Cristo.

Jorge
E visitastes todos os Santos Lugares?

Romeiro
Não os visitei; morei lá vinte anos cumpridos.

Madalena
Santa vida levastes, bom romeiro.

Romeiro
Oxalá! — Padeci muita fome, e não a sofri com paciência; deram ‑me muitos 
tratos, e nem sempre os levei com os olhos n’Aquele que ali tinha padecido 
tanto por mim... Queria rezar, e meditar nos mistérios da Sagrada Paixão 
que ali se obrou... e as paixões mundanas, e as lembranças dos que se cha‑
mavam meus segundo a carne, travavam ‑me do coração e do espírito, que os 
não deixavam estar com Deus, nem naquela terra que é toda sua. — Oh! eu 
não merecia estar onde estive: bem vedes que não soube morrer lá.

Jorge
Pois bem: Deus quis trazer ‑vos à terra de vossos pais; e quando for sua von‑
tade, ireis morrer sossegado nos braços de vossos filhos.

Romeiro
Eu não tenho filhos, padre.

Jorge
No seio da vossa família...

Romeiro
A minha família... Já não tenho família.

Madalena
Sempre há parentes, amigos...

Romeiro
Parentes!... Os mais chegados, os que eu me importava achar... contaram 
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com a minha morte, fizeram a sua felicidade com ela: hão ‑de jurar que me 
não conhecem.

Madalena
Haverá tão má gente... e tão vil, que tal faça?

Romeiro
Necessidade pode muito. — Deus lho perdoará, se puder!

Madalena
Não façais juízos temerários, bom romeiro.

Romeiro
Não faço. — De parentes, já sei mais do que queria; amigos, tenho um; com 
esse, conto.

Jorge
Já não sois tão infeliz.

Madalena
E o que eu puder fazer ‑vos, todo o amparo e gasalhado que puder dar ‑vos, con‑
tai comigo, bom velho, e com meu marido, que há ‑de folgar de vos proteger...

Romeiro
Eu já vos pedi alguma coisa, senhora?

Madalena
Pois perdoai, se vos ofendi, amigo.

Romeiro
Não há ofensa verdadeira senão as que se fazem a Deus. — Pedi ‑lhe vós 
perdão a Ele, que vos não faltará de quê.

Madalena
Não, irmão, não decerto. E Ele terá compaixão de mim.

Romeiro
Terá...
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Jorge, cortandoaconversação
Bom velho, dissestes trazer um recado a esta dama: dai ‑lho já, que havereis 
mister de ir descansar...

Romeiro, sorrindoamargamente
Quereis lembrar ‑me que estou abusando da paciência com que me tem ou‑
vido? Fizestes bem, padre: eu ia ‑me esquecendo... talvez me esquecesse de 
todo da mensagem a que vim... estou tão velho e mudado do que fui!

Madalena
Deixai. Deixai, não importa; eu folgo de vos ouvir; dir ‑me ‑eis vosso recado 
quando quiserdes... logo, amanhã...

Romeiro
Hoje há ‑de ser. Há três dias que não durmo nem descanso, nem pousei esta 
cabeça, nem pararam estes pés dia nem noite, para chegar aqui hoje, para 
vos dar meu recado... e morrer depois... ainda que morresse depois; porque 
jurei... faz hoje um ano — quando me libertaram, dei juramento sobre a pe‑
dra santa do Sepulcro de Cristo...

Madalena
Pois éreis cativo em Jerusalém?

Romeiro
Era: não vos disse que vivi lá vinte anos?

Madalena
Sim, mas...

Romeiro
Mas o juramento que dei foi que, antes de um ano cumprido, estaria diante 
de vós e vos diria da parte de quem me mandou...

Madalena, aterrada
E quem vos mandou, homem?

Romeiro
Um homem foi, — e um honrado homem... a quem unicamente devi a liber‑
dade... a ninguém mais. Jurei fazer ‑lhe a vontade, e vim.
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Madalena
Como se chama?

Romeiro
O seu nome, nem o da sua gente nunca o disse a ninguém no cativeiro.

Madalena
Mas enfim, dizei vós...

Romeiro
As suas palavras, trago ‑as escritas no coração com as lágrimas de sangue que 
lhe vi chorar, que muitas vezes me caíram nestas mãos, que me correram por 
estas faces. Ninguém o consolava, senão eu... e Deus! Vede se me esquece‑
riam suas palavras.

Jorge
Homem, acabai.

Romeiro
Agora acabo: sofrei, que ele também sofreu muito. — Aqui estão as suas pa‑
lavras: «Ide a D. Madalena de Vilhena, e dizei ‑lhe que um homem que mui‑
to bem lhe quis... aqui está vivo... por seu mal! e daqui não pôde sair nem 
mandar ‑lhe novas suas de há vinte anos que o trouxeram cativo.»

Madalena, namaioransiedade
Deus tenha misericórdia de mim! — E esse homem, esse homem... Jesus! esse 
homem era... esse homem tinha sido... levaram ‑no aí de donde?... de África?

Romeiro
Levaram.

Madalena
Cativo?...

Romeiro
Sim.

Madalena
Português?... cativo da batalha de?...
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Romeiro
De Alcácer Quibir.

Madalena, espavorida
Meu Deus, meu Deus! Que se não abre a terra debaixo dos meus pés?... que 
não caem estas paredes, que me não sepultam já aqui?...

Jorge
Calai ‑vos, D. Madalena: a misericórdia de Deus é infinita; esperai. Eu duvi‑
do, eu não creio... estas não são cousas para se crerem de leve. (Reflecte,elogo
comoporumaideiaquelheacudiuderepente) Oh! inspiração divina... (chegando
aoromeiro) Conheceis bem esse homem, romeiro, não é assim?

Romeiro
Como a mim mesmo.

Jorge
Se o víreis... ainda que fora noutros trajos... com menos anos — pintado, 
digamos — conhecê ‑lo ‑eis? 

Romeiro
Como se me visse a mim mesmo num espelho. 

Jorge
Procurai nesses retratos, e dizei ‑me se algum deles pode ser.

Romeiro, semprocurar,eapontandologoparaoretratodeD.João:
É aquele.

Madalena, comumgritoespantoso 
Minha filha, minha filha, minha filha!... (emtomcavoeprofundo) Estou... es‑
tás... perdidas, desonradas... infames! (comoutrogritodocoração) Oh minha 
filha, minha filha!... (Fogeespavoridaenestegritar.) 
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CENA XV
Jorge; e o Romeiro, queseguiuMadalenacomosolhos,eestáalçadonomeioda
casacomaspectoseveroetremendo

Jorge
Romeiro, Romeiro! quem és tu?

Romeiro, apontandocomobordãoparaoretratodeD.JoãodePortugal:
Ninguém.

(FreiJorgecaiprostradonochão,comosbraçosestendidosdiantedatribuna.Opano
descelentamente.)
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Luís Gonzaga GOMES. «A velha muralha de Macau», in Macau:Factose
Lendas. 1994. Macau: Instituto Cultural de Macau. 55 ‑59.

De entre as várias vias públicas da velha Macau, cuja destruição ainda não 
foi exigida pelo desenvolvimento urbanístico desta cidade, encontra ‑se, 
perdida no quarteirão do Tarrafeiro, uma modestíssima calçada que é utili‑
zada pelos moradores da Rua da Nossa Senhora do Amparo, quando hajam 
de transitar para a de S. Paulo ou vice ‑versa.

Esta calçada, situada em local escuso, é quase que utilizada só pelos chi‑
neses da classe de operários, artífices e pequenos empregados de comércio, 
por isso, a sua existência se torna desconhecida de muitos.

Coeva à fundação da cidade, ela é, no entanto, uma das vias mais antigas 
de Macau, sendo conhecida pelos residentes chineses pelo nome de Tâi Kuán 
Hong, isto é, a Calçada da Grande Barreira, tendo, porém, sido primitivamen‑
te denominada Tái Kuán Hâu, ou seja, o Boqueirão da Grande Barreira.

No século xiv, o vasto império chinês encontrava ‑se convulsionado por 
inúmeras revoltas, motivadas pela dissoluta existência que levava o devasso 
Sân Tái, último imperador mongol da dinastia Un.

De entre os inúmeros cabecilhas de rebeliões, celebrizou ‑se um fami‑
gerado pirata de nome Fóng Kuók Tchân que, conforme o valor das peitas 
que lhe eram oferecidas, ora se submetia a um chefe mais poderoso, ora 
tomava o partido de outro, quando não agia por sua própria conta, sendo 
o mapa principal das suas terríveis proezas, as riquíssimas regiões da costa 
meridional da China.

Entretanto, Tchü Un Tcheong, o mais poderoso e o mais sagaz de todos 
os chefes revoltosos, depois de porfiada luta, conseguiu derrotar as hordas 
dos seus rivais e assaltar, com sucesso, a capital, que foi abandonada por 
cobardia do Imperador San Tái que, pressurosamente, se refugiou nos lon‑
gínquos domínios dos seus gloriosos antepassados, na Mongólia.

Tchü Un Tcheong fez ‑se então proclamar Imperador, com o título de 
Tái Tchôu sendo, porém, mais conhecido entre os chineses pelo nome de 
Tchü Hông Mou, o fundador da esplendorosa dinastia Meng e glorioso res‑
taurador da autonomia chinesa.
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Egito GONÇALVES. «Notícias do bloqueio», in PoemasPolíticos(1952‑
‑1979). [1953] 1980. Lisboa: Moraes. 43 ‑44.

Aproveito a tua neutralidade,
o teu rosto oval, a tua beleza clara, 
para enviar notícias do bloqueio 
aos que no continente esperam ansiosos.

Tu lhes dirás do coração o que sofremos
nos dias que embranquecem os cabelos...
tu lhes dirás a comoção e as palavras
que prendemos — contrabando — aos teus cabelos.

Tu lhes dirás o nosso ódio construído, 
sustentando a defesa à nossa volta 
— único acolchoado para a noite 
florescida de fome: e de tristezas.

Tua neutralidade passará
por sobre a barreira alfandegária
e a tua mala levará fotografias, 
um mapa, duas cartas, uma lágrima…

Dirás como trabalhamos em silêncio, 
como comemos silêncio, bebemos 
silêncio, nadamos e morremos
feridos do silêncio duro e violento.

Vai pois e noticia com um archote
aos que encontrares de fora das muralhas
o mundo em que nos vemos, poesia
massacrada e medos à ilharga.
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Milton HATOUM. RelatodeUmCertoOriente. [1989] 2013. São Paulo: 
Companhia das Letras. 80 ‑86.

«A viagem terminou num lugar que seria exagero chamar de cidade. Por 
convenção ou comodidade, seus habitantes teimavam em situá ‑lo no Bra‑
sil; ali, nos confins da Amazónia, três ou quatro países ainda insistem em 
nomear fronteira um horizonte infinito de árvores; naquele lugar nebuloso 
e desconhecido para quase todos os brasileiros, um tio meu, Hanna, com‑
bateu pelo Brasão da República Brasileira; alcançou a patente de coronel 
das Forças Armadas, embora no Monte Líbano se dedicasse à criação de 
carneiros e ao comércio de frutas nas cidades litorâneas do sul; nunca sou‑
bemos o porquê de sua vinda ao Brasil, mas quando líamos suas cartas, que 
demoravam meses para chegar às nossas mãos, ficávamos estarrecidos e 
maravilhados. Relatavam epidemias devastadoras, crueldades executadas 
com requinte por homens que veneravam a lua, inúmeras batalhas tingi‑
das com as cores do crepúsculo, homens que degustavam a carne de seus 
semelhantes como se saboreassem rabo de carneiro, palácios com jardins 
esplêndidos, dotados de paredes inclinadas e rasgadas por janelas ogivais 
que apontavam para o poente, onde repousa a lua de ramadã. Relatavam 
também os perigos que haviam enfrentado: rios de superfície tão vasta 
que pareciam um espelho infinito; a pele furta ‑cor de um certo réptil que 
o despertou com o seu brilho intenso quando cerrava as pálpebras na hora 
sagrada da sesta; e a ação de um veneno que os nativos não usavam para fins 
belicosos, mas que ao penetrar na pele de alguém, fazia ‑lhe adormecer, ori‑
ginando pesadelos terríveis, que eram a soma dos momentos mais infelizes 
da vida de um homem.

Passados onze anos, talvez em 1914, Hanna enviou ‑nos dois retratos 
seus, colados na frente e no verso de um papel ‑cartão retangular; dentro 
do envelope havia apenas um bilhete em que se lia: «entre as duas folhas de 
cartão há um outro retrato; mas este só deverá ser visto quando o próximo 
parente desembarcar aqui». Ao ler o bilhete, meu pai, dirigindo ‑se a mim, 
sentenciou: chegou a tua vez de enfrentar o oceano e alcançar o desconhe‑
cido, no outro lado da terra.
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Conceição LIMA. «Afroinsularidade», in OÚterodaCasa. 2004. Lisboa: 
Caminho. 39 ‑41.

Deixaram nas ilhas um legado
de híbridas palavras e tétricas plantações

engenhos enferrujados proas sem alento 
nomes sonoros aristocráticos
e a lenda de um naufrágio nas Sete Pedras

Aqui aportaram vindos do Norte
por mandato ou acaso ao serviço do seu rei:
navegadores e piratas
negreiros ladrões contrabandistas
simples homens
rebeldes proscritos também
e infantes judeus
tão tenros que feneceram
como espigas queimadas

Nas naus trouxeram
bússolas quinquilharias sementes
plantas experimentais amarguras atrozes 
um padrão de pedra pálido como o trigo
e outras cargas sem sonhos nem raízes
porque toda a ilha era um porto e uma estrada 
sem regresso
todas as mãos eram negras forquilhas e enxadas

E nas roças ficaram pegadas vivas
como cicatrizes — cada cafeeiro respira agora um
escravo morto.
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Fernão LOPES. «Capítulos I, XV, XLIV», in CrónicadeD.Pedro.(Edição 
crítica, introdução, glossário e índices de Giuliano Macchi). 2007. Lisboa: 
Imprensa Nacional  — Casa da Moeda. 7‑9; 63‑67; 195‑198.

I
Dorreinadodel‑rreidomPedro,oitavorreidePortugall,edascondiçoõesqueem
elleavia

Morto el ‑rrei dom Affonso, como avees ouvido, rreinou seu filho ho iffante 
dom Pedro, avendo estonce de sua hidade trinta e sete anos e h u mes e 
dezoito dias. E porque dos filhos que ouve, e de quem, e per que guisa, ja 
compridamente avemos fallado, nom compre aqui rrazoar outra vez; mas 
das manhas e condiçoões e estados de cada h u diremos adiante muito bre‑
vemente onde conveer fallar de seus feitos.

Este rrei dom Pedro era muito gago; e foi sempre grande caçador e 
monteiro, em seendo iffante e depois que foi rrei, tragendo gram casa de 
caçadores e moços de monte, e d’aves e caães de todas maneiras que pera 
taaes jogos eram perteecentes. El era muito viandeiro, sem seer come dor 
mais que outro homem, que suas salas eram de praça em todos logares per 
onde andava fartas de vianda em grande abastança. Elle foi gram criador 
de fidalgos de linhagem, porque naquell tempo nom se costumava seer vas‑
salo senom filho e neto ou bisneto de fidallgo de linha gem; e por husança 
aviam estonce a contia que ora chamam maravidiis dar ‑se no berço, logo que 
o filho do fidallgo nacia, e a outro n h u nom. Este rrei acrecentou muito 
nas contias dos fidallgos depois da morte del ‑rrei seu padre, ca nom em‑
bargando que el ‑rrei dom Affonsso fosse com prido d’ardimento e muitas 
bondades, tachavam ‑no porém de seer escasso e apertamento de grandeza; 
e el ‑rrei dom Pedro era em dar mui ledo, em tanto que muitas vezes dizia 
que lh’afroxassem a cinta, que estonce husavam nom mui apertada, por que 
sse lhe alargasse o corpo por mais espaçosamente poder dar, dizendo que o 
dia que o rrei nom dava nom devia seer avudo por rrey. Era ainda de boom 
desembargo aos que lhe rrequeriam bem e mercee, e tall hordenança tiinha 
em esto que n h u era deteudo em sua casa por cousa que lhe rrequeresse. 
Amava muito de fazer justiça com dereito; e assi como quem faz correiçom 
andava pollo rreino, e visitada h ua parte nom lhe esqueecia de hir veer a 
outra, em guisa que poucas vezes acabava h u mes em cada logar d’estada. 
Foi muito manteedor de suas leis e grande executor das sentenças julgadas; 
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e trabalhava ‑sse quanto podia de as jentes nom seerem gas tadas per aazo 
de demandas e perlongados preitos. E se a Escriptura afirma que por o rrei 
nom fazer justiça vêm as tempestades e tribullaçoões sobre o poboo, nom 
se pode assi dizer deste, ca nom achamos, enquanto rreinou, que a nenhuum 
perdoasse morte dalg ua pessoa, nem que a merecesse per outra guisa, nem 
lha mudasse em tall penna per que podesse escapar a vida. A toda gente era 
galardoador dos serviços que lhe fezessem; e nom soomente dos que faziam 
a elle, mas dos que aviam feitos a seu padre; e nunca tolheo a n h u cousa 
que lhe seu padre desse, mas mantinha ‑a e acrecentava em ella. Este rrei 
nom quis mais casar depois da morte de dona Enes, em seendo iffante, nem 
depois que rreinou lhe prouve rreceber molher; mas ouve amigas com que 
dormio, e de nenh ua ouve filhos salvo d’h a dona naturall de Galiza que 
chamarom dona Tareija, que pario dell h u filho que ouve nome dom Joham, 
que foi meestre d’Avis em Purtugall e depois rrei como adeante ouvirees: o 
qual naceo em Lixboa onze dias do mes d’abrill, aas tres horas depós meo 
dia, no primeiro anno do seu rreinado. E mandou ‑ho el ‑rrei criar enquan‑
to foi pequeno, a Lourenço Mart iz da Praça, h u dos honrrados cidadaãos 
dessa cidade, que morava junto com a egreja cathedrall, hu chamam a praça 
dos Escanos; e depois o deu que o criasse a dom Nuno Freire d’Andrade, 
meestre da cavalaria da hordem de Christus.

[7‑9]

XV
Das aveenças que el‑rrei de Castella e el‑rrei dom Pedro de Purtugal firmarom
antressi,ecomolheel‑rrei dePurtugallprometeodefazerajudacontraAragom

Screvem algu s louvando este rrei dom Pedro, dizendo que rreinou em paz 
enquanto viveo e fortuna nom fez sem rrazom d’encaminhar ho começo e 
meo e fim de seu mundo de viver em assessego e folgada paz; ca ell per mor‑
te del ‑rrei seu padre achou o rregno sem n h a briga per que ouvesse d’aver 
contenda com n h u rrei da Espanha, nem doutra provencia mais alon‑
gada. Des i como ell rreinou, mandou logo Aira Gomez da Sillva e Gon‑
çall’Eannes de Beja a el ‑rrei de Castella seu sobrinho com rrecado, e de 
Castella veo a elle da parte del ‑rrei dom Pedro h u cavalleiro que chama‑
vom Femam Lopez d’Estunhega; e trautou ‑sse entom antre os rreis que 
fossem ambos verdadeiros e leaaes amigos, e firmarom daquella vez suas 
amizades. Depois desto a cabo d’h u anno, estando el ‑rrei dom Pedro 
em Evora, chegarom messegeiros del ‑rrei de Castella, scilicet, dom Sa‑
muell Levi seu tesoureiro ‑moor e Garcia Goterrez Tello alguazill ‑moor 
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de Sevilha e Gomez Fernandez de Soira seu alcaide, e trautaram antre os 
rreis ambos muito mais perfeitas amizades que ante. E foi mais hordenado 
antr’elles que o iffante dom Fernando, seu primogenito filho e herdeiro em 
Purtugall, casasse com dona Beatriz, filha do ditto rrei de Castella, e que se 
fezessem os esposoiros per seus procuradores des fevereiro meado seguinte 
ataa pustumeiro dia de março que viinha, e as vodas logo postumeiro dia 
d’abrill; e que el ‑rrei de Castella desse aa dita sua filha em casamento outro 
tanto aver quanto el ‑rrei dom Affonso de Purtugall dera com sua filha dona 
Maria a el ‑rrei dom Affonso seu padre; e que el ‑rrei de Portugall desse aa 
dita dona Beatriz em arras e doaçom outro tanto quanto seu padre el ‑rrei 
dom Affonso dera a dona Costança quando com elle casara; e mais que ca‑
sasse dona Costança, filha do dito rrei dom Pedro de Castella com o iffante 
dom Joham, e a outra filha, que chamavom dona Isabell, cassase com o if‑
fante dom Denis; e que os esposoiros e casamentos destes fossem acabados 
d’hi a seis annos; e que el ‑rrei de Castella desse taaes logares a cada h ua 
dellas de que ouvessem de rrenda noventa mill maravidiis, e el ‑rrei de Pur‑
tugall a cada h u dos iffantes logares que lhe rrendessem cada anno dez mill 
livras de purtugueses; e que el ‑rrei de Castella fosse seu amigo e emmiigo 
de emiigo, e que sse ajudassem h u ao outro per mar e per terra cada vez 
que rrequerido fosse; e que el ‑rrei de Castella nom fezesse paz com el ‑rrei 
d’Aragom, contra quem lhe elle entom rrequeria ajuda, sem lho fazer a 
saber primeiro, nem com outro n h u rrei e senhor.

Onde sabee que esta ajuda que el‑rrei de Castella estonce pedio a el ‑rrei 
dom Pedro de Purtugall fora ja ante pedida per elle a el ‑rrei dom Affonso 
seu padre quando este rrei dom Pedro de Castella começou a guerra contra 
el ‑rrei dom Pedro d’Aragom, que foi no pustumeiro anno do rreinado do 
dito rrei dom Affonso, Segundo adeante verees; a quall ajuda avia de seer 
gente de cavallo per terra e certas galees pello mar. El ‑rrei dom Affonso rres‑
pondeo a seu neto que elle sabia bem e era certo das posturas e firmidoões 
que forom feitas antre el ‑rrei dom Denis seu padre e el ‑rrei dom Fernando 
seu avoo e el ‑rrei dom James d’ Aragom, as quaaes todos tres firmaram por 
ssi e por todos seus socessores; e avido acordo com todollos boos da casa 
de Purtugall, que pera ello forom juntos em conselho, achou el ‑rrei dom 
Affonsso que lhe nom podia fazer a dita ajuda com aguisada rrazom; e vista 
tall rreposta per el ‑rrei de Castella, cessou de lha mais rrequerir. Morto el‑
‑rrei dom Affonso de Purtugall e começando de rreinar este rrei dom Pedro 
seu filho, enviou ‑lhe ho dito rrei de Castella rrogar que lhe quisesse fazer 
ajuda per mar e per terra em aquella guerra que entom avia contra el ‑rrei 
d’ Aragom, ca esso medês tiinha el em voontade de fazer a elle quando lhe 
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compridoiro fosse. El ‑rrei de Purtugall rrespondeo a esto que bem certo 
devia el de seer dos bõos e grandes divedos que sempre ouvera antre os reis 
de Purtugall e de Aragom, pollos quaaes el com rrazom aguisada poderia ser 
bem escusado de fazer nem dizer cousa que a el e a sua terra fosse perjui‑
zo; moormente que antre el ‑rrei dom Affonsso seu padre e el ‑rrei dom Pe‑
dro d’Aragom que entom era forom firmadas posturas e amizadcs pera sse 
amarem e ajuarem, espiciallmente contra el ‑rrei dom Affonsso padre delle 
rrei de Castella; e que isso meesmo fora ja a elle trautado per vezes depois 
que antre elles rrecrecera aquella discordia; mas que nom embargando estas 
rrazõoes todas, que entendia que antr’elles ambos avia tantos e tam bõos 
divedos e assi aguisadas rrazoões per que cada h u delles devia fazer, por 
honrra e proll do outro, toda cousa que podesse; e que el assi o entendia de 
fazer, tambem em aquell mester que entom avia come em todollos outros; e 
que, pera acrecentar na amizade e divedos que ambos aviam, que lhe prazia 
de o ajudar em aquella guerra que começada tiinha; mas porquanto, a Deus 
graças, ell era abastante de muitas gentes, muito mais que el ‑rrei d’Aragom, 
e parte de suas galees eram perdidas que melhor podia escusar a ajuda per 
terra que a do mar e como quer que lhe esta mais custosa fosse, que lhe pra‑
zia de o ajudar com dez galees grossas, pagadas por tres meses, as quaaes lhe 
faria bem prestes quando lhas mandasse rrequerir. E foi assi de feito que lhe 
fez ajuda per mar duas vezes, e duas per terra de bõos cavaleiros e bem cor‑
regidos, durando per longos tempos grande guerra e muito crua antre el ‑rrei 
dom Pedro de Castella eel ‑rrei dom Pedro d’Aragom.

Mas porque alg us ouvindo aquesto, desejaróm saber que guerra foi esta, 
ou porque sse começou e durou tanto tempo, e nós fallar desto podiamos bem 
escusar, por taaes cousas seerem feitos de Castela e nom de Purtugall, pero, 
nom embargando isto, por satisfazer ao desejo destes, des i porque nos parece 
que nom avendo alg ua noticia das cruelldades e obras deste rrei dom Pedro 
de Castella nom podem bem v ir em conhecimento quall foi a rrazom por 
que el depois fogio de seu rreino e se viinha a Purtugall buscar ajuda e acorro, 
e como depois de sua morte muitos logares de Castella se deram a el ‑rrei dom 
Fernando tomarom voz por elle; porém faremos de todo h u breve fallamen‑
to, começando primeiro na cousas que lhe aveherom em começo de seu rrei‑
nado vivendo ainda el ‑rrei dom Affonsso de Purtugall seu avoo, com as outras 
que sse seguirom depois que rreinou el ‑rrei dom Pedro seu tio: as quaaes nos 
parece que sse em outro logar melhor contar nom podem que todas aqui jun‑
tamente, antremetendo seus feitos com a guerra; e primeiro das cousas que 
fez antes que a começasse, por saberdes todo em certo de que guisa foi.

[63‑67]
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XLIV
ComofoitrelladadadonaEnesperaomoesteirod ’Alcobaça,edamortedel‑rreidom
Pedro

Porque semelhante amor quall el ‑rrei dom Pedro ouve a dona Enes rra‑
ramente he achado em alg ua pessoa, porém disserom os antigos que n
h u he tam verdadeiramente amado como aquell cuja morte nom tira da 
memoria o grande espaço do tempo. E sse alg u disser que muitos forom 
ja que tanto e mais que el amarom, assi como Adriana e Dido e outros 
que nom nomeamos, segundo se lee em suas epistollas, rresponde ‑se que 
nom fallamos em amores compostos, os quaaes alg us autores abastados 
de eloquencia e florescentes em bem ditar hordenarom segundo lhes 
prougue, dizendo em nome de taaes pessoas rrazoões que nunca n h ua 
dellas cuidou, mas fallamos daquelles amores que sse contam e leem nas 
estorias, que seu fundamento teem sobre verdade.

Este verdadeiro amor ouve el ‑rrei dom Pedro a dona Enes como sse 
della namorou, seendo casado e ainda iffante, de guisa que pero della no 
começo perdesse vista e falla, seendo alongado, como ouvistes, que he o 
principall aazo de sse perder o amor, nunca cessava de lhe enviar rrecados, 
como em seu logar teendes ouvido. Quanto depois trabalhou polla aver, e o 
que fez por sua morte, e quaaes justiças naquelles que em ella forom culpados, 
hindo contra seu juramento, bem he testimunho do que nós dizemos. E seen‑
do nembrado de honrar seus ossos, pois lhe jamais fazer nom podia, mandou 
fazer h u muimento d’alva pedra, todo mui sotillmente obrado, poendo enle‑
vada sobre a campãa de cima a imagem della com coroa na cabeça, como se 
for a rrainha; e este muimento mandou poer no moesteiro d’Alcobaça, nom 
aa entrada hu jazem os rreis, mas dentro na egreja ha maão dereita, acerca da 
capella ‑moor. E fez trazer o seu corpo do moesteiro de Santa Clara de Coim‑
bra, hu jazia, ho mais honrradamente que sse fazer pôde ca ella viinha em h
uas andas muito bem corregidaspera tall tempo, as quaaes tragiam grandes 
cavalleiros, acompanhadas de grandes fidalgos e muita outra gente e donas e 
donzellas e muita creelezia. Pello caminho estavom muitos hom es com cirios 
nas maãos, de tall guisa hordenados que sempre o seu corpo foi per todo o 
caminho per antre cirios acessos; e assi chegaram ataa o dito moesteiro, que 
eram dalli xvii legoas, onde com muitas missas e gram solenidade foi posto 
em aquell muimento: e foi esta a mais honrada trelladaçom que ataa’quel tem‑
po em Purtugal fora vista. Semelhavelmente mandou el ‑rrei fazer outro tal 
muimento e tam bem obrado pera ssi, e feze ‑o poer acerca do seu della, pera 
quando sse aqueecesse de morrer o deitarem em elle.
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E estando el em Estremoz, adoeceo de sua postumeira door, e jazen‑
do doente, nembrou ‑sse como depois da morte d’Alvoro Gonçallvez e 
Pero Coelho, ell fora certo que Diego Lopes Pachequo nom fora em cul‑
pa da morte de dona Enes, e perdohou ‑lhe todo queixume que del avia, 
e mandou que lhe entregassem todos seus b es; e assi o fez depois el ‑rrei 
dom Fernando seu filho, que lhos mandouentregar todos, e lhe alçou a 
sentença que el ‑rrei seu padre contra elle passara, quanto com dereito 
pôde. E mandou el ‑rrei em seu testamento que lhe tevessem em cada 
h u ano pera sempre no dito moesteiro seis capellaães que cantassem 
por ell e lhe dissessem cada dia h ua missa oficiada, e saiseem sobr’el 
com cruz e augua beenta: e el ‑rrei dom Fernando seu filho, por se esto 
melhor comprir e sse cantarem as ditas missas, deu depois ao dito moes‑
teiro em doaçom por sempre o logar que chamam as Paredes, termo de 
Leirea, com todallas rrendas e senhorio que em ell avia. E leixou el ‑rrei 
dom Pedro em seu testamento certos legados, scilicet,aa iffante dona Beatriz 
sua filha pera casamento cem mill livras, e ao iffante dom Joham seu filho 
viinte mill livras, e ao iffante dom Denis outras viinte mill, e assi a outras 
pessoas. E morreo el ‑rrei dom Pedro h ua segunda ‑feira de madurgada, 
dezoito dias de janeiro daera de mill e quatrocentos e cinquo anos, avendo 
dez anos e sete meses e viinte dias que rreinava e quarenta e sete anos e 
nove meses e oito dias de sua hidade; e mandou ‑sse levar aaquel moesteiro 
que dissemos e lançar em seu muimento, que está junto com o de dona Enes. 
E porquanto o iffante dom Fernando seu primogenito filho nom era estonce 
hi, foi el ‑rrei deteudo e nom levado logo, ataa que o iffantc veo, e aa quarta‑
‑feira foi posto no muimento. E diziam as gentes que taaes dez annos nunca 
ouvera em Purtugall como estes que rreinara el ‑rrei dom Pedro. 

[195‑198]
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Joaquim Pedro de Oliveira MARTINS. «A vila do infante», in OsFilhosde
D.JoãoI. [1891] 1958. Lisboa: Guimarães. 71 ‑76.

Em 1418, ao regressar da segunda viagem a Ceuta, D. Henrique era um ho‑
mem de vinte e quatro anos, na plenitude da força que nos temperamentos 
espontâneamente activos desabrocha mais temporã. Alexandre morreu de 
trinta e três anos.

Alto e corpulento, de largos e fortes membros, com a pele tostada pelos 
sóis e ventanias, os cabelos negros, espessos, rijos e empinados, um bigo‑
de farto, negro também e hirsuto, este infante não era belo: pelo contrário. 
Faltava ‑lhe na fisionomia o encanto da bondade, sem o qual não há formo‑
sura. A dureza do seu olhar era antipática. Descendia directamente do pai, 
no qual se vira um exemplar acabado do temperamento enérgico e tenaz, 
sem poesia, que sabe aliar a violência à astúcia quando o propósito formado 
o reclama para atingir um fim: do puro temperamento português, ou beirão, 
com traços de energia taurina. A vontade manda exclusivamente em homens 
destes, pouco dados à contemplação. Formado um plano, delineada uma 
vida, todas as energias animais são escravizadas, e o homem torna ‑se o ins‑
trumento do próprio desígnio. Talvez por se achar retratado nele, D. João I 
dava a este filho uma estima tão preferente.

Faltava ‑lhe de todo, como ao seu irmão Afonso, o bastardo de Barce‑
los, aquela veia de sentimento germânico, legada por D. Filipa ao carácter 
dos outros infantes; aquele indefinido misticismo humano, que só em ale‑
mão tem palavra capaz de inteiramente definir: o gemuth, misto de sen‑
timentalidade afectiva, de emoção melancólica, de serenidade de ânimo 
contemplativa, de humorismo transcendente, em combinações infinita‑
mente variáveis, e que, desabrochando, produziu os tipos mais sublimes e 
também os mais extravagantes da imaginação poética, num Shakespeare, 
num Goethe, num Heine. D. Henrique era um peninsular espanhol, afir‑
mativo, duro, terminante, prático em tudo: na acção enérgica, no misti‑
cismo ardente, na habilidade astuta. Para levar per diante os seus planos, 
primeiro sacrificou à intriga e depois chegou a ser cruel; e para não mentir 
aos seus votos, entendendo a religião ao pé da letra, ficou virgem toda a 
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vida. Talvez daí provenha também a desumanidade que se lhe encontra no 
retrato.

A simpatia e a grandeza dos homens, como foi o infante D. Henrique, 
não está pròpriamente, pois, no carácter ou na individualidade: está na em‑
presa, a que se devotaram. E como o plano do infante era verdadeiro e fe‑
cundo; como a sua ideia de um Portugal novo, destacando ‑se da Espanha 
e estendendo ‑se, pelos confins de Marrocos, África em fora, a limites in‑
determinados nas regiões desconhecidas do mundo, provou afinal ser uma 
realidade, devemos ‑lhe, nós portugueses, uma segunda pátria; e deve ‑lhe a 
civilização europeia uma das suas três ou quatro conquistas fundamentais. 
É isto o que faz dele um herói, na mais nobre acepção da palavra, apesar 
das sombras que por vezes lhe escurecem a vida, e de não se lhe encontrar 
beleza, nem o encanto humano que distinguem outros filhos de D. João I.

Casto e abstémio, soldado e sacerdote dessa religião que despontava, 
nas alvoradas da Renascença, abraçada ainda às velhas crenças do cristia‑
nismo medieval, a dureza ingénita do carácter do infante encontrava nas 
visões do seu plano um objecto e uma sanção tão profunda, que a sua alma, 
realistamente mística à espanhola, tinha alucinações, julgando proceder per 
mandados da divindade. Esta fé e esta inclinação de génio, que se chamam 
loucura, quando chegam à mania e tem como objecto um fim sem utilidade 
real ou reconhecida, deviam concorrer para acentuar ainda mais o carácter 
reservado e agreste do infante.

À primeira, vista, o seu aspecto era temeroso, Segundo dizem os que o 
trataram, e arrebatado em sanha, o semblante tornava ‑se ‑lhe muito esqui‑
vo. Nenhum homem, perseguido e dominado por uma ideia, tem meiguice, 
nem aquela impassibilidade íntima que mais ou menos corresponde sempre 
à morte da energia, pela contemplação, ou pelo cepticismo. Mas o infante 
não era expansivamente colérico, não tinha acessos, nem fúrias: era, pelo 
contrário, esquivo, isto é, reservado. Amodorrava, franzia a testa, empinava 
as sobrancelhas, e com a palavra mansa e o gesto comedido, mandava pas‑
sear quem o desgostava: «Dou ‑vos a Deus, sejais de boa ventura!»

Nunca foi avaro, e compreende ‑se, porque a sua paixão tinha objecto 
diverso. A riqueza era ‑lhe apenas um instrumento ao serviço da sua ideia. 
Avarento é o homem que, fazendo ‑se centro do mundo, refere tudo a si; 
e o infante via as coisas de um modo diametralmente oposto. O centro, 
o núcleo, o âmago de tudo, estava nesse plano a que se votaria a si próprio, 
sacrificando os seus, para a exaltação da sua fé e da sua terra, para que germi‑
nasse, para que nascesse, florisse e frutificasse a semente que trazia no pen‑
samento envolvida nas dobras da inconsciência. Nunca o infante sonhou os 
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cruéis resultados que à sua terra haviam de vir do glorioso sacrifício a que a 
votava, impondo ‑lhe a missão de descobrir o mundo, para que a humanida‑
de tivesse, depois das ilusões inebriantes, os desenganos finais, e na garganta 
o travo amargo dos frutos paradisíacos da árvore da ciência.

Não tinha a impassibilidade olímpica: não podia ter esse condão dos 
apáticos. O seu temperamento fervia, mas, como portador de uma ideia ar‑
dentemente crida, se o seu gesto era sossegado e a sua palavra, mansa, tam‑
bém o seu génio era constante nos casos adversos e alheio inteiramente à 
vaidade da gente débil. Modesto, como os fortes são sempre, por não care‑
cerem de ostentação que os mantenha erectos, o infante era ‑o também por 
ser asceta. Casto e abstémio, como se disse, jejuava meio ano. Tinha uma 
vida interior absorvente que escusava as afirmações externas, essenciais 
para o comum dos homens. Sem meiguice, nem encanto de espécie alguma 
no aspecto, nem no génio, reservado, vagaroso no dizer, distraído, quase mi‑
santropo, os contemporâneos levavam com acerto essa falta de qualidades 
agradáveis ao «senhorio que a freima havia em sua compleição, ou à enlição 
da sua, vontade movida a algum certo fim aos homens não conhecido».

Esse carácter fatídico e assustador vinha da chama, que lhe devorava, 
o peito, enleando ‑lhe, não a vontade, mas sim as manifestações externas 
dela nas relações com os seus semelhantes. Trazia na alma um incêndio, 
e por isso mesmo o exterior era gelado: a chama aspirava e consumia to‑
das as parcelas de calor periférico. Pelo que sabemos do génio dos povos 
remotos de Tiro, Sidónia e Cartago, o infante D. Henrique tinha em si o 
carácter de um fenício; e marcando a Portugal o destino ulterior da sua vida, 
prenunciou também a fisionomia que este povo ia apresentar nos seus actos 
colectivos e no génio dos seus grandes homens. Acaso formada com semen‑
tes de sangue africano, a árvore da população portuguesa, em que decerto 
se enxertaram muitos ramos de origem púnica, talvez desse no infante um 
fruto de longínqua ascendência. Era o filho de um bastardo que nascera em 
entranhas populares, e se fizera homem e rei por um movimento da vontade 
espontânea de todo o povo português.

A chama interior em que ardia, devorando ‑o, fortalecia ‑o. É um enga‑
no retórico supor que a intensidade de um pensamento, quando é fecun‑
do, mata. O que destrói os homens é a apatia e a enervação. Na sua vida, 
o infante apresenta ‑nos um dos primeiros exemplares do asceta da ciência. 
Consumia os dias, velava as noites, estudando, indagando, meditando; e 
não nas vagas congeminações mais ou menos fantásticas do teósofo ou do 
metafísico, mas em volta da realidade positiva e prática do mundo, esboça‑
do diante de seus olhos nos mapas rudos do tempo. Como um alquimista, 
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queria extrair dessas folhas o segredo da terra. Não queria uma quimera. «E 
o corpo, assim obstinado, parecia que reformava outra natureza». Não que‑
ria uma quimera, queria o possível — e tão possível, que bastou um século 
para ser um facto.

Com o casamento do rei, fizera ‑se mais cosmopolita ainda a Corte por‑
tuguesa, que nunca fora patriòticamente exclusiva, pois a sentimento da 
independência afirmava ‑se bastante na hostilidade a Castela. Desde que a 
capital se ia fixando em Lisboa, já tornada um centro de comércio marítimo 
e uma estação de desvairadasgentes, como diz Fernão Lopes, Portugal, cuja 
primeira Corte fora francesa, cuja Corte de agora era inglesada, adquiria 
cada vez mais esse carácter de um país aberto, como foi Roma no Lácio, 
preparando ‑se também para se transformar, como se transformou o peque‑
no Estado do Tibre, num império colonial.

A casa do infante, patente a quantos havia bons e valiosos no Reino, 
era, porém, sobretudo o asilo dos estrangeiros que cooperavam com ele na 
sua empresa absorvente. Dava ‑lhes mais acolhimento ainda do que aos na‑
cionais; chamava ‑os, premiava ‑os, para que viessem iniciar ‑nos em todos os 
seus segredos e armar ‑nos com todos os recursos necessários à missão que 
via desenhar ‑se no mapa imenso do mar desenrolado diante de Portugal. 
E nesta religião ardente da ciência, o infante incluía todos os povos, até os 
judeus, e todas as artes, até a medicina, que nesses tempos era apanágio de‑
les. Quando, em 1431, se reformou a Universidade de D. Dinis, por influência 
e sob a direcção do infante, criou ele uma cadeira de medicina, destinando‑
‑lhe uma sala em que mandou pintar a imagem de Galeno. E como a Univer‑
sidade «non tinha casas próprias em que lessem e fezessem seus autos, an‑
tes andava sempre por casas alheyas, e de aluguer, como cousa desabrigada, 
e desalojada», comprou e deu ‑lhe um prédio na freguesia de S. Tomé de Lis‑
boa. Em 1448 consignou o subsídio de doze marcos de prata anuais, tirados 
das rendas da Madeira, para a cadeira de prima de teologia. Por tudo isto, as 
gentes do nosso Reino traziam em vocábulo que os grandes trabalhos deste 
príncipe quebrantavam as altesas dos montes. 
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Francisco de Sá de MIRANDA. «Carta V», in CartaaAntónioPereira. [s.d.] 
2003. Lisboa: Imprensa Nacional — Casa da Moeda. 237 ‑242.

Como eu vi correr pardaos 
Por Cabeceiras de Basto,
Crecer em cercas e em gasto, 
Vi por caminhos tam maos
Tal trilha, tamanho rasto,
Nesta ora os olhos ergui
Á casa antiga e á torre
Dizendo comigo assi:
Se nos deus não val aqui,
Perigoso imigo corre!

Não me temo de Castela
Donde guerra inda não soa, 
Mas temo me de Lisboa, 
Que ó cheiro d’esta canela
O reino nos despovoa,
E que algum embique ou caia! 
Ó longe va, mao agouro
Falar por aquela praia 
Na riqueza de Cambaia,
Narsinga das torres de ouro.

Ouves, Viriato, o estrago 
Que ca vai dos teus custumes:
Os leitos, mesas, os lumes, 
Tudo cheira: eu olios trago,
Vêm outros, trazem perfumes.
E aos bons trajos de pastores
Em que saistes às pelejas
Vencendo tais vencedores,
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São trocados os louvores,
São mudadas as envejas!

É entrada polos portos 
No reino crara peçonha 
Sem que remedio se ponha. 
Ums doentes, outros mortos,
Outro polas ruas sonha.
Fez nos a ousada avareza
Vencer o vento e o mar,
Vencer caje a natureza.
Medo hei de novo a riqueza
Que nos torne a cativar.

Penedos sobre penedos 
De que as serras ca são cheas, 
Vistas se vos fazem feas.
Direis dos vinhos azedos
O que ja disse Cineas
A quem, nos convites dado
A provar se lhe aprouvesse,
Despois, nos olmos mostrado,
Nuncavi (disse) enforcado
Quemaforcaassimerecesse.

Ás vozeiras montarias 
Derribar aves que vão 
Cantando inverno e verão, 
Que al é se não remir dias
Do enfadamento aldeão?
Que trabalhosos concertos 
Os de vilãos mal criados, 
Os de vilãos mal cubertos, 
Os de vilãos pouco certos,
Muito desarrezoados,

Direis, e não vo ‑lo nego; 
Porem quereis que vo ‑lo diga?
Este mundo é armado em briga,
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Não achais nele asossego
Nem naquela ermida antiga.
Mas porem ha diferencas 
Antre o de ca e de la: 
Ca nas mais das desavenças 
Vos ereis o das sentenças,
La embaixo outrem as dá.

Em troca tereis manjares,
Composiçõis delicadas,

as sobre outras grosadas, 
Por perigos, por pesares 
Primeiramente compradas. 
Convites de quem convida! 
Amostrão vos suas tendas. 
Quanta cousa é i perdida! 
Ceas imigas da vida, 
Imigas mâs das fazendas.

De isto o cheiro, de isto a cor
Que não tem preço igual. 
Milagres de Portugal!
Cousas de tanto sabor,
Todas a saberem mal.
Onde se ha de lançar tanto? 
Aquilo é pagar o pato!
Em fim, quando me levanto, 
Ou hei de morrer d’espanto, 
Ou se não me espanto, mato.

Que contas vão tam erradas!
Enfastia o que sobeja!
Quem come o que não deseja?
Soíão ser as convidadas
Vontades, agora é enveja.
Entra comnosco a manhã,
É ja dia, e pedis velas.
A tal cea cortesã
Quanta inguaria vã
A fora a das escudelas.
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Os bons convites antigos, 
Antes de se tudo alçar, 
Erão pera conversar 
Os parentes e os amigos, 
Que não pera arrebentar. 
E de viver juntamente 
Houverão convites nome, 
Soltos ós olhos da gente 
Que vissem quam santamente 
Ali se matava a fome.

Aquela ufana rainha,
Irmã do vil Ptolemeu,
Que o rico pendente deu 
Prodigamente á cozinha 
De um grande banquete seu, 
Vendo tudo ir se a perder 
Todavia convidava,
Ja porem não de viver, 
Mas de assi juntos morrer 
Ós tais convites chamava!

Á vossa fonte tam fria 
Da Barroca em julho e agosto 
(Inda me é presente o gosto) 
Quam bem que nos i sabia 
Quanto na mesa era posto! 
Ali não mordia a graça, 
Erão iguais os juízes,
Não vinha nada da praça, 
Ali da vossa cachaça,
Ali das vossas perdizes!

Ali das fruitas da terra, 
(Que dá cada tempo a sua)
Colhida á mão cada a! 
Nunca o sabor a vista erra, 
Cheirosa, formosa, e nua. 
Oh ceas do paraiso
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Que nunca o tempo vos vença, 
Sem fala da nossa ou riso, 
Nem carregadas do siso, 
Nem danadas da licença!

Des i, o gosto chamando
A outros môres sabores, 
Líamos pelos amores
Do bravo e furioso Orlando, 
E da Arcadia os bons pastores. 
Se eu isto estimado agora 
Vira como d’antes era,
Por meu conto avante fora, 
Mas não diz ora com ora: 
Vão se como ó fogo a cera!

Que troca ver la Pasquinos
Portugueses cento a cento 
(Quem o ve sem sentimento?)
Tratar os livros divinos, 
Com tal desacatamento!
E o que não podem ousar 
De ler se em giolhos não, 
(Que graças pera chorar!) 
Torcem fazendo falar 
Ó som da sua paixão,

Esquecidos do conselho,
Pudera dizer mandado, 
Sendo por quem foi vedado 
No santisimo evangelho
Óscãisnãodeisosagrado. 
Almas que ós sonhos andais, 
O muito não o troqueis 
Por nadas, como o trocais;
Asperlasorientais
Ósporcosasnãolanceis.
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Mal sem emenda é o jogo
Antre os seus males maiores. 
Um rei de grandes louvores 
Mandou que pusessem fogo 
Á casa e ós jugadores.
Das santas leis jogo imigo, 
Desprezador das modernas, 
Continuador do perigo, 
Penas sempre assi consigo,
Vai caminho das eternas.

Deixemos mil outros jogos
Que la vão, mil outros tratos, 
Fazer, desfazer contratos,
Salamandras nos seus fogos
De Herodes pera Pilatos.
E aquele grande alvoroço
De atambor que á guerra chama,
Leva o velho, leva o moço;
Primeiro entra em destroço
Que perca de vista Alfama.
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Fernão Álvares do ORIENTE. «Prosa primeira», in ALusitânia
Transformada. [1607] 1985. Lisboa: Imprensa Nacional — Casa da Moeda. 
27 ‑44.

Naquela parte da grande Lusitânia, que a natureza fez no sítio aos olhos mais 
oculta, e na frescura dos arvoredos, que a encobrem, mais aprazível, perto 
donde o rio Nabão, mais conhecido pola antiguidade de seu nome, que pola 
grandeza de sua corrente, e o claro Zêzare misturando as águas, juntamente 
com os seus nomes as vão entregar ao Tejo, que por douradas areas (desconto 
certo de todos os bens do mundo) as leva de mistura com as suas daí a pouco 
espaço ao mar salgado, n a abrigada ao pé dum alto monte, que de contino 
lava com a sua corrente um ribeiro, vive a companhia de pastores que, jun‑
tos debaxo do governo de Severo seu maioral, naqueles campos apacentam 
seus rebanhos. Aqui a par d a fonte clara se alevanta um freixo antigo, que, 
estendendo os ramos sobre as ágoas, parece que ou estão contemplando no 
cristal líquido sua fermosura, namorando ‑se, ou que, agradecido ao benefí‑
cio, que das mesmas ágoas recebe, por natural impulso lho paga com a som‑
bra, que de contino lhe fazem os ramos, que estende sobre a fonte cristalina. 
É naquela parte o clima tão temperado, que as ditosas flores, que ali nacem, 
se logram de a perpétua primavera, de maneira que nem o frio inverno, nem 
o calmoso estio lhe fazem com suas alterações alg a injúria, que, por particu‑
lar dispensação do Céu, alcançou aquele bosque deleitoso, previlégio de não 
ser tributário às mudanças do tempo, que tudo senhorea. Acostumavam neste 
lugar muitas vezes os pastores despender alguns pedaços do dia, que furta‑
vam aos seus continos exercícios, em honestos passatempos para os quais a 
frescura do prado, e o apartamento dele lhe ofereciam seguríssima ocasião. 
E como os mais dos pastores, que naquele pacifico remanso passavam a vida, 
estavam desenganados da vaidade dela (mercê da longa experiência), o em que 
se entretinham, e deleitavam, era em contar casos diversos com que amor e 
fortuna, tiranos regedores do mundo, afligem nele quem os segue, para mais 
certo desengano de suas sem ‑rezões, e mais firme segurança daquela vida, que 
lhe emprestava quietação tão descansada.

Estavam a tarde naquele lugar os pastores mais vezinhos baixo da ver‑
dura, com que os arvoredos os defendiam do ardor da calma, e, desejosos de 
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me mostrar o gosto com que todos festejaram minha vinda, um tangia na 
frauta rústica tão suavemente, que a melodia das cíteras sonoras lhe pudera 
reconhecer ventagem, cantava outro a Deus versos polidos, mostrando a 
quanto se pode alevantar o preço da poesia, que até ‘gora andou tão mal 
empregada na boca dos pastores. Mas Frondoso, que mais que todos quis 
obrigar ‑me, voltando ‑se para mi, me disse:

— Por que com gosto e proveito, que na vida campestre cabem num 
saco, possamos passar este pedaço de dia, que nos fica, paga, ó Felício, a toda 
esta companhia, não só a mágoa com que até ‘gora sem ti nos vimos, mas o 
gosto também com que já connosco aqui te vemos.

— Se em mi pode haver — respondi eu — alg a cousa que possa ser 
bastante paga de tão grande obrigação, eis aqui a vontade, que vale mais que 
tudo, de cujo preço só fio que possa satisfazê ‑la.

— Conta ‑nos — replicou Frondoso — a história de Amâncio, e de Jacin‑
to, que, segundo cá soou, de a prática que entre si a vez tiveram, ribeiras do 
Douro, aonde então estavas, desenganados da vaidade do mundo, e falsidade 
do amor, a quem serviam, de seus pensamentos fizeram a Deus novo sacrifí‑
cio, conhecendo que nenh a outra cousa merece lugar no coração humano. 
E por que te não pareça que não temos ainda ouvidos em que caibam, por 
passatempo, as vaidades em que primeiro se ocuparam, da minha parte, e de 
todos, te rogo que tudo o que passaram nos contes, como o sabes, por que em 
seus erros passados se realce a sua emenda, e nós deles nos possamos prover 
de remédio contra os nossos: e fia de nós que só disto nos poderá servir sabê‑
‑los, que é o fruto que d’erros alheios sabe colher quem os conhece.

Eu, sem réplica nenh a, inclinando a cabeça um pouco, entre os om‑
bros recolhidos, em sinal de obediência, comecei a contar a história, que 
queriam saber, referindo ‑a polas mesmas palavras com que a vi escrita, pola 
mão de Frondélia, fermosa ninfa que fazia junto ao Douro habitação, naque‑
le mesmo lugar onde o caso aconteceu, pola maneira que se segue.

FRONDÉLIA — AMÂNCIO — JACINTO

Da ventura queixoso
Estava Amâncio triste na verdura,
Que o turvo Douro com sua ágoa rega,
Queixoso da ventura,
E mais do Amor: porque ele d’invejoso
Obriga a desejar o que ela nega.
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A esperança cega,
A qual lhe sustentara
À custa do seu dano
A vida num gostoso e ledo engano,
Entregou à corrente a sorte avara. 
E vendo que a ágoa clara
Consigo a leva ao mar, enfim descansa 
Se descansasse alguém sem esperança.

Com as ágoas que leva
O turvo Douro, Amâncio misturava
Outr’ágoa, que dos olhos lhe caía.
A menhã borrifava
No mato o rosmaninho, a branca esteva,
No campo o lírio azul, que o chão cubria.

A doce melodia
Do pássaro queixoso
Nos ramos s’alevanta
De fruto e flor cuberta a fresca planta
À terra inclina o peso gracioso,
E mostra ao céu fermoso
As flores tais, que transformar ‑se nelas
Parece que desejam as estrelas.

As ágoas que lhe saem
Dos olhos tristes são mui claro indício
Das vivas chamas que em seu peito ardiam;
E neste sacrifício,
Se na terra mil lágrimas lhe caem,
Também suspiros mil ao Céu subiam.

Os campos recolhiam
As lágrimas, que chovem,
Seus olhos, que os moveram,
Lágrimas, que jamais mover puderam
Um coração humano, agora movem
As pedras, por que provem
A força que têm lágrimas ardentes,
Não em ti, Lénia, que tão pouco a sentes.
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Os olhos saudosos
Postos na clara estrela, e o pensamento,
Noutros, que outra mais clara luz lh’escondem,
A brando sentimento
Movendo estava os montes cavernosos,
Os quais com gritos mil aos seus respondem.

As queixas correspondem,
Por mui justa medida,
À grave causa delas,
Mas não acha porém descanso nelas,
Que todo o benefício perde a vida,
Que é por amor perdida,
E as ágoas, que da vista o Amor derrama,
No peito acendem mais a ardente chama.

Assi que com aquilo,
Com que remédio dava ao seu cuidado, 
Os seus cuidados mais s’acrecentavam. 
E já desesperado
Da cura de seu mal, quis encubri ‑lo, 
Quando as ágoas da vista o publicaram. 

Qu’elas melhor declaram
A dor que a alma sente
Que a língoa, que emudece
A mesma dor que n’alma se padece;
Mas como o Céu, a seu pesar, consente
Se cure um descontente,
Fez que assi se queixasse de seu dano
Para que lho curasse um desengano.

AMÂNCIO

Lénia fermosa, e esquiva,
De quem me queixarei no mal que passo? 
De ti, Lénia, d’amor ou da ventura?
Que tu no extremo passo
A minha vida tens, por que não viva,
Que a que vivo sem ti é morte escura,
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O fero Amor procura
Subir meu pensamento
Aonde ele não chega.
A fortuna cruel também me nega
O prémio que mereço em meu tormento 
Por esta dor que sento.
E se tão alto amor de mim me arreda
É por me dar fortuna maior queda.

Contudo, Ninfa bela,
Em tantas sem ‑rezões rezão parece 
Que só do fero amor queixar ‑me devo.
Que a mim não me conhece
Fortuna, para que m’aqueixe dela,
Pois pôr a boca em ti eu não me atrevo.

Amor co doce cevo
Dum gracioso riso
Que mostra em cofre d’ouro,
De rubins e de pérolas tesouro,
Qual nunca o Tejo viu, nem viste, Anfriso,
Roubou ‑me a vida, e o siso,
Mas esta morte é só vida felice,
Só merece ser siso esta doudice.

Assi da grave pena
A que amor m’ obrigou por ti, pastora,
Salvando ‑me fiquei na causa dela:
Que maior pena fora
Ver essa vista angélica e serena,
E vendo ‑a não saber penar por ela.

Nessa presença bela
Te pareces co Tejo,
Co Douro na braveza.
Na graça desse aspeito, e n’aspereza, 
De qu’esse peito armado sempre vejo, 
Em ti ao meu desejo
Está representando o meu receio 
Um fermoso rosal de rosas cheio.
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Estão as rosas belas
No ramo verde os olhos alegrando
Que com cobiça ao tronco a vista estendem;
Mas os ramos guardando
Seu depósito, a mão que vai colhê ‑las
Com seus espinhos ásperos ofendem.

Meus olhos que pretendem
De tua fermosura
Alcançar o tesouro
De cuja vista vivo, e por quem mouro
Nas mãos da tua condição tão dura
Deixam a vida escura,
E tu n’alma banhando estás a espada, 
N’alma que em só querer ‑te está culpada.

A doce Primavera
Não alegra esses álamos amenos
Quanto um aceno teu me faz contente,
Nem maltratado menos
Estou de tua condição austera
Que o freixo que queimou o raio ardente.

Co gosto, que’alma sente,
A dor dessa aspereza
Mui bem se recompensa.
E com glória tamanha a pena imensa 
Misturando se vai, que não me pesa 
Desta minha tristeza
Senão, que enquanto a sinto, perco o preço 
Do que pola sentir por ti mereço.

Às forças peregrinas,
Com que pudestes, olhos, cativar ‑me, 
A vida e gosto por despojo entrego.
E por mais que apartar ‑me
O fado injusto quis dessas mininas
Que um menino em si trazem, por vós cego; 

Esse brando sossego,
Que c’um acento brando
O Céu e a terra iguala,
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Tudo consigo leva e tudo abala,
Vai após si meu coração levando,
Que d’ausência zombando
Pôs nessa vista o assento, onde subido,
Em vós vive sem mim, com ela unido.

Por onde esta floresta
E quanto vejo nela em si retrata
Essa presença, ó Lénia, deleitosa,
Tens da fina escarlata
E das rosas a cor na boca e testa, 
Nas tranças da laranja a cor fermosa. 

Na vista graciosa
A verdura do prado,
Se não que a vista isenta
Nega o bem que a verdura representa.
Que em tudo o mais, pastora, ao meu cuidado
Um natural traslado
Desse angélico aspeito alegre e brando
Está o pensamento apresentando.

Nace a menhã fermosa
O rouxinol queixoso despertando
Ao canto, com que ao Céu seu mal declara.
D’orvalho borrifando
No descuberto campo a flor e a rosa
Como em cristal se vê nesta ágoa clara.

Depois a luz preclara
As terras alumia;
As estrelas vencendo
Sempre aqui nisto estou teu gesto vendo. 
Trazes do rouxinol a melodia 
No riso d’alegria,
A flor e a rosa nessas faces belas, 
Nos cabelos o sol, na vista estrelas.

Torna pois, Lénia minha,
Que para quando tornes te aparelha
Mil flores este campo, que te aguarda:
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Aquela mansa ovelha,
Que para ti criei, se vens azinha,
Tua será, que para ti se guarda.

Mas já que tanto tarda
Tua presença linda
Em tomar possessão
Dest’alma, que lhe dou, não é rezão
Qu’espere mais tão vagarosa vinda.
Mas eu, que vivo ainda
Te vou buscar, por que ou me dês a vida
Ou de todo a teus pés fique rendida.

JACINTO

A dor que t’atromenta, Amâncio amigo, 
Da qual os olhos teus notícia deram, 
Primeiro que te vás chora comigo.

Também o mal que aos meus outros fizeram 
Te contarei, que lágrimas ardentes
Já vês que as com outras se temperam.

Pois nos achamos ambos descontentes, 
Curarei co teu mal este que sinto, 
E tu cura co meu esse que sentes.
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Manuel Pedro PACAVIRA. NzingaMbandi. 1979. Lisboa: Edições 70. 17 ‑25.

Tinham ‑lhe dado o nome de Ana de Sousa, havia os que lhe chamavam Jin‑
ga (ao lhe referir nas suas cartas, usava El ‑Rei D. João IV escrever: Rainha 
Dona Anna, Rayña Singa o sr. Correa Salvador de Saa e Não ‑Sei ‑Quantos, 
Ginga os seus mais), mas o nome dela verdadeiro é esse mesmo que vem na 
capa: Nzinga Mbandi.

Não devia ser mulher para se dar lá a essas fitas de puxar a cara, amarrar 
a testa, alçar os peitos, pôr o rabo a pino, e coisas outras dessas. Factos há 
que nos levam a pensar que ela cresceu bela, carinha bonita, alegre, simpá‑
tica, sendo o seu defeito: virar bicha ‑fera ‑ferida, caso que lhe violassem um 
direito. Tanto é que uma formidável história ela nos deixou, uma história 
que mete respeito, o motivo que me traz a conversar aqui com vocês. Mas 
comecemos pelos tempos dos seus passados. 

À boca do Nzaidi: canoas no rio a passear, mulheres à berma lavando, 
e meninos na praia a correrem uns atrás dos outros, a brincarem traqui‑
nos. Além, mulheres outras a capinar. Mais para lá, umas casitas, redon‑
das, cobertas de capim — com umas raparigas fora a pisar, e uma velhinha 
não muito distante sentada à sombra de uma árvore a olhar para o alto, 
a admirar as aves agoureiras que voam já longe anunciando a breve chega‑
da das chuvas. Tem, contudo, o ouvido atento ao cantar de um passarinho 
que acaba de pousar em um ramo de uma árvore à vista. Daqueles que 
gostam de avisar as pessoas que vão vir visitas em casa. Mas seu cantar 
mais se parece com o chorar daquele mal ‑parecido passarão que anuncia 
desgraças.

— Sié!... Katuka!
Nem pelo menos o passarinho se mexeu! Continua a cantar, o mesmo 

canto, e da mesma maneira, como que a chorar. Nada com ele. 
— Nki mpila nzenza zi kuizanga?... — se pergunta a velhinha, algum 

tanto enfadada. — Nki mpila nzenza zi kuizanga?!... Kweibasukanga?...
Começa o sol a aquecer — e pelo Rio dentro:
Estranhas embarcações!
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PEPETELA. «Capítulo III — Ondina», inMayombe. [1980] 2002. Lisboa: 
Dom Quixote. 138 ‑151.

Ao voltar à casa do Comando, Sem Medo encontrou o Comissário pre‑
parando o sacador. Este mirou ‑o. Sem Medo notou o olhar vazio e teve 
medo. Inútil tentar esconder ou ir com meias palavras, era o momento de 
agir. 

— Onde vais? A Dolisie?
O Comissário não respondeu. Embrulhou o cobertor, meteu ‑o no saca‑

dor e apertou as correias. O Comandante pôs ‑lhe a mão no ombro.
— Não queres ir bater um papo?
O outro não respondeu. Meteu o sacador às costas, pegou na arma e no 

cantil.
— Comissário, responde, onde vais?
O Comissário virou ‑se para ele, mexeu os lábios e, repentinamente, 

deu ‑lhe as costas e saiu. Sem Medo pegou na AKA e foi atrás dele.
O Comissário caminhava rapidamente. Ultrapassou a sentinela, atra‑

vessou o rio, tomou o atalho para Dolisie. O Comandante seguia ‑o a dez 
metros de distância. Marcharam quinze minutos, atravessando os rios a vau. 
O Comissário parecia não se aperceber da presença de Sem Medo. Vai cego 
e surdo, pensou este. É um perigo caminhar assim no mato.

No entanto, o Comissário parou e virou ‑se para trás.
— Que queres, Sem Medo?
— Vou contigo.
— Porquê?
— Não me disseste onde ias. Eu sou o Comandante, tenho o direito e 

o dever de seguir quem arranca da base ilegalmente. Ou mesmo prender, se 
julgar necessário.

— Eu não vou fugir. 
— Quem mo garante?
— Não sou um desertor.
— Estás em estado de deserção, pois não avisaste onde ias.
— Sabes muito bem onde vou.
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Fernando PESSOA. «O dos castelos», in Mensagem. [1934] 1997. Lisboa: 
Assírio & Alvim. 15.

A Europa jaz, posta nos cotovelos: 
De Oriente a Ocidente jaz, fitando, 
E toldam ‑lhe românticos cabelos 
Olhos gregos, lembrando.

O cotovelo esquerdo é recuado;
O direito é em ângulo disposto.
Aquele diz Itália onde é pousado;
Este diz Inglaterra onde, afastado,
A mão sustenta, em que se apoia o rosto.

Fita, com olhar sfíngico e fatal,
O Ocidente, futuro do passado.

O rosto com que fita é Portugal.
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[Fernando PESSOA] Álvaro de Campos. «Ode triunfal», in Poemasde
ÁlvarodeCampos—EdiçãoCríticadeFernandoPessoa, Volume IV. [1914] 
1990 Lisboa: Imprensa Nacional — Casa da Moeda. 66 ‑73.

Á dolorosa luz das grandes lâmpadas eléctricas da fábrica 
Tenho febre e escrevo.
Escrevo rangendo os dentes, féra para a beleza disto,
Para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos.

Ó rodas, ó engrenagens, r‑r‑r‑r‑r‑r‑r eterno!
Forte espasmo retido dos maquinismos em fúria! 
Em fúria fóra e dentro de mim,
Por todos os meus nervos dissecados fóra,
Por todas as papilas fóra de tudo com que eu sinto! 
Tenho os lábios sêcos, ó grandes ruídos modernos, 
De vos ouvir demasiadamente de perto,
E arde ‑me a cabêça de vos querer cantar com um excesso 
De expressão de todas as minhas sensações, 
Com um excesso contemporâneo de vós, ó máquinas!

Em febre e olhando os motores como a uma Naturesa tropical —
Grandes trópicos humanos de ferro e fôgo e fôrça —
Canto, e canto o presente, e tambem o passado e o futuro,
Porque o presente é todo o passado e todo o futuro
E ha Platão e Vergilio dentro das máquinas e das luzes eléctricas
Só porque houve outrora e fôram humanos Vergilio e Platão,
E pedaços do Alexandre Magno do século talvez cincoenta,
Átomos que hão ‑de ir ter febre para o cérebro do Ésquilo do século cem, 
Andam por estas correias de transmissão e por estes êmbolos e por estes 
volantes, 
Rugindo, rangendo, ciciando, estrugindo, ferreando,
Fazendo me um excesso de carícias ao corpo numa só carícia à alma.
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Ah, poder exprimir ‑me todo como um motor se exprime! 
Ser completo como uma máquina!
Poder ir na vida triunfante como um automóvel último ‑modêlo!

Poder ao menos penetrar ‑me fisicamente de tudo isto,
Rasgar ‑me todo, abrir ‑me completamente, tornar ‑me passento 
A todos os perfumes de ólios e calores e carvões
Desta flora estupenda, negra, artificial e insaciável!

Fraternidade com todas as dinâmicas!
Promíscua fúria de ser parte ‑agente
Do rodar férreo e cosmopolita
Dos comboios estrénuos,
Da faina transportadora ‑de ‑cargas dos navios,
Do giro lúbrico e lento dos guindastes,
Do tumulto disciplinado das fábricas,
E do quase ‑silêncio ciciante e monótono das correias de transmissão!

Horas europeias, produtoras, entaladas
Entre maquinismos e afazêres úteis!
Grandes cidades paradas nos cafés,
Nos cafés — oásis de inutilidades ruidosas
Onde se cristalisam e se precipitam
Os rumores e os gestos do Útil
E as rodas, e as rodas ‑dentadas e as chumaceiras do Progressivo!
Nova Minerva sem ‑alma dos cais e das gares!
Novos entusiasmos de estatura do Momento!
Quilhas de chapas de ferro sorrindo encostadas às docas,
Ou a sêco, erguidas, nos planos ‑inclinados dos portos!
Actividade internacional, transatlantica, Canadian‑Pacific!
Luzes e febris pêrdas de tempo nos bares, nos hoteis,
Nos Longchamps e nos Derbies e nos Ascots,
E Piccadillies e Avenues de l’Opéra que entram
Pela minh’alma dentro!

Hé ‑la as ruas, hé ‑lá as praças, hé ‑lá ‑hô lafoule!
Tudo o que passa, tudo o que pára às montras! 
Comerciantes; vadios; escrocs exageradamente bem ‑vestidos; 
Membros evidentes de clubs aristocráticos;
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Esquálidas figuras dúbias; chefes de família vagamente felizes
E paternais até na corrente de oiro que atravessa o colête
De algibeira a algibeira!
Tudo o que passa, tudo o que passa e nunca passa!
Presença demasiadamente acentuada das cocottes;
Banalidade interessante (e quem sabe o quê por dentro?)
Das burguezinhas, mãe e filha geralmente,
Que andam na rua com um fim qualquer;
A graça feminil e falsa dos pederastas que passam, lentos;
E toda a gente simplesmente elegante que passeia e se mostra
E afinal tem alma lá dentro!

(Ah, como eu desejaria ser o souteneur disto tudo!)

A maravilhosa belesa das corrupções políticas, 
Deliciosos escândalos financeiros e diplomáticos, 
Agressões políticas nas ruas,
E de vez em quando o comêta dum regicídio 
Que ilumina de Prodígio e Fanfarra os céus 
Usuais e lúcidos da Civilisação quotidiana!

Notícias desmentidas dos jornais,
Artigos políticos insinceramente sinceros,
Notícias passezà‑la‑caisse, grandes crimes —
Duas colunas dêles passando para a segunda página!
O cheiro frêsco a tinta de tipografia!
Os cartazes postos ha pouco, molhados!
Vients‑de‑paraître amarelos com uma cinta branca!
Como eu vos amo a todos, a todos, a todos, 
Como eu vos amo de todas as maneiras,
Com os olhos e com os ouvidos e com o olfacto
E com o tacto (o que palpar ‑vos representa para mim!)
E com a inteligência como uma antena que fazeis vibrar!
Ah, como todos os meus sentidos teem cio de vós!

Adubos, debulhadoras a vapor, progressos de agricultura! 
Quimica agrícola, e o comércio quase uma sciência!
Ó mostruários dos caixeiros ‑viajantes,
Dos caixeiros ‑viajantes, cavaleiros ‑andantes da Indústria, 
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Prolongamentos humanos das fábricas e dos calmos escritórios!
Ó fazendas nas montras! ó manequins! ó últimos figurinos!
Ó artigos inúteis que toda a gente quer comprar!
Olá grandes armazens com várias secções!
Olá anúncios eléctricos que veem e estão e desaparecem!
Olá tudo com que hoje se constroi, com que hoje se é diferente de ontem!
Eh, cimento armado, beton de cimento, novos processos!
Progressos dos armamentos gloriosamente mortíferos!
Couraças, canhões, metralhadoras, submarinos, aéroplanos!

Amo ‑vos a todos, a tudo, como uma fera. 
Amo ‑vos carnivoramente,
Pervertidamente e enroscando a minha vista 
Em vós, ó coisas grandes, banais, úteis, inúteis,
Ó coisas todas modernas,
Ó minhas contemporâneas, forma actual e próxima 
Do sistema imediato do Universo!
Nova Revelação metálica e dinâmica de Deus!

Ó fábricas, ó laboratórios, ó music‑halls, ó Luna ‑Parks,
Ó couraçados, ó pontes, ó docas flutuantes —
Na minha mente turbulenta e encandescida
Possúo ‑vos como a uma mulher bela,
Completamente vos possuo como a uma mulher bela que não se ama,
Que se encontra casualmente e se acha interessantíssima.

Eh ‑lá ‑hô fachadas das grandes lojas!
Eh ‑lá ‑hô elevadores dos grandes edifícios! 
Eh ‑lá ‑hô recomposições ministeriais!
Parlamentos, políticas, relatores de orçamentos, 
Orçamentos falsificados!
(Um orçamento é tão natural como uma árvore 
E um parlamento tão belo como uma borboleta).

Eh lá o interesse por tudo na vida,
Porque tudo é a vida, desde os brilhantes nas montras
Até á noite ponte misteriosa entre os astros
E o mar antigo e solene, lavando as costas
E sendo misericordiosamente o mesmo
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Que era quando Platão era realmente Platão
Na sua presença real e na sua carne com a alma dentro,
E falava com Aristóteles, que havia de não ser discípulo dêle.

Eu podia morrer triturado por um motor
Com o sentimento de deliciosa entrega duma mulher possuída.
Atirem ‑me para dentro das fornalhas!
Metam ‑me debaixo dos comboios!
Espanquem ‑me a bordo de navios!
Masóquismo através de maquinismos!
Sadismo de não sei quê moderno e eu e barulho!

Up ‑lá hô jockey que ganhaste o Derby, 
Morder entre dentes o teu cap de duas côres!

(Ser tão alto que não pudesse entrar por nenhuma porta! 
Ah, olhar é em mim uma perversão sexual!)

Eh ‑lá, eh ‑lá, eh ‑lá, catedrais!
Deixai ‑me partir a cabêça de encontro às vossas esquinas,
E ser levantado da rua cheio de sangue 
Sem ninguem saber quem eu sou!

Ó tramways, funiculares, metropolitanos,
Roçai ‑vos por mim até ao espasmo! 
Hilla! hilla! hilla ‑hô!
Dai ‑me gargalhadas em plena cara,
Ó automóveis apinhados de pândegos e de putas,
Ó multidões quotidianas nem alegres nem tristes das ruas, 
Rio multicolôr anónimo e onde eu não me posso banhar como quereria!
Ah, que vidas complexas, que coisas lá pelas casas de tudo isto!
Ah, saber ‑lhes as vidas a todos, as dificuldades de dinheiro,
As dissensões domésticas, os deboches que não se suspeitam,
Os pensamentos que cada um tem a sós comsigo no seu quarto
E os gestos que faz quando ninguem o pode ver!
Não saber tudo isto é ignorar tudo, ó raiva,
Ó raiva que como uma febre e um cio e uma fome
Me põe a magro o rôsto e me agita às vezes as mãos
Em crispações absurdas em pleno meio das turbas
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Nas ruas cheias de encontrões!
Ah, e a gente ordinária e suja, que parece sempre a mesma,
Que emprega palavrões como palavras usuais,
Cujos filhos roubam às portas das mercearias
E cujas filhas aos oito anos — e eu acho isto belo e amo ‑o! —
Masturbam homens de aspecto decente nos vãos de escada.
A gentalha que anda pelos andaimes e que vai para casa
Por vielas quase irreais de estreitesa e podridão.
Maravilhosa gente humana que vive como os cães,
Que está abaixo de todos os sistemas morais,
Para quem nenhuma religião foi feita,
Nenhuma arte criada,
Nenhuma política destinada para êles!
Como eu vos amo a todos, porque sois assim,
Nem imorais de tão baixos que sois, nem bons nem maus,
Inatingíveis por todos os progressos,
Fauna maravilhosa do fundo do mar da vida!

(Na nora do quintal da minha casa
O burro anda à roda, anda à roda,
E o mistério do mundo é do tamanho disto. 
Limpa o suor com o braço, trabalhador descontente.
A luz do sol abafa o silêncio das esferas
E havemos todos de morrer,
Ó pinheirais sombrios ao crepúsculo,
Pinheirais onde a minha infância era outra coisa 
Do que eu sou hoje...)

Mas, ah outra vez a raiva mecânica constante!
Outra vez a obsessão movimentada dos ómnibus.
E outra vez a fúria de estar indo ao mesmo tempo dentro de todos os comboios
De todas as partes do mundo,
De estar dizendo adeus de bordo de todos os navios,
Que a estas horas estão levantando ferro ou afastando ‑se das docas.
Ó ferro, ó aço, ó alumínio, ó chapas de ferro ondulado!
Ó cais, ó portos, ó comboios, ó guindastes, ó rebocadores!

Eh ‑lá grandes desastres de comboios!
Eh ‑lá desabamentos de galerias de minas!
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Eh ‑lá naufrágios deliciosos dos grandes transatlânticos!
Eh ‑lá ‑hô revoluções aqui, ali, acolá,
Alterações de constituições, guerras, tratados, invasões, 
Ruido, injustiças, violências, e talvês para breve o fim, 
A grande invasão dos bárbaros amarelos pela Europa,
E outro Sol no novo Horizonte!

Que importa tudo isto, mas que importa tudo isto 
Ao fúlgido e rubro ruído contemporâneo,
Ao ruído cruel e delicioso da civilização de hoje? 
Tudo isso apaga tudo, salvo o Momento,
O Momento de tronco nú e quente como um fogueiro,
O momento estridentemente ruìdoso e mecânico,
O Momento dinâmico passagem de todas as bacantes 
Do ferro e do bronze e da bebedeira dos metais.

Eia comboios, eia pontes, eia hoteis à hora do jantar,
Eia aparelhos de todas as espécies, férreos, brutos, mínimos,
Instrumentos de precisão, aparelhos de triturar, de cavar,
Engenhos, brocas, máquinas rotativas!
Eia! eia! eia!
Eia electricidade, nervos doentes da Matéria!
Eia telegrafia ‑sem ‑fios, simpatia metálica do Inconsciente!
Eia túneis, eia canais, Panamá, Kiel, Suez!
Eia todo o passado dentro do presente!
Eia todo o futuro já dentro de nós! eia!
Eia! eia! eia!
Frutos de ferro e útil da árvore ‑fábrica cosmopolita!
Eia! eia! eia! eia ‑hô ‑ô ‑ô!
Nem sei que existo para dentro. Giro, rodeio, engenho ‑me.
Engatam ‑me em todos os comboios.
Içam ‑me em todos os cais.
Giro dentro das hélices de todos os navios.
Eia! eia ‑hô! eia!
Eia! sou o calor mecânico e a eletricidade!
Eia! e o railse as casas de máquinas e a Europa!
Eia e hurrah por mim ‑tudo e tudo, máquinas a trabalhar, eia!

Galgar com tudo por cima de tudo! Hup ‑lá!
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Hup lá, hup lá, hup ‑lá ‑hô, hup ‑lá! 
Hé ‑há! Hê ‑hô! Ho ‑o ‑o ‑o ‑o! 
Z ‑z ‑z ‑z ‑z ‑z ‑z ‑z ‑z ‑z ‑z ‑z!

Ah não ser eu toda a gente e toda a parte!

Londres,1914—Junho.
ALVARO DE CAMPOS.

Dum livro chamado ArcodeTriunfo,a publicar.
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José Cardoso PIRES. «V», in ODelfim. [1968] 1993. Lisboa: Dom Quixote. 
58 ‑65.

AdUsumDelphini ficaria bem como divisa, a encimar o portal da casa. A meio 
da arcada, de preferência, e na boa cantaria.

As paredes foram levantadas por Tomás Manuel, avô do Engenheiro, 
depois de um incêndio que passou à História como «terramoto da pólvora». 
Da pólvora, porque começou numa explosão do forno, onde três carvoeiros, 
a soldo dos Palma Bravo, fabricavam munições contra o governo liberal; ter‑
ramoto, porque, com o abalo, a aldeia veio para a rua julgando que era o dia 
final, a Terra a estalar. Nesta aventura parece que andou metido um advo‑
gado errante, de olhos acesos e barbas de espinhos, e que o dito advogado 
percorria a cavalo montes e penhascos como correio secreto do príncipe 
D. Miguel (uma vez que no escritório do Engenheiro havia uma proclama‑
ção miguelista). Deixá ‑lo, coitado. Admito que seja uma das almas penadas 
do repertório do cauteleiro, mas não julgo que possa fazer grandes estragos. 
Cansou ‑se muito em vida, morreu no fio, chupado pela tísica. Com que cara 
iria aparecer agora à sociedade? De olhos acesos e barbas de espinhos?

Tomás, o Avô, deitou contas às cinzas e pôs ‑se a construir a casa sobre 
as velhas cavalariças que tinham escapado ao incêndio. Teve de fazê ‑la mais 
pequena, imagine ‑se o desgosto. Dois andares, escada de pedra no pátio de 
entrada, varanda corrida, hoje sem grades e apenas com três potes gigan‑
tescos a guardá ‑la. «Grades para quê, se não há crianças?», perguntava o En‑
genheiro quando decidiu transformar a sala grande num estúdio de longas 
vidraças, aberto sobre o terraço. E assim a casa ficava mais ligada ao vale, 
mais devassada por ele. Mais triste no inverno, quando a chuva saltitava no 
cimento da varanda, fustigada pela ventania.

O estúdio. Tudo disposto como na noite das apresentações: cobres nas 
paredes, uma espingarda antiga em cima da lareira. Eu, caçador em visita, 
Maria das Mercês no lugar que lhe é próprio (sentada no chão, entre revis‑
tas — Elle, Horoscope, Flama), o marido estendido no maple e com um braço 
pendurado para a bebida que repousa em cima do tapete. Música de fundo, 
a do gira ‑discos.
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Alves REDOL. «Porto de todo o mundo», inGaibéus. 1979. Mem Martins: 
Europa ‑América. 241 ‑256.

Naquela noite, na praia de areia fina, onde os avieiros pelo Inverno vêm pu‑
xar as redes, só se ouvia o marulhar brando do Tejo a acariciá ‑la.

Estava noite de luar. Um luar brando de Outono que vestia as coisas de 
penumbra triste. Piscavam luzes na outra margem, dispersas aqui e além, 
mais ali reunidas, como num concílio de estrelas. Eram constelações de vi‑
das, todas iguais vistas de longe.

A luz que iluminava o senhor não brilhava mais do que a outra que 
alumiava o servo. Ali não havia casebres, nem palácios. Todas eram irmãs, 
como estrelas da Estrada de Santiago que polvilhavam de oiro o azul ‑negro.

Dali os seus anseios partiam para longas viagens, embalados pela do‑
lência das marés, com velas enfunadas pelo sopro da imaginação de cada 
qual. Até ele vinha o passado, qual história estranha dita pelo Tejo, numa 
voz meiga e doce. E o passado era triste — mais triste que o badalar de um 
chocalho vindo de longe.

Ambições naufragadas, restos de alegrias e desditas, de que tinha vaga 
recordação. O presente era amargo, tão doloroso como o passado.

Mas ali, naquele silêncio, guardava sonhos de criança, como se nunca 
tivesse entrado na vida e ainda a julgasse uma floresta de frutos de oiro.

Era ali, sentado na praia, de corpo alquebrado pelas soalheiras e pelo 
trabalho, que vinha fazer a sua viagem de promissão. Na dolência vaga da 
noite acompanhava ‑o, às vezes, o trapejar de velas no virar dos bordos.

E ficava ‑se a olhar as fragatas, embarcando nelas os seus anseios sempre 
jovens.

A carreira daqueles barcos era curta e não chegava ao mar. Descarrega‑
vam em qualquer porto das margens e voltavam de novo, rio acima, em viagem 
decorada. E todos os dias e todas as noites, enquanto houvesse fretes, até o 
tempo lhes consumir as carcaças e serem vendidos para encalhar nos valados. 

Barcos irmãos da sua vida de alugado.
Também já andara por esse mundo, embarcado como mercadoria. En‑

contrara homens de outras raças, raças que afinal eram irmãs da sua. Nunca 
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João do RIO. «O velho mercado», in JoãodoRioporRenatoGomesCordeiro. 
[1916] 2005. Rio de Janeiro: Agir. 73 ‑78.

Acabou de mudar ‑se ontem a praça do Mercado. Naquele abafado e som‑
brio dia de ontem era um correr de carregadores, carroças e carrinhos de 
mão pelossquares rentes ao Pharoux levando as mercadorias da velha Praça 
abandonada para a nova instalação catita do largo do Moura, e, ao passo 
que aí uma vida ainda desnorteada estridulava e enchia de ruído o silêncio 
do sinistro largo, na alegre e bonacheirona Praça ia uma desolação de aban‑
dono, com as casas fechadas e o arrastar de utensílios para o meio das ruas 
sujas. A mudança! Nada mais inquietante do que a mudança — porque leva 
a gente amarrada essa esperança, essa tortura vaga que é a saudade. Aquela 
mudança era, entretanto, maior do que todas, era uma operação da cirurgia 
urbana, era para modificar inteiramente o Rio de outrora, a mobilização do 
próprio estômago da cidade para outro local. Que nos resta mais do velho 
Rio antigo, tão curioso e tão característico? Uma cidade moderna é como 
todas as cidades modernas. O progresso, a higiene, o confortável nivelam 
almas, gostos, costumes, a civilização é a igualdade num certo poste, que de 
comum acordo se julga admirável, e, assim como as damas ocidentais usam 
os mesmos chapéus, os mesmos tecidos, o mesmo andar, assim como dois 
homens bem vestidos hão de fatalmente ter o mesmo feitio da gola do ca‑
saco e do chapéu, todas as cidades modernas têm avenidas largas, squares, 
mercados e palácios de ferro, vidro e cerâmica. As cidades que não são civi‑
lizadas são exóticas, mas quão mais agradáveis. Não há avenidas, há outras 
cousas e quem vinha ao Rio gozava o interesse de uma cidade diferente das 
outras e tão curiosa no seu feitio, como é Toledo na sua maneira, como é o 
Porto, como o são algumas cidades da Itália, onde ainda não entrou o pro‑
gresso, que estende logo um cais, destrói vinte ruas e solta sobre as ruínas 
um automóvel.

O Rio, cidade nova — a única talvez no mundo — cheia de tradições, 
foi ‑se delas despojando com indiferença. De súbito, da noite para o dia, 
compreendeu que era preciso ser tal qual Buenos Aires, que é o esforço des‑
pedaçante de ser Paris, e ruíram casas e estalaram igrejas, e desapareceram 
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ruas e até ao mar se pôs barreiras. Desse descombro surgiu a urbs conforme 
a civilização, como ao carioca bem carioca, surgia da cabeça aos pés o refle‑
xo cinematográfico do homem das outras cidades. Foi como nas mágicas, 
quando há mutação para a apoteose. Vamos tomar café? Oh! filho, não é 
civilizado! Vamos antes ao chá! E tal qual o homem, a cidade desdobrou ave‑
nidas, adaptou nomes estrangeiros, comeu à francesa, viveu à francesa.

Só a praça do Mercado ainda resistia. A Praça! Essa velha bonacheirona 
que era o Ventre do Rio, levara a escolher o seu local muitos séculos. Em 
mil seiscentos e sessenta e tantos, a rua da Quitanda, era da Quitanda Ve‑
lha, porque lá se instalara a Praça. Pouco depois a rua da Alfândega era da 
Quitanda do Marisco, porque lá a Praça tentara o mercado. E nos tempos 
do Brasil colônia, a Praça, já se aproximando do seu lugar, ficava por trás 
da Câmara e incomodava nos seus palácios os vice ‑reis, porque desprendia 
muito mau cheiro.

Só em 1836 é que ela se abeirou do cais Pharoux e lá fixou as primeiras 
estacas das primitivas cabanas. Não há um século ainda. Alguns dos homens 
que a viram assim começar ainda vivem. Mas esses setenta anos bastaram 
para fazê ‑la um símbolo, na sua força, na sua originalidade, no espírito de 
coesão, e na vida própria dos seus habitantes. O local fora durante muito 
tempo motivo de discussão de propriedade, mas a gente de lá sempre viveu 
como numa praça sua, no forte do estômago, organizando festas, batendo‑
‑se contra a polícia, incendiando ‑se, continuando.

Quem não sentiu a influência da Praça, quem não palpou aquela ple‑
thora de vida? Na Praça havia a abundância, a riqueza, a miséria e a vagabun‑
dagem. Ao lado de rapazolas que mourejavam desde pela madrugada entre 
montanhas de vegetais e ruínas sangrentas de carne, rastejando por entre as 
fortunas feitas às braçadas no desencaixotar das cebolas e dos alhos, viviam 
e morriam com fome garotos esquálidos, vagabundos estranhos, toda a vasa 
do crime, do horror da prostituição, bem idêntica à vasa cheia de detritos da 
velha doca e da rampa. Noite e dia aquela gente que tinha um calão próprio 
e vivia separada da cidade, labutava, e era uma sensação esquisita sentir ‑lhe 
os vários aspectos...

Oh! os aspectos da Praça! Seria preciso pertencer a todas as classes so‑
ciais para apreendê ‑los e enfeixá ‑los. As primeiras horas da noite quando 
ainda há no céu alguma luz deixada pelo sol, as casas de pasto com a crua 
iluminação do gás, os botequins baratos, as casas de louças, as barracas de 
frutas e de aves, as bancas de peixe, os açougues, a praça dos legumes cheia 
de montanhas vegetais — passavam por uma crise de nervos. Eram os donos 
das faluas, eram carregadores, catraeiros, garotos, gente de hotéis, homens 
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das bancas de peixe, suando, gesticulando, gritando. Na rampa desciam por 
pranchas tipos hercúleos carregando caixões, os caixões passavam para ou‑
tras cabeças e havia, ininterrupta, uma corrente viva de trabalho exaustivo, 
enquanto pelas bodegas comiam outros em mangas de camisa, mas calmos 
e já prósperos, ou de camisa de meia, suando e saudáveis, entre o farisaísmo 
dos ciganos à cata de cousas grátis e o bando de malandros parasitas, desde 
o garoto do recado ao mendigo falso.

Depois tudo era sombra, escuridão, obscuridade complacente e uma 
atmosfera feita de relentos de cozinha, do cheiro das aves, da maresia da 
vasa, dos animais, das couves em montanhas, toda uma orquestração impal‑
pável de cheiros afrodisíacos, espalhando uma vaga, indizível luxúria. Ho‑
mens que nunca sentiram o mal de viver, nem o mal moral da dúvida, nem 
a dor física, dormiam quase nus nos paralelepípedos, sobre as soleiras das 
portas, e não havia canto escuso em que não se encontrasse uma criatura a 
roncar — ou gente de labuta, ou gente parasita. Na sombra, indecisamente 
sombras delineavam ‑se e na atmosfera pesada de tantos cheiros um rumor 
sutil, feito de mil rumores de suspiros, de roncos, de pios, de grunhidos, 
excitava ainda mais.

À meia ‑noite, porém, começavam a chegar os vendedores, as carroças 
de verduras das hortas distantes e as faluas pesadas do outro lado da baía.

Os proprietários, os compradores caminhavam sempre com um pauzi‑
nho na mão, à guisa de bengala; os outros, carroceiros deixavam a carroça e 
recostavam a dormir mais um pouco. E o trabalho começava da descarga da 
quitanda, ligava ‑se das faluas para a rampa outra corrente humana, na alegria 
dos homens. — Eh, José, eu já carreguei três! — A apostar como eu levo mais! 
— Duvido! E em cada uma enquanto o chefe dirigia a colocação por ordem, 
os cestos de tomates com os cestos de tomates, os molhos de salsas com os 
molhos de salsas, sempre havia o «espirituoso» encarregado de fazer graça, ou 
o pequeno vagabundo que às vezes trabalha mais que os outros para matar o 
tempo.

Ia a madrugada em fora, e à luz das estrelas ou sob a chuva a cena se 
repetia. A um certo momento, os vendedores de peixe e de ostras aquarte‑
lavam com as latas enferrujadas e os cestos, acendendo colos de vela a ilu‑
minar em derredor. Defronte sempre abria uma casa de pasto. Era a hora 
em que bordejavam bêbados, à espera de bote, as blusas vermelhas dos fu‑
zileiros navais, era a hora em que apareciam os seresteiros para tomar vinho 
branco e comer ostras, era a hora em que, à saída dos bailes carnavalescos, 
paravam tipóias transbordantes de mulheres alegres e de rapazes divertidos 
para o fim da orgia.
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— Vamos comer ostras ao Mercado?
Quem não teve esta pergunta lamentável uma vez na sua vida?
Quando, porém, os retardatários davam por si, já no céu se fizera a trans‑

fusão da luz e era a Aurora que abria sobre o mar e sobre as cousas como uma 
grande casa, a renovação da vida. E tudo parecia acordar, fervilhar, brilhar: 
aves, animais, escamas de peixes, latas, pratos, homens, pássaros, numa grita 
infrene, que tinha da Arca de Noé e de uma aluvião de leilões. Apagando os 
mendigos, apagando os garotos, apagando o sono misterioso, entrava a grande 
massa dos compradores, saíam as levas dos vendedores ambulantes, todos na 
grande agitação que dá a compra da vida, enquanto homens saudáveis bran‑
diam machados em cepos sangrentos, montes de verdura desapareciam em 
cabazes, peixes rolavam, cães ladravam, aves cacarejavam e, dourando tudo, 
alindando tudo, o sol cobria a ruína sórdida das barracas, envolvia as faluas e a 
sujeira da doca, arrastava pelo mar a rede de lhama de ouro da sua luz.

E era assim até ao meio ‑dia em que sempre havia tempo para uma pa‑
lestra e um descanso em todos os múltiplos ramos dessa babel do estômago.

Quantas vidas se passaram ali, sem outro desejo, naquela apoteose da 
abundância que fechava o apetite e devia dar saúde? Quantas lutas, quan‑
tas intriguinhas, quantas discussões, quantos combates, por que a gente da 
praça sempre foi valente? Quantos limitaram as festas aos coretos da Lapa, 
com ornamentações, leilões de prendas e outros brincos primitivos? Quan‑
tos tiveram aqueles quatro portões como os portões de uma cidadela que 
não se sentia?...

Com essas tristes reflexões deixei o novo Mercado pela velha e amada Pra‑
ça. Havia, como eu, muito cavalheiro discreto a armazenar na retina pela últi‑
ma vez a topografia do Mercado. E o Mercado era desolador. O quadrilátero 
onde paravam as carroças de verdura estava deserto. A parte central, onde ha‑
via bancas de peixe, frutas, casas de cebolas e de louças também deserta e jun‑
to ao chafariz seco um soldado de ar triste. Pelas ruas estreitas, uma ou outra 
casa ainda aberta a carregar os utensílios para o novo edifício, onde ninguém 
dorme e às dez horas fecha. No mais, portas batidas, portões de grade mos‑
trando a ruína vasta das paredes e o anseio interminável de mudança. Paramos 
enfim na rampa. Alguns homens conversavam em mangas de camisa. Para eles 
era impossível deixar de aproveitar a rampa. Mas a doca estava quase vazia. Só, 
amarrada a um dos grossos e gastos argolões de ferro, uma falua balouçava. Era 
a última. Dali a minutos ela partiria, deixando abandonada a velha bonacheiro‑
na antiga, cuja história já tinha da legenda. Era a derradeira. A atmosfera estava 
carregada. E além da falua tão cansada e triste, arabescando o horizonte de tre‑
va, um bando de corvos em círculos concêntricos alastrava um pedaço do céu.
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Noémia de SOUSA. «Se me quiseres conhecer», in SangueNegro. [1953] 
2001. Maputo: Associação de Escritores Moçambicanos. 49 ‑50.

Se me quiseres conhecer,
estuda com os olhos bem de ver
esse pedaço de pau preto
que um desconhecido irmão maconde
de mãos inspiradas
talhou e trabalhou
em terras distantes lá do Norte.

Ah, essa sou eu:
órbitas vazias no desespero de possuir a vida,
boca rasgada em feridas de angústia,
mãos enormes, espalmadas,
erguendo ‑se em jeito de quem implora e ameaça,
corpo tatuado de feridas visíveis e invisíveis
pelos chicotes da escravatura...
Torturada e magnífica,
altiva e mística,
África da cabeça aos pés,
— ah, essa sou eu:

Se quiseres compreender ‑me
vem debruçar ‑te sobre minha alma de África, 
nos gemidos dos negros no cais
nos batuques frenéticos dos muchopes 
na rebeldia dos machanganas 
na estranha melancolia se evolando 
duma canção nativa, noite dentro...

E nada mais me perguntes,
se é que me queres conhecer...
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Francisco José TENREIRO. «Mãos», inCoraçãoemÁfrica. [1967] 1982. 
Lisboa: África. 136 ‑137 .

Mãos que moldaram em terracota a beleza e a serenidade  
do Ifé.

Mãos que na cera perdida encontraram o orgulho do Benin. 
Mãos que do negro madeiro extraíram a chama das estatuetas  

olhos de vidro
e pintaram na porta das palhotas ritmos sinuosos de vida  

plena: 
plena de sol incendiando em espasmos as estepes do sem ‑fim
e nas savanas acaricias e dás flores às gramíneas da fome. 
Mãos cheias e dadas às labaredas da posse total da Terra, 
mãos que a queimam e a rasgam na sede de chuva 
para que dela nasça o inhame alargando os quadris das  

mulheres
adoçando os queixumes dos ventres dilatados das crianças:
o inhame e a matabala, a matabala e o inhame. 
Mãos negras e musicais (carinhos de mulher parida) tirando  

da pauta da Terra
o oiro da bananeira e o vermelho sensual do andim,
Mãos estrelas olhos nocturnos e caminhantes no quente  

deserto. 
Mãos correndo com o harmattan nuvens de gafanhotos livres 
criando nos rios da Guiné veredas verdes de ansiedades. 
Mãos que à beira ‑do ‑mar ‑deserto abriram Kano à atracção dos  

camelos da aventura
e também Tombuctu e Sokoto, Sokoto e Zária
e outras cidades ainda pasmadas de solenes emires de mil  

e mais noites!
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Samuel USQUE. ConsolaçãoàsTribulaçõesdeIsrael.[1553] 1989. (Edição fac‑
‑símile). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. [s.p.].

DA ORDEM E RAZAM DO LIVRO.
PROLOGO.
AOS SENHORES DO DESTERRO DE PORTUGAL

Aos aflitos animos soe a memoria dos males passados em parte demenuir 
o trabalho dos presentes, especialmente se os  passarom eicedem aqueles 
em que se acham, e posto  maamente se cura hum mal cõ outro, toda‑
via este genero de meizinha foi aprovado por aquelles excelentes barões  

 com sua muita ciencia remedios pera as aflições dalma nos deixarom, 
e como as pessoas podiã soportar os trabalhos a que esta miserável vida 
que vivemos tãto sogeita é e sometida; pello que Socrates, (espelho e norte 
por onde se guiarom nam somente os Atenienses ynventores de toda dou‑
trina, mas o resto da gentilidade possuidora de todalas boas artes) dezia   
vendose as pessoas em fadiguas cotejassem os males  atras ficavam cõ os 
presentes e facilmente lhe achariam consolaçam. Por que nh m seria tam 
piqueno que assaz moor a respeito do presente nam se achasse, e certo se 
bem quisessemos oulhar e nos nã deixassemos vencer da paixão dalma, nã 
ha trabalho por grande que seja cuja força agora nos atormenta, que já nã 
ajam os passados visto e padecido mayores; e se em alg a gente ysto se en‑
tende e pode vereficar he na nossa trabalhada e corrida nação, a qual, inda 
que nestes nossos dias padeça graves tribulações, todavia muito moores 
foram aquellas que já pelos nossos antiguam te passarom, pello que estas 
se pod  reputar por piquenas. E segundo meu juizo facilmente se pode 
ysto crer, ou por esta gente ser ja tam deminuida que os males posto que 
sejam grandes nam acham sogeito pera nelles empregarem suas forças; ou 
o que creo e derejo, por esta tormenta que tee gora nos perseguio e per‑
segue começar ‑se jaa amainar, e a desejada manhãa depois da tempestuosa 
noute do ynverno quererse nos aparecer. Verdadeiramente, sendo todalas 
cousas pello enfinito criador perfeitamente regidas e sem nenh a tacha 
compostas, he de creer que assi como teverom principio não careceram de 
fim por que soo elle he o enfinito e sem principio. Pois sendo como se vee 
os trabalhos tantos e de tanto tempo ha principiados, e avendo envaleci‑
do, certo estaa que se os pecados nossos nam lhe dam nutrimento em que 
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se sostenhã presto virã a fim, e começara de mostrarse aquella bonança 
que esperamos. 

Pello que eu comovido, e vendo esta nossa nação seguida e afugentada 
agora dos reinos de Portugal ultimamente h s por pobreza, outros por te‑
mor, e os mais delles pela pouca costancia  ja de abinicio  nossos ânimos 
repousa, vacilar e mais do dever someterse aos trabalhos e deixarse vencer 
delles, propus relatar as tribulações e fadiguas que a nosso povo socederõ cõ 
as causas por que cada mal se moveo; recolhendo os por certo nam cõ pouca 
fadigua e trabalho de diversos e muy aprovados autores como nas marges 
se pode ver, e os mais modernos trabalhos autorizados cõ as memorias dos 
velhos que neles se am achado. E por que não era razaõ ficarmos com as las‑
timas abertas e assi cruas, detreminei cerralas cõ aquellas consolações que 
nosso Señor nos offerece, e darlhe em escrito aquelle felice fim que nos lhe 
esperamos em effeito.

Cada tribulação leva ao pee a prophecia que parece averse aly cõprido, 
pera vermos que assi como os que prophetizarõ nossos males sayrom verda‑
deiros, necessariamente creeremos que nos bes assi mesmo sairão, pois hum 
e outro manou de h a mesma fonte. Nam por que em real verdade entenda 
ser aquella prophecia a propia que foi dita por aquelle trabalho, pois soo 
he do Señor este segredo, e he de crer que nem o propheta repartio em sua 
fantesia e tençam onde e em que partes cada cousa avia particularmente de 
comprirse; mas narrando eu o que nos aconteceo sirvo somente de confron‑
talo com o que as profecias nos deixarom dito socederia, e ysto sem prejuízo 
do que nossos sabios am escrito  não aviam realmente de acontecer assi 
alg as dellas, mas que eram figura de outra cousa ou estilo de prophetas em 
ampliar as vezes a prophecia. Verdade he que tem alg a ou muita autoridade 
os que provam cõ esperiencia  somos nos outros os deste tempo, porem 
não quero  me sirva pera alterar a tençam daqueles espritos divinos que jaa 
doutra maneira o entenderom.

A ordem que no mais desta composiçaõ tive, foy, que fingindo o grande 
patriarcha Yahacob com nome de Icabo e em habito de pastor como ho elle 
foy, chora o mal de seus filhos, filhos por sangue, filhos em ley, filhos em es‑
prito e muitas vezes todo o corpo de Ysrael representa elle com muita razaõ 
pois ambos somos um soo sogeito, ao qual consolam Nahum e Zahariahu 
com os nomes hum pouco demudados a maneira do que os antigos escrito‑
res soem fazer, os quais sendo prophetas tão excelentes como em suas pala‑
vras se mostram alem de lhe satisfazerem muitas duvidas que Ysrael move, 
finalmente com razões e prophecias autenticas persuadem como os males 
sam passados e o bem tam desejado esta cerca, e da calidade que ha deser 
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dã muitas e verdadeiras novas. E prouvera a nosso Señor que podera tan‑
to cõ minha pena escrever quanto o alto sogeito da obra o merece, porem 
consolome que nas grandes cousas e dinas de memoria, o menos que os bõs 
juizos notam he a lingua ou estilo, por que a cousa em si mesma se estima, 
e as palavras não he outro que h a declaraçam, as quais ymportam pouco 
serem elegãtes ou mal ornadas. Movime tambem a escrever este piqueno 
livro, pera tentar se alg s nobres engenhos, dos quais nam ha poucos nesta 
nossa naçam; se espertariã a dizer mais copiosamente e com mayor felici‑
dade, o que eu neste piqueno volume aceno; e certo he que minha condiçã 
he tanto ynclinada ao bem publico, que daria por bem empregado este meu 
trabalho ser tido por vão, e de pouco momento, em comparação das boas e 
louvadas composições que depois delle saysem.

Os nomes dos pastores não deixam de ter algum fundamento por que 
Ycabo que representa nosso padre tem as mesmas letras de Iahacob e alem 
disso na lingua santa quer dizer passouse a gloria de Ysrael, que foi o nome 
que a nora do Sacerdote Ely pos ao filho que pario com a triste nova da arca 
pelos Palestinos cativa.

Numeo he derivado de Nahum consolador que he o effeito que elle faz 
nesta obra; e Zicareo, de Zehariahu que lembra os b s que recebeo Ysrael 
em desconto de seus males, e as vinganças que per amor delle foram feitas.

Algus señores quiserom dizer antes que soubessem minha razam, que 
fora milhor aver cõposto em lingoa castelhana, mas eu creo que nisso nam 
errey, porque sendo o meu principal yntento falar cõ Portugheses e repre‑
sentando a memoria deste nosso desterro buscarlhe per muitos meos e lon‑
go rodeo, algum alivio aos trabalhos que nelle passamos, desconveniente 
era fugir da lingua que mamey e buscar outra prestada pera falar aos meus 
naturais; e dado caso que a volta ouve muitos do desterro de Castela, e os 
meus passados daly ajam sido, mais razão parece que tenha agora conta com 
o presente e mayor cantidade.

DIALOGO PRIMEIRO
CONSOLAÇÃ AS TRIBULAÇÕES DE YSRAEL.
CÕPOSTA PER SAMUEL USQUE.
YCABO. NUMEO. E ZICAREO.
PASTORES

Ycabo: O conveniente lugar pera chorar meus males, e sobir ao derradeiro 
çeo meus gimidos. Vos outros soos arvores, e mansas agoas, despostas ame 
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ouvir, ouvi, e doei ‑vos de minhas lastimas: desfalecidos espiritos, lassos e 
quebrantados membros, grave peso de soster, esforçaivos: olhos cansados 
de jaa tão seca vea soltai mil a mil lagrimas de sangue; altas e çerradas ramas 
que os rayos da debilitada vista me detendes, afastaivos um pouco, sayram 
sobellas nuves meus continos e lastimosos sospiros: e day lugar que se ou‑
çam meus bramidos em todalas quatro partes da terra. Tu larga bem aven‑
turada e grande Asia de preçiosas joyas semeada: de nobres e ricos arvores 
plantada, com infinita riqueza, com suaves e maravilhosos cheiros, teus tos‑
tados moradores deleitosamente recreas.

Tu montanhosa aspera e queimada Africa, prenhe de finissimo ouro, 
de doçes e fermosas tamaraes vestida  parte de leite, e mel regada, com so‑
terrada prosperidade, naturaes e saborosos mãtimentos contentes sostentas 
teus filhos. E tu guerreira sabia e temperada Europa, de emgenhosas poli‑
çias, soberbos e maravilhosos triunfos çevada, e num terrestre paraiso con‑
vertida, cõ desmedido viço de tuas cheas tetas, mimosamente mamã tuas 
creaturas: de maneira que todos os que cria em si cada h a e h a regiam, de 
baixo de suas azas amorosamente os conserva. Mas vos o minha antigua he‑
redade, e piadosa may que jaa fostes señra das gentes, e como a aguia entre 
as volatiles, prinçesa sobre todalas provinçias, onde yrei buscar vossas passa‑
das glorias, desfalecidos sam vossos altos misterios, aos çeos fugirom vossos 
incomprensiveis milagres, e torpes abominaçoes vossos divinos sacrefiçios 
corromperom, as alegrias e festas santissimas de doo e tristeza se vestirom, 
os mimos da maravilhosa abundançia da terra, em duro cativeiro de crueis 
se mudarom, os continuos favores do çeo, em yra e esqueçimento se tras‑
tornarom, o santo repouso e sosego de espirito de vossos amados filhos em 
crueis desterros dh a noutra provinçia cõ hum mizquinho temor e conti‑
nua lazeira se converterom; os saborosos frutos em peçonhentas biboras se 
transformarom, as claras agoas do divino Jordam e fonte de Edumea tintas 
em natural sangue correrom; pois a que parte do mundo me virarei que ache 
meyzinha a minha chaga, alivio a minha dor, e consolaçam a tã impaçientes e 
graves males. O atrebulado corpo se toda a terra he chea de minhas miserias 
e trabalhos; nas riquezas e deleites da feliçe Asia, ali me acho pobre e afana‑
do pelegrino, na abundançia do ouro e grossura da terra da abrasada Africa, 
lazrado faminto, e sequioso desterrado. Pois Europa Europa (meu Inferno, 
na terra)  direi de ty, se de meus membros teñs feito a mor parte de teus 
triunfos, de que te louvarei viçiosa e guerreira Ytalia, em ti os famintos liões 
se çevarom espedaçando as carnes de meus cordeiros; viçosos pastos fran‑
çeses, peçonhentas ervas pascerõ em vos minhas ovelhas: soberba aspera e 
montanhosa Alemanha, em pedaços cairom do cume de teus fragosos alpes 

Mundos em português - Tomo II_PAG.indd   272 18/06/11   13:05



273samuelusque

minhas cabras: yngresas doçes e frias agoas, amargas e salobras beberagens 
bebeo de vos o meu gado. Ypocrita, cruel e loba Españha, rabazes e encarni‑
çados lobos tragarom, e inda tragam em ty, o meu veloso rabanho.

Numeo: O Zicareo? Ou eu me engano, ou algu  anda dentro neste bos‑
que, porque eu ouço um soõ como de voz humana: por amor de mi que es‑
peres hum pouco e ouviloemos.

Zicareo: Deve ser Iranio, que de outra banda apascenta, ou correrã os 
seus rafeiros alg  lobo, apressemo ‑nos porque vão laa muito adiãte nossos 
rebanhos, y estes passos por aquy nam sam muito seguros.

Numeo: Boa goarda levam dos mastis: espera que nam nos deteremos 
tanto, e esta atento, porque elle prosigue em sua pratica, quem quer que 
seja.

Ycabo: O mundo mundo, jaa que tuas racionaes creaturas não consentes 
se doam de minhas tribulacões e lazeiras, se nas insensiveis influirom os çeos 
algum modo secreto de piadade, daa licença aos rios que daltas montanhas 
com espantoso rumor vem quebrar suas escumosas agoas em bayxo, que de‑
tendo o seu arrebatado passo, con manso e lamentoso roido, acompanhem 
o cõtinuo cursso de minhas lagrimas, e em seu correr cansado, mostr  novo 
sentimento de minhas longuas miserias: e vos outros princepes de todos elles, 
Nilo, Ganges, Eufrates, Tigre, que desatandovos do paraiso terrestre, desen‑
freados vindes abrevar os sequiosos Egipcios, os molles e cheirosos yndios, 
e torc do o passo, escond do ‑vos nas areas por muitos dias, sahis depois a 
mostrarvos aos barbaros e queimados guineos, e sobindo e descendo por as‑
peros e montanhosos desertos, ys tamb  saudar os guerreiros e crueis tarta‑
ros pois laa vos comunicaes coa quelle tam desejado m sageiro  em carro e 
cavalos de fogo arrebatado foi levado aos ceos, rogovos que aqui mãso me 
digaes este segredo. Quando cansaram meus males, e fadigas, minhas enjurias 
e offensas, minhas saudades, e miserias, as feridas nalma e minhas magoas, 
as bem aventuranças em sonhos, as desaventuras certas, os males presentes, 
e esperanças longas e tam cansadas; e quando tera paz tanta guerra contra 
hum fraco subgeito, temor, sospeita, receos de minhas entranhas, tee quando 
gemerei, sospirarei, matarei a sede coas lagrimas de meus olhos.

Zicareo: Por certo bem sentiste tu irmão Numeo que era criatura racio‑
nal, e não he este a quele Yranio o que a nossa divina e incomparavel perda 
tãto sentio, (por que bem conheço eu a sua voz) mas outro pastor he que por 
aquelles mesmos toõs se lamenta.

Numeo: Ynda que muito a venturase nam deixaria de saber se quiçaes 
he este o pastor que tanto ha desejamos dencontrar, vamolo (por tua fee 
Zicareo) saber delle.
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Zicar.: Vamos 
Ycabo: Pera mais sossegadam te disputar comigo minhas fortunas, sem 

que o rumor dos pastores me empedisse, soo entre esta espessa arvoreda 
que a natureza ao pee deste aspero monte produzio, desviandome me reco‑
lhi: mas se a fortuna me não privou do ouvir junto cõ os outros beñs de que 
me deixou nuu por seu meo, passos e pratica mais que dh a soo criatura nam 
longe de mi sinto.

Numeo: O bom pastor, que fazes neste estranho e desviado lugar? e 
donde es, que assi animoso te mostras, afastandote soo em parte tão solita‑
ria e temerosa, assi aboa v tura cõ multiplicaçam de tuas ovelhas e cordeiros 
te alegre, que nos nam encubras teu segredo: por que verdadeiramente se 
alg  remedio de tuas fadigas en nossa mão estiver, de muy boa vontade to 
offrescemos desdaqui: allegra allegra esse descontente rosto, e levantao pera 
nos: cessem jaa esses teus longuos e cansados sospiros, que no teu peito ora 
com brandos, ora com desassossegados impetos quasi vivos os estou vendo 
latejar.

Zicareo: O yrmão, erguete dahy: v  cõnosco e n  claro ribeiro que perto 
daquy esta lavaras os olhos, que de chorar tão vmidos e carregados os teñs: e 
se te mais aprouver nossa cõpanhia: yras a nossas choupanas onde descansa‑
ras, e de brãco leyte, e fresca nata, te convidaremos.

Ycabo: Beninos, e amiguaveis pastores, nã he inda o tempo de meu 
descanso chegado: e todolos contentamentos e prazeres  neste meo tomo 
(como impropios sejã) nã me fartã, nem passam deste sayal pera dentro: por‑
tanto não cureis de me oferescer cousas alegres, porque estas alteram muyto 
mais aos tristes suas magoas: e (inda que com boa tenção) assi aveis vos ou‑
tros alterado as minhas, que estavam fazendo conta comiguo sossegadam
te: tornaivos tornarei a pazigualas.

Zicareo: Não tornaremos por certo; que pela mor parte toda soydade 
he danosa, antes te roguamos muito que desabafes cõnosco tuas paixões, 
por que (sem duvida) creo sentiras alg a melhoria em tua dor, que aos males 
he alivio a comunicaçam delles. 

Ycabo: A, yrmãos, não posso sem grande angustia de minha alma lem‑
brarme de tempos passados: e como aquella memoria se põe a disputa cõ o 
estado em que me ao presente acho, supitamente hum arrepiado aar (que 
como vivo o sinto), o sangue per todalas veas do corpo espalhado me vai 
congelando: e sendo que o natural calor dizem ser o assento daquela divina e 
preçiosa forma e faltãdome; nã te maravilhes se a figura vees dessemelhada: 
os olhos s  lume e pesados; os cabelos descompostos, as mãos frias, as unhas 
sem cor, e sem algum sentido lançado en terra (soo) debaixo este arvore e 
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con todalas outras vertudes perdido o temor; assi que tornando a tratar ago‑
ra destes tempos, ensanharei mais a crua chaga, cuja calidade nam consente 
tocarlhe muitas vezes; porem não obstante todolos inconvenientes que vejo 
 meu dano (por me nam mostrar de maa condição e ingrato a h a tã vertuo‑

sa offerta e desenganada vontade como a vossa (e que tanto agradecida me‑
rece ser) quero comprazer ‑vos, e (abrindo o peito tee as entranhas) dar ‑vos 
conta de m  e da lastima que enpremida tenho no meo d’alma.

VIDA PASTORIL

Sabereis yrmãos, que eu sam aquelle antiquissimo pastor, que com pescoço 
e mãos velosas, pera soceder na benção seu pai enganou; e pelos amores d’h
a fermosa pastora sete e sete años nos viçosos pastos de Mesopotamia apas‑
centei; dali partindo com um rico e fermoso rabanho de cabras e ovelhas de 
diversas e manchadas cores, vim a heredar os espaçosos cãpos e felice terra 
de Quenaã b s de meus padres: recebi da divina mão doze filhos robustos ba‑
rões; e com tantas e tam viçosas riquezas ntre elles alegre me gozava; e h s, 
mais deleitandose da guarda das simpres e graciosas ovelhas, em rompendo 
a alva da manhãa, antes que no oriente o sereno ceo de sanguinea cor se mã‑
chase, sahiam cõ seu rabanho; e com vagaroso passo pisando as orvalhadas 
ervas, e ouvindo o doçe chilrar dos passarinhos, pacifica e sossegadam te o 
guiavã, contra algum fresco e deleitoso prado; onde arribados que eram sen‑
tandose sobela verdura dalg  piqueno outeiro; pera milhor contemplarem 
na manada, viam as ovelhiñas, h as em prado chão as verdes e miudas ervas 
suavem te pascendo; outras sobindo em lugares asperos se dependuravam a 
roer algum novo arvoresinho que entam t rro se levantava da terra; outra se 
empinava pera alcançar hum ramo de figueira; qual mordendo os t rros go‑
mos das parreirinhas bravas, qual tascãdo a penca do salvatico cardo; alli os 
piqnos e t rros cordeiros de poucos dias antes nascidos arremetiã, as cheas 
tetas das piadosas madres, a presurosam te mamãdo, cõ aquelle gosto e sa‑
bor que quasi pareçia lhe quererem as lõgas mamas arrãquar; muitas outras 
jaa contentes do pasto, bebendo nos claros ribeiros se alegravam veremse 
no fundo como vivas; e alg s carneiros ayrando ‑se, arremetiam de quãdo em 
quando a sua figura, e achandose depois escarnecidos, ficavam cõ a cabeça 
molhada como atonitos.

Ora assi viçosamente passando a fresca manhãa, quando jaa o Sol e sua 
seca calma embebido avia nas verdes ervas o orvalho, se abalavão e punhã 
en camiñho com o rebañho de suas mãsas ovelhas, a busquar as deleitosas 
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sombras, onde a fresca e t perada viração os recrease: e laa ao cabo de h  
alegre vale hum fermoso e muy basto arvoredo os recebia, regado e viçoso 
coas doces agoas dh a fonte que ao pee dh  altissimo acipreste aborbolhões 
e con alegria rebentava: junto da qual (vinda a ora de comer) ordenadamente 
se sentavam: e abrindo seus velosos surrões, que ao esquerdo lado do pesco‑
ço lhe pendiam (qual feito da branca pele do t rro cordeiro  o cruel lobo ar‑
rebatou,  l da ruiva pele do movido bezerro) tirava pera a alegre mesa cada 
h , de suas viandas, gostosas e natura s: e juntandoas cõ o mel, que neste 
bom t po estava das arvores grossos fios estilando: e cõ o branco leite que 
as guordas ovelhas, das mamas sobellas ervas, pascendo lhe gotejava, sabo‑
rosamente comião: e jaa que eram da fome despedidos, sentião hum fresco 
aar, que com suave roido o cume dos altos alemos, e dos viçosos, e grandes 
freixos andava movendo, e docemente as mais altas ramas brandindo, com 
h  descanso e tã mavioso compasso, que parecia dar se h as a outras paz, 
secretamente: e neste meo, as palreiras melroas, os namorados e musicos 
rusinoes, cõ muitos outros graciosos pasarinhos, que a sombra se vinham 
acolhendo da aspera calma, todo aquelle lugar (respondendo ‑se h s, a ou‑
tros com diversas vozes, ajudandolhe o murmurio da viva fonte) enchiam 
darmonia, e deles tangendo, h s docemente com suas frautas e vilanescos 
instromentos, outros ao som contra as namoradas pastoras, amorosamente 
cantavam. Quaes com rusticas manhas e pees lutando, e quaes os fortes e 
ousados carneiros, h s contra outros atiçando, estavam vendo duramente 
marrar: e alg s vencidos do sono, coa cabeça junto do roido da clara fonte 
de viçosos se dormiam. 

Jaa neste t po o Sol feita sua obra na fertil terra daquele seu particular 
hemisferio, se avia escondido debayxo das agoas do ponente, e variando o 
çeo de inflamadas nuves, h as louras da cor do puro ouro de Ophir, e outras 
sanguineas qual a fina escarlata e preciosos robis, entre negras alg as, como 
longuos rayos, muitas como montanhas de neve ou brãca laã escarmeada 
sobre verdoengas aguoas do mar e a maneira de longes serras, alg as cin‑
zentas bordadas douro, com frescos ares e quietas sombras, deixava os altos 
montes e verdes campos n a delitosa temperança, e recolhendo as vagabun‑
das ovelhas que por entre aquelle arvoredo espalhadas andavam pascendo, 
e saydos por outra parte do bosque a h a verde e fermosa varzia, que sem 
trilhado caminho tee as choupanas direita se estendia, e toda aquella alegre 
companhia vagarosamente com seus cajados guiando tornava em suas ma‑
lhadas a descansar: e renovando novos jogos de passo em passo, iam tirando 
coas fundas a algum alvo, e quem mais perto cõ o duro seixo lhe chegava 
todolos outros com bater de palmas e alegre grita o levavã as costas te hum 
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final: e deixando este jogo, ora saltando, ora tirando a barra, e lutando ao 
vencedor coroavam com capellas de verde louro, tangendolhe com suas gai‑
tas e rebecas em sinal de vitoria: e assi pouco a pouco as choças alegremen‑
te se hiam chegando, tee que jaa fartos de tanto viço do dia (quando nos 
charcos cubertos de meuda ervinha, as rãas com rouca voz gritando e com 
h  continuo e penoso soom os grilos escondidos nas covas a h a e outra par‑
te do caminho chirrãdo, e toda a campina retenindo) contentes arribavam: e 
depois dagasalhado e recolhido em seus curraes o veloso rabanho deixando 
os surrões e cajados, saparelhavã pera a desejada çea ao portal de suas ramo‑
sas choupanas fundadas a beira do claro rio Yurdam, onde ordenadam te se 
sentavam a comer: a claridade da lua que aquela ora reverberando nas agoas 
h s rayos como de cristal aos olhos formavam e acabando com grandissimo 
deleite depois de muytos jogos sendo grã pedaço da noute pasada, ao sere‑
no do ceeo cuberto destrelas, huñs fora sobellas ervas, e outros, dentro nas 
choças aqui e aly (como emborrachados) dormindo se cahiam.

Mundos em português - Tomo II_PAG.indd   277 18/06/11   13:05



278 literatura-mundo i: mundos em português (vol. 2)

Gil VICENTE. «Carta que Gil Vicente mandou de Santarém a el ‑rei Dom 
João, o terceiro do nome, estando sua alteza em Palmela, sobre o tremor de 
terra, que foi a vinte e seis de Janeiro de 1531», inCopilaçamdeTodalasObras. 
[1562] 1983. Lisboa: Imprensa Nacional — Casa da Moeda. 642 ‑645.

Senhor.

Os frades de cá, não me contentaram, nem em púlpito, nem em prática, 
sobre esta tormenta da terra que ora passou; porque não abastava o espanto 
da gente, mas ainda eles lhe afirmavam duas cousas, que os mais fazia es‑
morecer. A primeira, que polos grandes pecados que em Portugal se faziam, 
a ira de Deus fizera aquilo, e não que fosse curso natural, nomeando logo os 
pecados por que fora; em que pareceu que estava neles mais soma de igno‑
rância que de graça do Espírito Santo. O segundo espantalho que à gente pu‑
seram, foi que, quando aquele terremoto partiu, ficava já outro de caminho, 
senão quanta era maior, e que seria com eles à quinta ‑feira, a hora depois de 
meio dia. Creu o povo nisto de feição que logo o saíram a receber por esses 
olivais, e inda o lá esperam. E juntos estes padres, a meu rogo, na crasta de 
São Francisco desta vila, sobre estas duas proposições lhe fiz a fala na ma‑
neira seguinte: «Reverendos padres, o altíssimo e soberano Deus nosso tem 
dous mundos: o primeiro foi de sempre e pera sempre, que é a sua resplan‑
decente glória, repouso permanecente, quieta paz, sossego sem contenda, 
prazer abundoso, concórdia triunfante, mundo primeiro. Este segundo em 
que vivemos, a sabedoria imensa o edificou polo contrairo, scilicet, todo sem 
repouso, sem firmeza certa, sem prazer seguro, sem fausto permanecente, 
todo breve, todo fraco, todo falso, temeroso, avorrecido, cansado, imperfei‑
to; pera que, por estes contrairos sejam conhecidas as perfeições da glória 
do segre primeiro. E para que melhor sintam suas pacíficas concordanças, 
todolos movimentos que neste orbe criou, e os efeitos deles são litigiosos; e 
porque não quis que nenh a, cousa tivesse perfeita durança sobre a face da 
terra, estabeleceu na ordem do mundo que as cousas dessem fim às outras, 
e que todo o género de cousa tivesse seu contrairo; como vemos que contra a 
fermosura do Verão, o fogo do Estio; e contra a vaidade humana, a esperan‑
ça da morte; e contra o fermoso parecer, as pragas da enfermidade; e contra 
a força, a velhice, e contra a privança, inveja; e contra a riqueza, fortuna; e 
contra a firmeza dos fortes e altos arvoredos, a tempestade dos ventos; e 
contra os fermosos templos e sumptuosos edifícios o tremor da terra, que 
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per muitas vezes em diversas partes tem posto por terra muitos edifícios e 
cidades; e por serem acontecimentos que procedem da natureza, não foram 
escritos, como escreveram todos aqueles que foram por milagre, como Tem‑
plumPacis de Roma, que caíu todo supitamente, no ponto que a Virgem Nos‑
sa Senhora pariu; e o sovertimento das cinco cidades mui populosas de So‑
doma, e dos Egícios no mar Ruivo, e destruição dos que adoraram o bezerro, 
e o sovertimento dos que murmuraram de Mousés e Arão, e a destruição de 
Jerusalém, por serem milagrosos e procederem per nova promissão divina, 
sem a ordem deste segre nisso ter parte. E porque nenh a cousa há i debai‑
xo do sol sem tornar a ser o que foi, e o que viram desta calidade de tremor 
havia de tornar a ser per força, ou cedo ou tarde, não o escreveram. Concruo 
que não foi este nosso espantoso tremor, iraDei; mas ainda quero que me 
queimem, se não fizer certo que tão evidente foi e manifesta a piedade do 
Senhor Deus neste caso, como a fúria dos elementos e dano dos edifícios.

E respondendo à segunda proposição contra aqueles que diziam que 
logo viria outro tremor e que o mar se levantaria a 25 de Fevereiro, digo que 
tanto que Deus fez o homem, mandou deitar um pregão no paraíso terreal, 
que nenhum serafim, nem anjo, nem arcanjo, nem homem, nem mulher, 
nem santo, nem santa, nem santificado no ventre de sua mãe, não fosse tão 
ousado que se entremetesse nas cousas que estão por vir. E depois no tem‑
po de Mousés mandou deitar outro pregão, que a nenhum adivinhadeiro, 
nem feiticeiro não dessem vida; e depois de feito Deus e homem, deitou 
outro pregão sobre o mesmo caso, dizendo aos discípulos: «Não convém a 
vós outros saber o que está por vir, porque isso pertence à omnipotência do 
Padre.» Polo qual mui maravilhado estou dos letrados mostrarem ‑se tão bra‑
vos contra tão hórridos pregões e defesas do Senhor, sendo certo que nunca 
cousas destas disseram, de que não ficassem mais mentirosos que profetas; 
e não menos me maravilho daqueles que crêem que nenhum homem pode 
saber aquilo que não tem ser senão no segredo da eternal sabedoria; que o 
tremor da terra ninguém sabe como é, quanto mais quando será, e cama‑
nho será. Se dizem que por estrolomia, que é ciência, o sabem, não digo 
eu os d’agora que a não sabem soletrar, mas é em si tão profundíssima, que 
nem os de Grécia, nem Mousém, nem Joannes de Monteregio alcançaram 
da verdadeira judicatura peso de um ouçam; e se dizem que por mágica, esta 
carece de toda a realidade, e toda a sustância sua consiste em aparências de 
cousas presentes, e do porvir não sabe nenh a cousa; se por espírito profé‑
tico, já crucificaram o profeta derradeiro: já não há ‑de haver mais Concruo, 
virtuosos padres, sob vossa emenda, que não é de prudência dizerem ‑se tais 
cousas publicamente, nem menos serviço de Deus; porque pregar não há ‑de 
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ser praguejar. As vilas e cidades dos Reinos de Portugal, principalmente Lis‑
boa, se i há muitos pecados, há infindas esmolas e romarias, muitas missas, 
e orações, e procissões, jejuns, disciplinas e infindas obras pias, púbricas e 
secretas; e se alguns i há que são ainda estrangeiros na nossa fé e se consen‑
tem, devemos imaginar que se faz por ventura com tão santo zelo, que Deus 
é disso muito servido; e parece mais justa virtude aos servos de Deus e seus 
pregadores animar a estes e confessá ‑los e provocá ‑los, que escandalizá ‑los 
e corrê ‑los, por contentar a desvairada opinião do vulgo.» E porque tudo me 
louvaram e concederam ser muito bem apontado, o mandei a Vossa Alteza 
por escrito, até lhe Deus dar tanto descanso e contentamento como em to‑
dos seus Reinos é desejado, pera que por minha arte lhe diga o que aqui fa‑
lece. E porém saberá Vossa Alteza que este auto foi de tanto seu serviço que 
nunca cuidei que se oferecesse caso em que tão bem empregasse o desejo 
que tenho de o servir, assi vizinho da morte como estou: porque, à primeira 
pregação, os cristãos ‑novos desapareceram e andavam morrendo de temor 
da gente, e eu fiz esta diligência e logo ao sábado seguinte seguiram todolos 
pregadores esta minha tenção.
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José de ALENCAR. «Capítulo II», in Iracema (LendadoCeará). [1865] 1994. 
Lisboa: Vega. 25 ‑27.

Além, muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema.
Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros 

que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira.
O favo da jati não era doce como seu sorriso; nem a baunilha rescendia 

no bosque como seu hálito perfumado.
Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as 

matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo, da grande nação Tabajara. 
O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a 
terra com as primeiras águas.

Um dia, ao pino do sol, ela repousava em um claro da floresta. Banhava‑
‑lhe o corpo a sombra da oiticica, mais fresca do que o orvalho da noite. 
Os ramos da acácia silvestre esparziam flores sobre os húmidos cabelos. Es‑
condidos na folhagem os pássaros ameigavam o canto. 

Iracema saiu do banho: o aljôfar de água ainda a roreja, como à doce 
mangaba que corou em manhã de chuva. Enquanto repousa, empluma das 
penas do gará as flechas de seu arco, e concerta como o sabiá da mata, pou‑
sado no galho próximo, o canto agreste. 

A graciosa ará, sua companheira e amiga, brinca junto dela. Às vezes 
sobe aos ramos da árvore e de lá chama a virgem pelo nome; outras remexe o 
uru de palha matizada, onde traz a selvagem seus perfumes, os alvos fios do 
crautá, as agulhas da jussara com que tece a renda, e as tintas de que matiza 
o algodão.

Rumor suspeito quebra a doce harmonia da sesta. Ergue a virgem os 
olhos, que o sol não deslumbra; sua vista perturba ‑se.

Diante dela, e todo a contemplá ‑la, está um guerreiro estranho, se é 
guerreiro e não algum mau espírito da floresta. Tem nas faces o branco das 
areias que bordam o mar: nos olhos o azul triste das águas profundas. Igno‑
tas armas e tecidos ignotos cobrem ‑lhe o corpo.

Foi rápido, como o olhar, o gesto de Iracema. A flecha embebida no 
arco partiu. Gotas de sangue borbulham na face do desconhecido.
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De primeiro ímpeto, a mão lesta caiu sobre a cruz da espada; mas logo 
sorriu. O moço guerreiro aprendeu na religião de sua mãe, onde a mulher é 
símbolo de ternura e amor. Sofreu mais de alma que da ferida.

O sentimento que ele pôs nos olhos e no rosto, não o sei eu. Porém a 
virgem lançou de si o arco e a uiraçaba, e correu para o guerreiro, sentida da 
mágoa que causara.

A mão que rápida ferira, estancou mais rápida e compassiva o sangue 
que gotejava. Depois Iracema quebrou a flecha homicida: deu a haste ao 
desconhecido, guardando consigo a ponta farpada.

O guerreiro falou:
— Quebras comigo a flecha da paz?
— Quem te ensinou, guerreiro branco, a linguagem de meus irmãos? De 

onde vieste a estas matas, que nunca viram outro guerreiro como tu?
— Venho de bem longe, filha das florestas. Venho das terras que teus 

irmãos já possuíram, e hoje têm os meus.
— Bem ‑vindo seja o estrangeiro aos campos dos Tabajaras, senhores das 

aldeias, e à cabana de Araquém, pai de Iracema.
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Mário de ANDRADE. «Capítulo I», in Macunaíma.[1928] 1988. Paris: 
Centre de Recherches Latino‑Américaines. 5 ‑13.

No fundo do mato ‑virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era 
preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o si‑
lêncio foi tão grande escutando o murmurejo do Uraricoera, que a índia 
tapanhumas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Ma‑
cunaíma.

Já na meninice fez coisas de sarapantar. De primeiro passou mais de seis 
anos não falando. Si o incitavam a falar exclamava:

— Ai! que preguiça!...
e não dizia mais nada. Ficava no canto da maloca, trepado no jirau de 

paxiúba, espiando o trabalho dos outros e principalmente os dois manos 
que tinha, Maanape já velhinho e Jiguê na força do homem. O divertimen‑
to dele era decepar cabeça de saúva. Vivia deitado mas si punha os olhos 
em dinheiro, Macunaíma dandava pra ganhar vintém. E também espertava 
quando a família ia tomar banho no rio, todos juntos e nus. Passava o tem‑
po do banho dando mergulho, e as mulheres soltavam gritos gozados por 
causa dos guaiamuns diz ‑que habitando a água ‑doce por lá. No mucambo si 
alguma cunhatã se aproximava dele pra fazer festinha, Macunaíma punha a 
mão nas graças dela, cunhatã se afastava. Nos machos cuspia na cara. Porém 
respeitava os velhos e freqüentava com aplicação a murua a poracê o torê o 
bacororô a cucuicogue, todas essas danças religiosas da tribo.

Quando era pra dormir trepava no macuru pequeninho sempre se es‑
quecendo de mijar. Como a rede da mãe estava por debaixo do berço, o he‑
rói mijava quente na velha, espantando os mosquitos bem. Então adormecia 
sonhando palavras ‑feias, imoralidades estrambólicas e dava patadas no ar.

Nas conversas das mulheres no pino do dia o assunto eram sempre as 
peraltagens do herói. As mulheres se riam muito simpatizadas, falando que 
«espinho que pinica, de pequeno já traz ponta», e numa pajelança Rei Nagô 
fez um discurso e avisou que o herói era inteligente.

Nem bem teve seis anos deram água num chocalho pra ele e Macunaíma 
principiou falando como todos. E pediu pra mãe que largasse da mandioca 
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ralando na cevadeira e levasse ele passear no mato. A mãe não quis porque não 
podia largar da mandioca não. Macunaíma choramingou dia inteiro. De noite 
continuou chorando. No outro dia esperou com o olho esquerdo dormindo 
que a mãe principiasse o trabalho. Então pediu pra ela que largasse de tecer o 
paneiro de guarumá ‑membeca e levasse ele no mato passear. A mãe não quis 
porque não podia largar o paneiro não. E pediu pra nora, companheira de Ji‑
guê que levasse o menino. A companheira de Jiguê era bem moça e chamava 
Sofará. Foi se aproximando ressabiada porém desta vez Macunaíma ficou sem 
botar a mão na graça de ninguém. A moça carregou o piá nas costas e foi até 
o pé de aninga na beira do rio. A água parara pra inventar um ponteio de gozo 
nas folhas do javari. O longe estava bonito com muitos biguás e biguatingas 
avoando na entrada do furo. A moça botou Macunaíma na praia porém ele 
principiou choramingando, que tinha muita formiga!... e pediu pra Sofará que 
o levasse até o derrame do morro lá dentro do mato. A moça fez. Mas assim 
que deitou o curumim nas tiriricas, tajás e trapoerabas da serrapilheira, ele 
botou corpo num átimo e ficou um príncipe lindo. Andaram por lá muito.

Quando voltaram pra maloca a moça parecia muito fatigada de tanto 
carregar piá nas costas. Era que o herói tinha brincado muito com ela... Nem 
bem ela deitou Macunaíma na rede, Jiguê já chegava de pescar de puçá e a 
companheira não trabalhara nada. Jiguê enquizilou e depois de catar os car‑
rapatos deu nela muito. Sofará agüentou a sova sem falar um isto.

Jiguê não desconfiou de nada e começou trançando corda com fibra de 
curauá. Não vê que encontrara rasto fresco de anta e queria pegar o bicho na 
armadilha. Macunaíma pediu um pedaço de curauá pro mano porém Jiguê 
falou que aquilo não era brinquedo de criança. Macunaíma principiou cho‑
rando outra vez e a noite ficou bem difícil de passar pra todos.

No outro dia Jiguê levantou cedo pra fazer armadilha e enxergando o 
menino tristinho falou:

— Bom ‑dia, coraçãozinho dos outros. 
Porém Macunaíma fechou ‑se em copas carrancudo.
— Não quer falar comigo, é?
— Estou de mal.
— Por causa?
Então Macunaíma pediu fibra de curauá. Jiguê olhou pra ele com ódio 

e mandou a companheira arranjar fio pro menino. A moça fez. Macunaíma 
agradeceu e foi pedir pro pai ‑de ‑terreiro que trançasse uma corda pra ele e 
assoprasse bem nela fumaça de petum.

Quando tudo estava pronto Macunaíma pediu pra mãe que deixasse o 
cachiri fermentando e levasse ele no mato passear. A velha não podia por 
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causa do trabalho mas a companheira de Jiguê mui sonsa falou pra sogra que 
«estava às ordens». E foi no mato com o piá nas costas.

Quando o botou nos carurus e sororocas da serapilheira, o pequeno foi 
crescendo foi crescendo e virou príncipe lindo. Falou pra Sofará esperar um 
bocadinho que já voltava pra brincarem e foi no bebedouro da anta armar 
um laço. Nem bem voltaram do passeio, tardinha, Jiguê já chegava também 
de prender a armadilha no rasto da anta. A companheira não trabalhara 
nada. Jiguê ficou fulo e antes de catar os carrapatos bateu nela muito. Mas 
Sofará agüentou a coça com paciência.

No outro dia a arraiada inda estava acabando de trepar nas árvores, Ma‑
cunaíma acordou todos, fazendo um bué medonho, que fossem! que fossem 
no bebedouro buscar a bicha que ele caçara!... Porém ninguém não acredi‑
tou e todos principiaram o trabalho do dia.

Macunaíma ficou muito contrariado e pediu pra Sofará que desse uma 
chegadinha no bebedouro só pra ver. A moça fez e voltou falando pra todos 
que de ‑fato estava no laço uma anta muito grande já morta. Toda a tribo foi 
buscar a bicha, matutando na inteligência do curumim. Quando Jiguê che‑
gou com a corda de curauá vazia, encontrou todos tratando da caça, ajudou. 
E quando foi pra repartir não deu nem um pedaço de carne pra Macunaíma, 
só tripas. O herói jurou vingança.

No outro dia pediu pra Sofará que levasse ele passear e ficaram no mato 
até a boca ‑da ‑noite. Nem bem o menino tocou no folhiço e virou num prín‑
cipe fogoso. Brincaram. Depois de brincarem três feitas, correram mato fora 
fazendo festinhas um pro outro. Depois das festinhas de cotucar, fizeram a 
das cócegas, depois se enterraram na areia, depois se queimaram com fogo 
de palha, isso foram muitas festinhas. Macunaíma pegou num tronco de co‑
paíba e se escondeu por detrás da piranheira. Quando Sofará veio correndo, 
ele deu com o pau na cabeça dela. Fez uma brecha que a moça caiu torcendo 
de riso aos pés dele. Puxou ‑o por uma perna. Macunaíma gemia de gosto se 
agarrando no tronco gigante. Então a moça abocanhou o dedão do pé dele 
e engoliu. Macunaíma chorando de alegria tatuou o corpo dela com o san‑
gue do pé. Depois retesou os músculos, se erguendo num trapézio de cipó e 
aos pulos atingiu num átimo o galho mais alto da piranheira. Sofará trepava 
atrás. O ramo fininho vergou oscilando com o peso do príncipe. Quando a 
moça chegou também no tope eles brincaram outra vez balanceando no céu. 
Depois de brincarem Macunaíma quis fazer uma festa em Sofará. Dobrou o 
corpo todo na violência dum puxão mas não pôde continuar, galho quebrou 
e ambos despencaram aos emboléus até se esborracharem no chão. Quan‑
do o herói voltou da sapituca procurou a moça em redor, não estava. Ia se 
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erguendo pra buscá ‑la porém do galho baixo em riba dele furou o silêncio o 
miado temível da suçuarana. O herói se estatelou de medo e fechou os olhos 
pra ser comido sem ver. Então se escutou um risinho e Macunaíma tomou 
com uma gusparada no peito, era a moça. Macunaíma principiou atirando 
pedras nela e quando feria, Sofará gritava de excitação tatuando o corpo 
dele em baixo com o sangue espirrado. Afinal uma pedra lascou o canto da 
boca da moça e moeu três dentes. Ela pulou do galho e juque! tombou senta‑
da na barriga do herói que a envolveu com o corpo todo, uivando de prazer. 
E brincaram mais outra vez.

Já a estrela Papaceia brilhava no céu quando a moça voltou parecendo 
muito fatigada de tanto carregar piá nas costas. Porém Jiguê desconfiando 
seguira os dois no mato, enxergara a transformação e o resto. Jiguê era muito 
bobo. Teve raiva. Pegou num rabo ‑de ‑tatu e chegou ‑o com vontade na bun‑
da do herói. O berreiro foi tão imenso que encurtou o tamanhão da noite e 
muitos pássaros caíram de susto no chão e se transformaram em pedra.

Quando Jiguê não pôde mais surrar, Macunaíma correu até a capoeira, 
mastigou raiz de cardeiro e voltou são. Jiguê levou Sofará pro pai dela e dor‑
miu folgado na rede.
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Sophia de Mello Breyner ANDRESEN. «Marinheiro sem mar», in Mar
Novo. [1958] 2003. Lisboa: Caminho. 14 ‑16.

Longe o marinheiro tem
Uma serena praia de mãos puras 
Mas perdido caminha nas obscuras 
Ruas da cidade sem piedade

Todas as cidades são navios 
Carregados de cães uivando à lua 
Carregados de anões e mortos frios

E ele vai baloiçando como um mastro 
Aos seus ombros apoiam ‑se as esquinas
Vai sem aves nem ondas repentinas 
Somente sombras nadam no seu rastro.

Nas confusas redes do seu pensamento 
Prendem ‑se obscuras medusas 
Morta cai a noite com o vento

E sobe por escadas escondidas
E vira por ruas sem nome
Pela própria escuridão conduzido 
Com pupilas transparentes e de vidro

Vai nos contínuos corredores
Onde os polvos da sombra o estrangulam 
E as luzes como peixes voadores
O alucinam.

Porque ele tem um navio mas sem mastros
Porque o mar secou
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ANÓNIMO. «A bela e a cobra», [n.º111], inContosPopularese
Lendas,Volume I. (Organização de José de Leite Vasconcelos). [s.d.] 1964. 
Coimbra: Universidade de Coimbra. 162 ‑163.

Era uma vez um rei que tinha três filhas, uma das quais era muito formosa 
e ao mesmo tempo dotada de boas qualidades. Chamava ‑se Bela. O rei ti‑
nha sido muito rico, mas, por causa de um naufrágio, ficou completamente 
pobre.

Um dia foi fazer uma viagem; antes porém perguntou às filhas o que 
queriam que ele lhes trouxesse.

— Eu, disse a mais velha, quero um vestido e um chapéu de seda.
— Eu, disse a do meio, quero um guarda ‑sol de cetim.
— E tu que queres? — perguntou ele à mais nova.
— Uma rosa tão linda como eu, respondeu ela.
— Pois sim, disse ele.
E partiu.
Passado algum tempo trouxe as prendas de suas filhas. E disse à mais 

nova:
— Pega lá esta linda rosa. Bem cara me ficou ela!
Bela ficou muito preocupada e perguntou ao pai por que é que lhe tinha 

dito aquilo. Ele, a princípio, não lho queria dizer, mas ela tantas instâncias 
fez, que ele lhe respondeu que no jardim onde tinha colhido aquela rosa en‑
controu uma cobra, que lhe perguntou para quem ela era; que ele lhe respon‑
deu que era para a sua filha mais nova e ela lhe disse que lha havia de levar, se 
não que era morto. Depois disse ela:

— Meu pai, não tenha pena. Que eu vou.
Assim foi. Logo que ela entrou naquele palácio, ficou admirada de ver 

tudo tão asseado, mas ia com muito medo. O pai esteve lá um pouco de tem‑
po e depois foi ‑se embora. Bela, quando ficou só, foi a uma sala e viu a cobra. 
Ia ‑se a deitar quando começaram a ajudarem ‑na a despir. Estava ela na cama 
quando sentiu uma coisa fria; deu um grito e disse ‑lhe uma voz:

— Não tenhas medo.
Em seguida foi ver o que era e apareceu ‑lhe uma cobra. Ela, a princí‑

pio, assustou ‑se, mas depois começou a afagá ‑la. Ao outro dia de manhã 
apareceu ‑lhe a mesa posta com o almoço. Ao jantar viu pôr a mesa, mas não 
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viu ninguém; à noite foi ‑se deitar e encontrou a mesma cobra. Assim viveu 
durante muito tempo, até que um dia foi visitar o pai, mas quando ia a sair 
ouviu uma voz que lhe disse:

— Não te demores acima de três dias, senão morrerás.
Ia a continuar o seu caminho e já se esquecia do que a voz lhe tinha dito. 

Chegou a casa do pai. Iam a passar três dias quando se lembrou que tinha de 
tornar; despediu ‑se de toda a sua família e partiu a galope; chegou lá à noute, 
foi ‑se deitar, como tinha de costume, mas já não sentiu o tal bichinho. Cheia 
de tristeza, levantou ‑se pela manhã muito cedo, foi procurá ‑lo no jardim e 
qual não foi a sua admiração vendo ‑o no fundo dum poço! Ela começou a 
afagá ‑lo chorando; mas, quando chorava, caiu ‑lhe uma lágrima no peito da 
cobra; assim que a lágrima lhe caiu a cobra transformou ‑se num príncipe, 
que ao mesmo tempo lhe disse: 

— Só tu, minha donzela, me podias salvar! Estou aqui há uns poucos de 
anos e, se tu não chorasses sobre o meu peito, ainda aqui estaria cem anos 
mais.

O príncipe gostou tanto dela que casou com ela e lá viveram durante 
muitos anos.
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Ruy BELO. «A margem da alegria», inTodososPoemasII. [1974] 2004. 
Lisboa: Assírio & Alvim. 213 ‑219.

A palavra era pouca mas era sua a época
um ramo oscila ao vento é a vida que começa
Quando vivia o bom cruel rei pedro
bom só por ser cruel cruel por bom
com ele coexistia um poeta hoje extinto que dizia
o meu mais certo céu é o são chão
onde sem remissão horizontal
acabará meu mal eternamente
e somente me acoite a luz parca da noite
cansado até de ver e de viver
e quando me sorrio rio com um riso da idade cheio
e tão intensamente tudo ter tudo perder
tudo perder nesse momento mesmo de talvez o ter
provocador dos sonhos mais medonhos
perigo peregrino que persigo
no difícil caminho de estar vivo
e tenho os olhos tristes como fontes
e sei que os tenho tristes não por vê ‑los
mas por havê ‑los tu tão tristes visto
malen mulher minha melhor amiga
Só o que não alcanço é a foz do descanso
jamais descansarei sempre eu o soube e saberei
jogarei ao bilhar enquanto o sol brilhar
Tudo me sabe mal como este sol ocidental
que morre em portugal a sua morte mais mortal
crepúsculo sangrento para um céu cinzento
Não voltarei a vir após o dia em que partir
saberei a ciência de uma longa paciência
e não me sentirei tão só como essa minha avó
que sabe passear a dor ao longo do comprido corredor
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Agustina BESSA ‑LUÍS. «Capítulo XIX», inASibila. [1954] 1987. Lisboa: 
Guimarães. 241 ‑249.

Não voltou a Morouços. Estina morreu nesse Verão, não sem o recomendar 
a Inácio Lucas, num último transporte de afecto dedicado a sua irmã, cujo 
desaparecimento parecera afectá ‑la mais do que toda a tragédia da própria 
vida. Apesar de quase não se encontrarem nunca, estavam ligadas por um 
elo espiritual que era mais do que laço de sangue, mais do que amor fraterno, 
mais do que solidariedade de raça. Germa, ainda uma vez, voltou à província; 
encontrou ‑se, no casarão desaconchegado de Morouços, com um velhito de 
olhar vago ou quase súplice. Era Inácio Lucas. A sua mente apresentava ‑se 
como uma vela apagada cujo morrão ainda cintila e queima, mas é apenas 
como a denúncia da escuridão que a cerca. «Ela nunca me quis bem; mas 
enchia ‑me a vida» — disse a Abel, que tinha o rosto inundado por essas lá‑
grimas fáceis, generosas, impulsivas, que não deixam rasto e que confortam. 
Um ano depois, Inácio casou com uma velha parenta sua e que — dizia ‑se 
— ele tinha desfrutado na juventude. Fosse aquilo uma espécie de reparação 
inextremis, fosse imposição de ordem doméstica, o facto em si pareceu ainda 
uma das suas extravagâncias. Mais tarde, as circunstâncias da sua morte não 
foram julgadas em absoluto naturais, e o povo impôs a história de que era 
já a sétima vez «que ele se matava», aludindo a que, quando rapaz, ele fora 
tentado constantemente pelo suicídio.

Houve, em Morouços, um enviado daquela encantadora Adriana do 
Folgozinho que, na mocidade, tivera Estina na conta de prima dilecta. Era 
o seu único neto. Germa viu ‑se diante dum certo Bernardo Sanches, um 
dandy da intelectualidade, que citava Paul Éluard, fazendo retinir muito as 
sílabas, com exaltação mais dogmática do que poética. Usava lunetas, por 
birra pedante, do mesmo modo que usava o seu casaco aberto atrás, sob 
o cinto, no estilo que estivera em moda por volta de 1900 e que o povo, 
jocosamente, chamara «de aparta barulhos». «A família chegou, pois, ao seu 
auge — é preciso que pereça, então» — disse, para consigo, Germa. Da cas‑
ta de que, durante dois séculos, tinham brotado exemplares sempre mais 
complexos e curiosos donde se extraíra, para florescer, o vírus do burguês, 
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Maria Pacheco BORGES. «O casamento de Pak ‑Lin», inChinesinha. 1995. 
Macau: Instituto Cultural de Macau. 45 ‑49.

Quando a conheci, Leong Pak ‑Lin tinha dezassete anos de idade, era pro‑
fessora de uma escola primária e fora prometida em casamento a um jovem 
comerciante.

Vivia ela numa casinha, das mais humildes, situada nas traseiras da nos‑
sa casa, na companhia de uma velha a quem dava o nome de mãe.

A jovem sentia um verdadeiro amor filial por esta velhinha que a reco‑
lhera com alguns meses de idade, quando a encontrara atirada num monte 
de lixo, à porta da sua casinha, no dia 24 da 6.ª Lua, dia do aniversário da flor 
de lotus, a flor denominada da autocriação, porque o Buda a honrou, nascen‑
do de uma chama emanada duma dessas flores.

Fora, certamente, comparando ‑se à flor de loto que simboliza a pureza 
na China, porque, apesar de nascer do lodo, cresce e sobe acima da super‑
fície do lago pura e bela, que a velha escolhera o seu nome: Pak ‑Lin (Lotus 
Branco)!

Muito simples e encantadora, Pak ‑Lin não se deixava influenciar pelo 
gosto ocidental da «permanente», e trazia os seus cabelos negros de azevi‑
che, completamente lisos, apenas atados atrás da nuca, com uma fitinha da 
mesma cor do vestido.

Esta simplicidade em arranjar ‑se e a beleza de que era possuidora, 
destacavam ‑se facilmente das companheiras. E, apesar de nas suas feições 
não se verem traços ocidentais, elas agradariam ao mais exigente artista que 
pretendesse interpretar a formosura chinesa.

No rosto de um oval perfeito, abaixo de bem delineadas sobrancelhas, 
possuía Pak ‑Lin uns olhos pretos que pálpebras inchadas escondiam em par‑
te, dando ‑lhes uma forma alongada e oblíqua. A boca pequena e delicada, 
deixava ver — quando se abria em sorriso ou simplesmente para pronunciar 
umas palavras — duas fileiras de pequenos e sólidos dentes. O nariz minús‑
culo e a pele branca e mimosa como a pétala de uma flor, completavam o 
agradável conjunto das feições desta jovem, que jamais conhecera seus pais!
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Luís de CAMÕES. «Canto I — Estâncias 19‑30», in OsLusíadas. [1572] 
1992. Lisboa: Ministério da Educação e Instituto Camões. 5 ‑8.

Já no largo Oceano navegavam,
As inquietas ondas apartando;
Os ventos brandamente respiravam,
Das naus as velas côncavas inchando;
Da branca escuma os mares se mostravam
Cobertos, onde as proas vão cortando
As marítimas águas consagradas,
Que do gado de Próteu são cortadas,

Quando os Deuses no Olimpo luminoso,
Onde o governo está da humana gente, 
Se ajuntam em consílio glorioso, 
Sobre as causas futuras do Oriente. 
Pisando o cristalino Céu fermoso, 
Vêm pela Via Láctea juntamente, 
Convocados, da parte de Tonante, 
Pelo neto gentil do velho Atlante. 

Deixam dos sete Céus o regimento,
Que do poder mais alto lhe foi dado, 
Alto poder, que só co pensamento 
Governa o Céu, a Terra e o Mar irado. 
Ali se acharam juntos num momento
Os que habitam o Arcturo congelado 
E os que o Austro têm e as partes onde 
A Aurora nasce e o claro Sol se esconde.

Estava o Padre ali, sublime e dino,
Que vibra os feros raios de Vulcano,
Num assento de estrelas cristalino,
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Com gesto alto, severo e soberano;
Do rosto respirava um ar divino,
Que divino tornara um corpo humano;
Com a coroa e ceptro rutilante,
De outra pedra mais clara que diamante.

Em luzentes assentos, marchetados
De ouro e de perlas, mais abaixo estavam 
Os outros Deuses, todos assentados
Como a Razão e a Ordem concertavam 
(Precedem os antigos, mais honrados, 
Mais abaixo os menores se assentavam); 
Quando Júpiter alto, assi dizendo,
Cum tom de voz começa grave e horrendo:

— «Eternos moradores do luzente,
Estelífero Pólo e claro Assento: 
Se do grande valor da forte gente 
De Luso não perdeis o pensamento, 
Deveis de ter sabido claramente 
Como é dos Fados grandes certo intento 
Que por ela se esqueçam os humanos 
De Assírios, Persas, Gregos e Romanos.

«Já lhe foi (bem o vistes) concedido, 
Cum poder tão singelo e tão pequeno, 
Tomar ao Mouro forte e guarnecido 
Toda a terra que rega o Tejo ameno. 
Pois contra o Castelhano tão temido 
Sempre alcançou favor do Céu sereno: 
Assi que sempre, enfim, com fama e glória, 
Teve os troféus pendentes da vitória.

«Deixo, Deuses, atrás a fama antiga, 
Que co a gente de Rómulo alcançaram, 
Quando com Viriato, na inimiga 
Guerra Romana, tanto se afamaram; 
Também deixo a memória que os obriga 
A grande nome, quando alevantaram 
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Um por seu capitão, que, peregrino, 
Fingiu na cerva espírito divino.

«Agora vedes bem que, cometendo 
O duvidoso mar num lenho leve, 
Por vias nunca usadas, não temendo 
de Áfrico e Noto a força, a mais s’atreve: 
Que, havendo tanto já que as partes vendo 
Onde o dia é comprido e onde breve, 
Inclinam seu propósito e perfia 
A ver os berços onde nasce o dia.

«Prometido lhe está do Fado eterno,
Cuja alta lei não pode ser quebrada, 
Que tenham longos tempos o governo 
Do mar que vê do Sol a roxa entrada. 
Nas águas têm passado o duro Inverno; 
A gente vem perdida e trabalhada; 
Já parece bem feito que lhe seja 
Mostrada a nova terra que deseja.

«E porque, como vistes, têm passados
Na viagem tão ásperos perigos, 
Tantos climas e céus exprimentados, 
Tanto furor de ventos inimigos, 
Que sejam, determino, agasalhados 
Nesta costa Africana como amigos; 
E, tendo guarnecida a lassa frota, 
Tornarão a seguir sua longa rota.»

Estas palavras Júpiter dizia,
Quando os Deuses, por ordem respondendo,
Na sentença um do outro diferia,
Razões diversas dando e recebendo.
O padre Baco ali não consentia
No que Júpiter disse, conhecendo
Que esquecerão seus feitos no Oriente
Se lá passar a Lusitana gente.
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Luís de CAMÕES. «Descalça vai para a fonte», in Rimas. [1525] 1994. 
Coimbra: Almedina. 55 ‑56.

CANTIGA
aestemoto:
Descalça vai para a fonte 
Leanor pela verdura; vai 
fermosa e não segura.

VOLTAS

Leva na cabeça o pote,
O testo nas mãos de prata, 
cinta de fina escarlata,
saínho de chamalote; traz a 
vasquinha de cote, mais 
branca que a neve pura; vai 
fermosa, e não segura.
Descobre a touca a garganta, 
cabelos d’ouro o trançado,
fita de cor d’encarnado, tão 
linda que o mundo espanta;
chove nela graça tanta que 
dá graça à fermosura; vai 
fermosa, e não segura.

Mundos em português - Tomo II_PAG.indd   315 18/06/11   13:05



316 literatura-mundo i: mundos em português (vol. 2)

Orlando da COSTA. OSignodaIra. [1961] 1996. Lisboa: Temas da 
Actualidade. 25 ‑28.

Nas longas planuras dos arrozais, as capelas separadas por milhas, a todo o 
comprido da estrada de Cortalim, são o porta ‑voz do descanso diário. Ape‑
nas nos coqueiros que ladeiam a longa faixa asfaltada e donde balouçam sus‑
pensos ninhos vazios, os rendeiros continuam a trepar, subindo e descendo, 
para colher àquela hora do dia em velhas vasilhas de barro a sura branca 
e cheirosa. Na rugosidade dos troncos altos, esguios e sem ramos, o gume 
das coitas cavou degraus que apenas os rendeiros e os colhedores de cocos 
sabem pisar com firmeza. Quando com as chuvas a humidade cobre os co‑
queiros até à base, os ratos despenham ‑se das alturas e vêm estatelar ‑se na 
areia e os rendeiros parecem enormes aranhiços enfrentando o perigo com 
os pés presos num anel de cairo e com os braços musculosos abraçados aos 
troncos, longos, infindáveis.

De regresso às suas casas, os homens caminham ao encontro da noite, 
os olhos abertos à escuridão povoada de insectos em repouso e de bichos 
rastejantes, até alcançarem a estrada vermelha e empoeirada. De langotim 
pendendo entre as pernas até ao joelho e camisas sujas, com as pequenas 
cestas de bambu, já vazias do peixe seco que haviam trazido de manhã, pre‑
sas ao cabo polido das enxadas, os curumbins avançam por atalhos que se 
estendem pelo sopé dos montes e pelos vales.

O capim, as ervas bravias, o chão espinhoso, tudo vai ficando amachu‑
cado até à morte, a troco da pele rude arrancada àqueles pés descalços. E ao 
longo dos anos as pedras vieram rolando e saltando para os lados, diante de 
dedos sempre iguais, nodosos, afastados, de unhas achatadas, enquanto nas 
encostas foram aparecendo aqueles caminhos, estreitas faixas de piso duro 
e desbastado, que à distância são tacos escuros serpeando no corpo imóvel 
dos outeiros. É por isso que os seus pés são espalmados, secos e grandes e nos 
seus rebordos, nos calcanhares de pele endurecida pela idade, vão ‑se abrindo 
gretas indolores como as que se abrem na casca seca das árvores velhas.

No povoado acenderam ‑se os primeiros brasidos. Sob os alpendres e 
junto às soleiras das portas, pousadas sobre três pedras enegrecidas pelas 
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João de DEUS. «Muito pedir», in CampodeFlores. 1893 [1983]. Lisboa: 
Bertrand. 271 ‑272.

— Dá ‑me esse jasmim de cera,  
Minha flor?

«Mas e depois, se l’ho dera,  
Meu senhor?

— Depois, era uma lembrança.  
«Mas de quê?

— De uma tão linda creança,  
Já se vê.

«Oh tão linda! Mas parece, 
Sendo assim,

Que inda quando lhe não désse  
Tal jasmim...

— Não me esquecia por certo. 
«Nunca já?

— Nunca. «Nunca é muito incerto, 
Mas... vá lá.

E a rosa, que bem lhe fica!  
Dá ‑m’a, flor? 

«Oh a rosa, a rosa pica, 
Meu senhor!
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Dom DINIS, Rei de Portugal. [Levantou ‑s’a velida], in ALíricaGalego‑
‑Portuguesa. [s.d.] 1983. Lisboa: Comunicação. 294 ‑295.

Levantou ‑s’a velida,  
levantou ‑s’alva,

e vai lavar camisas  
eno alto.  
Vai ‑las lavar alva.

Levantou ‑s’a louçana,  
levantou ‑s’alva,

e vai lavar delgadas  
eno alto.  
Vai ‑las lavar alva.

[E] vai lavar camisas, 
levantou ‑s’alva,

o vento lh’as desvia  
eno alto.  
Vai ‑las lavar alva.

E vai lavar delgadas, 
levantou ‑s’alva,

o vento lh’as levava  
eno alto. 
Vai ‑las lavar alva.

O vento lh’as desvia,  
levantou ‑s’alva, 

meteu ‑s’alva em ira 
eno alto. 
Vai ‑las lavar alva.
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O vento lh’as levava. 
levantou ‑s’alva,

meteu ‑s’alva em sanha 
eno alto. 
Vai ‑las lavar alva.
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José de Santa Rita DURÃO. «Caramuru — Poema épico do descobrimento 
da Baía —Estâncias 36‑43», in Épicos.(Organização de Ivan Teixeira). [1781] 
2008. São Paulo: EDUSP. 527 ‑529.

É fama então que a multidão formosa
Das damas, que Diogo pretendiam,
Vendo avançar ‑se a nau na via undosa,
E que a esperança de o alcançar perdiam:

Entre as ondas com ânsia furiosa,
Nadando, o esposo pelo mar seguiam,
E nem tanta água que flutua vaga
O ardor que o peito tem, banhando apaga.

Copiosa multidão da nau francesa
Corre a ver o espectáculo assombrada;
E, ignorando a ocasião de estranha empresa,
Pasma da turba feminil que nada.
Uma, que às mais precede em gentileza,

Não vinha menos bela do que irada;
Era Moema, que de inveja geme,
E já vizinha à nau se apega ao leme.

«—Bárbaro (a bela diz) tigre e não homem…
Porém o tigre, por cruel que brame,
Acha forças amor que enfim o domem;
Só a ti não domou, por mais que eu te ame.

Fúrias, raios, coriscos, que o ar consomem.
Como não consumis aquele infame?
Mas pagar tanto amor com tédio e asco…
Ah que o corisco és tu… raio… penhasco.
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Bem puderas, cruel, ter sido esquivo,
Quando eu a fé rendia ao teu engano;
Nem me ofenderas a escutar ‑me altivo,
Que é favor, dado a tempo, um desengano;

Porém, deixando o coração cativo,
Com fazer ‑te a meus rogos sempre humano,
Fugiste ‑me, traidor, e desta sorte
Paga meu fino amor tão crua morte?

Tão dura ingratidão menos sentira
E esse fado cruel doce me fora,
Se a meu despeito triunfar não vira
Essa indigna, essa infame, essa traidora.

Por serva, por escrava, te seguira.
Se não temera de chamar senhora
A vil Paraguaçu, que, sem que o creia,
Sobre ser ‑me inferior, é néscia e feia.

Enfim, tens coração de ver ‑me aflita
Flutuar moribunda entre estas ondas;
Nem o passado amor teu peito incita
A um ai somente com que aos meus respondas.

Bárbaro, se esta fé teu peito irrita
(Disse, vendo ‑o fugir), ah não te escondas:
Dispara sobre mim teu cruel raio…»
E indo a dizer o mais, cai num desmaio.

Perde o lume dos olhos, pasma e treme,
Pálida a cor, o aspecto moribundo;
Com mão já sem vigor, soltando o leme,
Entre as salsas escumas desce ao fundo.

Mas a onda do mar, que irado freme,
Tornando a aparecer desde o profundo,
— Ah! Diogo cruel! — disse com mágoa,
E, sem mais vista ser, sorveu ‑se n’água.
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Choraram da Baía as ninfas belas,
Que, nadando, a Moema acompanhavam;
E, vendo que sem dor navegam delas,
À branca praia com furor tornavam.

Nem pode o claro Herói sem pena vê ‑las,
Com tantas provas que de amor lhe davam;
Nem mais lhe lembra o nome de Moema,
Sem que ou amante a chore, ou grato gema.
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Daniel FARIA. [Ele é o cavador e o trabalho e a vinha], in Poesias. [2000] 
2003. Vila Nova de Famalicão: Quasi. 260.

Ele é o cavador e o trabalho e a vinha 
É ele que tem os aguaceiros de Outono —

Ele tem a giesta onde faz nascer a neblina 
Ele abriga ‑nos, é ele que tem as nuvens
Ele tem o desenho das copas que dão fruto

Ele nem sequer se assemelha à luz nunca tocada 
E estende sobre nós a cura
Os ramos da oliveira como o braço de quem afaga 
Ele faz ‑nos provar o paladar inesgotável da escrita 
Ele parte a broa e dá ‑nos ambas as mãos

É ele que conserva o mecanismo dos pássaros 
É ele que move os moleiros quando param os moinhos 
É ele que puxa a corda dos bois e a linha 
Do céu que assinala os limites dos montes

Ele é que eleva o corpo dos santos, é ele 
Que amestra o pólen para o mel, ele decide 
A medida da flor na farinha
Ele deixa ‑nos tocar a orla dos seus mantos
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António FONSECA. «Como é que pessoa come pessoa?», in Crónicadum
TempodeSilêncio.1988.Porto: Asa. 17 ‑19.

Já há muito os olhos da gente viam a terra em que tinham nascido e que 
engolira seus mortos, transformar ‑se num grande arimo; sal, algodão, e 
café.

Agora, os homens mudavam seu rumo. As lavras pareciam voltar a ser 
virgens, porque a gente, essa, caminhava todos os dias ao alvorecer sob ja‑
nelas da cidade para carregar, salinar ou algodoar. Tudo mudava: a terra e os 
homens. Só os mais ‑velhos ligavam ainda essas coisas de feitiço; por isso, 
quando aparecia tarde, minha avó sempre dizia:

— Cuidado menino aí onde você andas, cuidado. Nesta nossa terra tem 
muitas coisas que você ainda não vistes. Na escola já te disseram que pessoa 
come pessoa igual?

E eu ficava aterrado. Todas as histórias de fantasmas que havia lido 
perpassavam ‑me pelos olhos; todas as histórias de cazumbis e almas‑
‑doutro ‑mundo regressavam à minha mente. Meus companheiros recebiam 
também iguais recomendações, às vezes rematadas com cenas de kifumbes. 
E eles, como eu, ficavam aterrados; olhos querendo ver o que não podiam e 
a mente querendo compreender a razão dessas coisas todos os dias recorda‑
das. Não bastavam já os sunguilares em noites luarentas.

Quando ao outro dia nos reuníamos, tudo se dissipava; melhor, a cora‑
gem de todos era repartida por todos. Mas os últimos casos que se passaram 
na boca do rio... quando levaram a Lembinha no jacaré... e disseram que foi o 
tio dela que lhe comeu! Agora, cada ruído era um presságio. Acordar de ma‑
drugada e ir de corrida para subir no telhado da tia Maria Jone? Saltar o quintal 
da Vó Ingrata? Não! E os gatos dela? Mau sinal.

Mas os dias passavam e vinham novas loucas correrias.
Caça de pássaros e sardões, figos e histórias do antigamente, futebol 

perto da casa do Sô Papo Alfaiate que fazia fatos, mesmo pras pessoas da 
baixa, eram parte da nossa vida despreocupada. Vivíamos apenas o presente. 
O amanhã? Viria depois.

E veio o amanhã.
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Manuel da FONSECA. «Sempre é uma companhia», inOFogoeasCinzas.
[1951] 1993. Lisboa: Caminho. 147 ‑158.

António Barrasquinho, o Batola, é um tipo bem achado. Não faz nada, 
levanta ‑se quando calha, e ainda vem dormindo lá dos fundos da casa.

É a mulher quem abre a venda e avia aquela meia dúzia de fregueses de to‑
das as manhãzinhas. Feito isto, volta à lida da casa. Muito alta, grave, um rosto 
ossudo e um sossego de maneiras que se vê logo que é ela quem ali põe e dispõe.

Pois quando entra para os fundos da casa, vem saindo o Batola com a 
cara redonda amarfanhada num bocejo. Que pessoas tão diferentes! Ele 
quase lhe não chega ao ombro, atarracado, as pernas arqueadas. De cha‑
peirão caído para a nuca, lenço vermelho amarrado ao pescoço, vem tro‑
peçando nos caixotes até que lá consegue encostar ‑se ao umbral da porta. 
Fica assim um pedaço, a oscilar o corpo, enquanto vai passando as mãos 
pela cara, como que para afastar os restos do sono. Os olhos, semicerrados, 
abrem ‑se ‑lhe um pouco mais para os campos. Mas fecha ‑os logo, diante da‑
quela monotonia desolada.

Dá meia volta, enche a medida com o melhor vinho que há na venda, 
coloca ‑a sobre o balcão. Ao lado, um copo. Puxa o caixote, senta ‑se e co‑
meça a beber a pequenos goles. De quando em quando, cospe por cima do 
balcão para a terra negra que faz de pavimento. Enterra o queixo nas mãos 
grossas e, de cotovelo vincado na tábua, para ali fica com um olhar mortiço.

Às vezes, um rapazito entra na venda:
— Tio Batola, cinco tostões de café.
O chapeirão redondo volta ‑se, vagaroso:
— Hã?...
— Cinco tostões de café!
Batola demora os olhos na portinha que dá para os fundos da casa. Mas 

é inútil esperar mais. «Ah, se a mulher não vem aviar o rapazito é porque 
não quer, pois está a ouvir muito bem o que se passa ali na loja!» Quando se 
assegura que é esta e não outra a verdade dos factos, Batola tem de levantar‑
‑se. Espreguiça ‑se, boceja, e arrasta ‑se até à caixa de lata enferrujada. Mede 
o café a olho, um olho cheio de tédio, caído sobre o canudinho de papel.
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Basílio da GAMA. «Canto IV», in Uraguay. (Edição fac ‑símiledo Arquivo 
digital da Biblioteca Brasiliana Guita e José Midlin). 1769. Lisboa: Na 
Regia Officina Typografica. 69‑87.

Salvas as tropas do nocturno incendio,
Aos povos se avizinha o grande Andrade,
Depois de affugentar os Indios fortes,
Que a subida dos montes defendião,
E rotos muitas vezes, e espalhados
Os Tapes cavalleiros, que arremeção
Duas causas de morte em huma lança,
E em largo gyro todo o campo escrevem.
Que negue agora a perfida calumnia,
Que se ensinava aos barbaros gentios,
A disciplina militar, e negue
Que mãos traidoras a distantes póvos
Por asperos desertos conduzião
O pó sulfureo, e as sibilantes balas,
E o bronze, que rugia nos seus muros.
Tu que viste, e pizaste, ó Blasco insigne,
Todo aquelle paiz, tu só pudeste,
Co’a mão, que dirigia o ataque horrendo,
E aplanava os caminhos á victoria,
Descrever ao teu rei o sitio, e as armas,
E os odios, e o furor, e a incrivel guerra.
Pizárão finalmente os altos riscos
De escalvada montanha, que os infernos
C’o pezo opprime e a testa altiva esconde
Na região, que não perturba o vento.
Qual vê quem foge á terra pouco a pouco
Ir crescendo o Orizonte, que se encurva,
Até que com os Ceos o mar confina,
Nem tem á vista mais que o ar, e as ondas:
Assim quem olha do escarpado cume
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Não vê mais do que o Ceo, que o mais lhe encobre
A tarda, e fria nevoa, escura e densa.
Mas quando o Sol de lá do eterno, e fixo
Purpureo encosto do dourado assento,
Co’a creadora mão desfaz, e corre
O véo cinzento de ondeadas nuvens,
Que alegre scena para os olhos! Podem
Daquella altura, por espaço immenso,
Ver as longas campinas retalhadas
De tremulos ribeiros; claras fontes,
E lagos crystallinos, onde molha
As leves azas o lascivo vento.
Engraçados outeiros, fundos valles,
E arvoredos copados, e confusos,
Verde theatro, onde se admira quanto
Produzio a superflua Natureza.
A terra soffredora de cultura
Mostra o rasgado seio; e as varias plantas
Dando as mãos entre si, tecem compridas
Ruas, por onde a vista saudosa
Se estende, e perde. O vagaroso gado
Mal se move no campo, e se divísão
Por entre as sombras da verdura, ao longe,
As casas branquejando, e os altos Templos.
Ajuntavão ‑se os lndios entre tanto
No lugar mais vizinho, onde o bom Padre
Queria dar Lindoya por esposa
Ao seu Baldetta, e segurar ‑lhe o posto,
E a regia autoridade de Cacambo.
Estão patentes as douradas portas
Do grande Templo, e na vizinha Praça
Se vão dispondo de huma, e de outra banda
As vistosas esquadras differentes.
Co’a chata frente, de Urucú tingida,
Vinha o Indio Kobbé disforme, e feio,
Que sustenta nas mãos pezada maça,
Com que abate no campo os inimigos,
Como abate a seara o rijo vento!
Traz comsigo os salvages da montanha,
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Que comem os seus mortos; nem consentem
Que já mais lhes esconda a dura terra
No seu avaro seio o frio corpo
Do doce pai, ou suspirado amigo.
Foi o segundo, que de si fez mostra,
O mancebo Pindó, que succedêra
A Cepé no lugar: inda em memoria
Do não vingado irmão, que tanto amava,
Leva negros penachos na cabeça.
São vermelhas as outras penas todas,
Côr, que Cepé usára sempre em guerra.
Vão com elle os seus Tapes, que se affrontão,
E que tem por injuria morrer velhos.
Segue ‑se Caitutú de Regio sangue,
E de Lindoya irmão. Não muito fortes
São os que elle conduz; mas são tão destros
No exercicio da frexa, que arrebatão
Ao verde papagaio o curvo bico,
Voando pelo ar. Nem dos seus tiros
O peixe prateado está seguro
No fundo do ribeiro. Vinhão logo
Alegres Guaranís de amavel gésto.
Esta foi de Cacambo a esquadra antiga.
Pennas da côr do Ceo trazem vestidas,
Com cintas amarellas: e Baldetta
Desvanecido a bella esquadra ordena
No seu Jardim:até o meio a lança
Pintada de vermelho, e a testa, e o corpo
Todo coberto de amarelas plumas
Pendente a rica espada de Cacambo;
E pelos peitos ao través lançada
Por sima do hombro esquerdo a verde faxa,
De donde ao lado opposto a aljava desce.
N’um cavallo da côr da noite escura
Entrou na grande Praça derradeiro
Tatú Guaçú feroz, e vem guiando
Tropel confuso de cavalleria,
Que combate desordenadamente.
Trazem lanças nas mãos, e lhes defendem
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Pelles de monstros os seguros peitos.
Revia ‑se em Baldetta o santo Padre;
E fazendo profunda reverencia,
Fóra da grande porta, recebia
O esperado Tedêo activo, e prompto,
Aquem acompanhava vagaroso
Com as chaves no cinto o Irmão Patusca,
De pezada, enormissima barriga.
Já mais a este o som da dura guerra
Tinha tirado as horas do descanço.
De indulgente moral, e brando peito,
Que penetrado da fraqueza humana
Soffre em paz as delicias desta vida,
Taes, e quaes nol ‑as dão. Gosta das cousas,
Porque gosta, e contenta ‑se do effeito,
E nem sabe, nem quer saber as causas.
Ainda que talvez, em falta de outro,
Com grosseiras acções o povo exhorte,
Gritando sempre, e sempre repetindo,
Que do bom Pai Adão a triste raça
Por degráos degenera, e que este Mundo
Peiorando envelhece. Não faltava,
Para se dar principio á estranha festa,
Mais que Lindoya. Ha muito lhe preparão
Todas de brancas pennas revestidas
Festões de flores as gentís donzellas.
Cansados de esperar, ao seu retiro
Vão muitos impacientes a buscalla.
Estes de crespa Tanajura aprendem
Que entrára no jardim triste, e chorosa,
Sem consentir que alguem a acompanhasse.
Hum frio susto corre pelas veias
De Caitutú, que deixa os seus no campo;
E a irmã por entre as sombras do arvoredo
Busca co’a vista, e teme de encontralla.
Entrão em fim na mais remota e interna
Parte de antigo bosque, escuro, e negro,
Onde ao pé de huma lapa cavernosa
Cobre uma rouca fonte, que murmura,
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Curva latada de jasmins, e rosas.
Este lugar delicioso, e triste,
Cansada de viver, tinha escolhido,
Para morrer a misera Lindoya.
Lá reclinada, como que dormia,
Na branda relva, e nas mimosas flores,
Tinha a face na mão, e a mão no tronco
De hum funebre cipreste, que espalhava
Melancolica sombra. Mais de perto
Descobrem que se enrola no seu corpo
Verde serpente, e lhe passeia, e cinge
Pescoço, e braços, e lhe lambe o seio.
Fogem de a ver assim sobresaltados,
E parão cheios de temor ao longe;
E nem se atrevem a chamalla, e temem
Que desperte assustada, e irrite o monstro,
E fuja, e apresse no fugir a morte.
Porém o destro Caitutú, que treme
Do perigo da irmã, sem mais demora
Dobrou as pontas do arco, e quiz tres vezes
Soltar o tiro, e vacillou tres vezes
Entre a ira, e o temor. Em fim sacode
O arco, e faz voar a aguda setta,
Que toca o peito de Lindoya, e fere
A serpente na testa, e a boca e os dentes
Deixou cravados no vizinho tronco.
Açouta o campo co’a ligeira cauda
O irado monstro, e em tortuosos gyros
Se enrosca no cipreste, e verte envolto
Em negro sangue o livido veneno.
Leva nos braços a infeliz Lindoya
O desgraçado irmão, que ao despertalla
Conhece, com que dor! no frio rosto
Os signaes do veneno, e vê ferido
Pelo dente subtil o brando peito.
Os olhos, em que Amor reinava, hum dia,
Cheios de morte; e muda aquella lingua,
Que ao surdo vento e aos échos tantas vezes
Contou a larga historia de seus males.
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Nos olhos Caitutú não soffre o pranto,
E rompe em profundissimos suspiros,
Lendo na testa da fronteira gruta
De sua mão jâ tremula gravado
O alheio crime, e a voluntaria morte,
E por todas as partes repetido
O suspirado nome de Cacambo.
Inda conserva o palido semblante
Hum não sei que de magoado, e triste,
Que os corações mais duros enternece.
Tanto era bella no seu rosto a morte!
Indifferente admira o caso acerbo
Da estranha novidade alli trazido
O duro Balda; e os Indios, que se achavão,
Corre co’ a vista, e os animos observa.
Quanto póde o temor! Seccou ‑se a hum tempo
Em mais de hum rosto o pranto; e em mais de hum peito
Morrêrão suffocados os suspiros.
Ficou desamparada na espessura,
E exposta ás feras, e ás famintas aves,
Sem que alguem se atrevesse a honrar seu corpo
De poucas flores, e piedosa terra.
Fastosa Egypcia, que o maior triumfo
Temeste honrar do venceder Latino,
Se desceste inda livre ao escuro reino,
Foi vaidosa talvez da imaginada
Barbara pompa do real sepulchro.
Amavel Indiana, eu te prometto
Que em breve a iniqua Patria envolta em chammas
Te sirva de urna, e que misture, e leve
A tua, e a sua cinza o irado vento.
Confusamente murmurava em tanto
Do caso atroz a lastimada gente.
Dizem que Tanajura lhe pintára
Suave aquelle genero de morte,
E talvez lhe mostrasse o sitio, e os meios.
Balda, que ha muito espera o tempo, e o modo
De alta vingança, e encobre a dor no peito,
Excita os póvos a exemplar castigo
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Na desgraçada velha, Alegre em roda
Se ajunta a petulante mocidade
Co’as armas, que o acaso lhe offerece.
Mas neste tempo hum Indio pelas ruas
Com gesto espavorido vem gritando,
Soltos e arrepiados os cabellos:
Fugí, fugí da mal segura terra,
Que estão já sobre nós os inimigos.
Eu mesmo os vi, que descem do alto monte,
E vem cubrindo os campos; e se ainda
Vivo chego a trazer ‑vos a noticia,
Aos meus ligeiros pés a vida eu devo.
Debalde nos expomos neste sitio,
Diz o activo Tedêo: melhor conselho
He ajuntar as tropas no outro povo:
Perca ‑se o mais, salvemos a cabeça.
Embora seja assim: faça ‑se em tudo
A vontade do Ceo; mas entre tanto
Vejão os contumazes inimigos
Que não tem que esperar de nós despojos.
Falte ‑lhe a melhor parte ao seu triumfo.
Assim discorre Balda; e em tanto ordena,
Que todas as esquadras se retirem,
Dando as casas primeiro ao fogo e o Templo.
Parte, deixando atada a triste Velha
Dentro de huma choupana, e vingativo
Quiz que por ella começasse o incendio.
Ouvião ‑se de longe os altos gritos
Da miseravel Tanajura. Aos ares
Vão globos espessissimos de fumo,
Que deixa ensanguentada a luz do dia.
Com as grossas camaldulas á porta,
Devoto, e penitente os esperava
O irmão Patusca, que ao rumor primeiro
Tinha sido o mais prompto a pôr ‑se em salvo,
E a desertar da perigosa terra.
Por mais que o nosso general se apresse,
Não acha mais que as cinzas inda quentes,
E hum deserto, onde ha pouco era a Cidade
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Tinhão ardido as miseras choupanas
Dos pobres Indios, e no chão cahidos
Fumegavão os nobres edificios,
Deliciosa habitação dos Padres.
Entrão no grande Templo, e vem por terra
As imagens sagradas. O aureo throno,
O throno, em que se adora hum Deos immenso,
Que o soffre, e não castiga os temerarios,
Em pedaços no chão. Voltava os olhos
Turbado o General: aquella vista
Lhe encheo o peito de ira, e os olhos de agua.
Em roda os seus fortissimos guerreiros
Admirão espalhados a grandeza
Do rico Templo, e os desmedidos arcos,
As bases das firmissimas columnas;
E os vultos animados, que respirão.
Na abobeda o artifice famoso
Pintára… mas que intento! as roucas vozes
Seguir não podem do pincel os rasgos.
Genio da inculta America, que inspiras
A meu peito o furor, que me transporta,
Tu me levanta nas seguras azas.
Serás em paga ouvido no meu canto.
E te prometto, que pendente hum dia
Adorne a minha lyra os teus altares.
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Pedro António Correia GARÇÃO. «Cantata de Dido», inObrasCompletas, 
VolumeII – ProsaseTeatro. [1778] 1982. Lisboa: Sá da Costa. 72 ‑75.

Já no roxo oriente branqueando,
As prenhes velas da troiana frota
Entre as vagas azuis do mar dourado
Sobre as asas dos ventos se escondiam.

A misérrima Dido
Pelos paços reais vaga ululando,
C’os turvos olhos inda em vão procura

O fugitivo Eneias.
Só ermas ruas, só desertas praças
A recente Cartago lhe apresenta.
Com medonho fragor, na praia nua
Fremem de noite as solitárias ondas;

E nas douradas grimpas
Das cúpulas soberbas

Piam nocturnas, agoureiras aves.
Do marmóreo sepulcro
Atónita imagina

Que mil vezes ouviu as frias cinzas
De defunto Siqueu, com débeis vozes,
Suspirando, chamar: Elisa! Elisa!

D’Orço aos tremendos númens
Sacrifícios prepara;
Mas viu esmorecida

Em torno dos turícremos altares,
Negra escuma ferver nas ricas taças,

E o derramado vinho
Em pélagos de sangue converter ‑se.

Frenética, delira;
Pálido o rosto lindo,

A madeixa subtil desentrançada;
Já com trémulo pé entra sem tino
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No ditoso aposento,
Onde do ínfido amante
Ouviu, enternecida

Magoados suspiros, brandas queixas.
Ali as cruéis Parcas lhe mostraram
As ilíacas roupas que pendentes
Do tálamo dourado descobriam
O lustroso pavês, a teucra espada.
Com a convulsa mão súbito arranca
A lâmina fulgente da bainha,
E sobre o duro ferro penetrante
Arroja o tenro, cristalino peito.
E em borbotões de espuma murmurando,
O quente sangue da ferida salta.
De roxas espadanas rociadas,
Tremem da sala as dóricas colunas.

Três vezes tenta erguer ‑se,
Três vezes desmaiada, sobre o leito
O corpo revolvendo, ao céu levanta

Os macerados olhos.
Depois, atenta na lustrosa malha

Do prófugo Dardânio,
Estas últimas vozes repetia,
E os lastimosos, lúgubres acentos,
Pelas áureas abóbadas voando
Longo tempo depois gemer se ouviram:

Doces despojos,
Tão bem logrados
Dos olhos meus,
Enquanto os fados,
Enquanto Deus
O consentiam,
Da triste Dido
A alma aceitai,
Destes cuidados
Me libertai.
Dido infelice
Assás viveu;
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D’alta Cartago
O muro ergueu:
Agora, nua,
Já de Caronte,
A sombra sua
Na barca feia
De Flegetonte
A negra veia
Surcando vai.
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Vasco GRAÇA ‑MOURA. «homenagem a homero», in Poesia. [1997] 2000. 
Lisboa: Quetzal. 115.

também fui uma vez a zanzibar 
e da janela do hotel, rasgada,
às quatro da manhã a trovoada
era rixa de faca e alguidar

entre os deuses do céu e os do mar,
em confusão total electrizada.
só se viam relâmpagos, mais nada, 
a brancura de fogo do lugar.

assim se foi ali forjando o dia 
de uma luz martelada e alucinante 
da noite que o paria na revolta

do ferreiro do mundo: e então nascia 
do renque das espumas um instante 
da rósea aurora frágil sem escolta.
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Alexandre HERCULANO. «A dama do pé de cabra», inLendase
Narrativas, Tomo II. [1851] 1974. Amadora: Bertrand. 7 ‑15.

TROVA PRIMEIRA

1
Vós que não credes em bruxas, nem em almas penadas, nem nas tropelias de 
Satanás, assentai ‑vos aqui ao lar, bem juntos ao pé de mim, e contar ‑vos ‑ei a 
história de D. Diogo Lopes, senhor de Biscaia.

E não me digam no fim: «Não pode ser.» Pois eu sei cá inventar cousas 
destas? Se a conto é porque a li num livro muito velho, quase tão velho como 
o nosso Portugal. E o autor do livro velho leu ‑a algures ou ouviu ‑a contar, 
que é o mesmo, a algum jogral em seus cantares.

É uma tradição veneranda; e quem descrê das tradições lá irá para onde 
o pague.

Juro ‑vos que, se me negais esta certíssima história, sois dez vezes mais 
descridos do que S. Tomé antes de ser grande santo. E não sei se eu estarei 
de ânimo de perdoar ‑vos, como Cristo lhe perdoou.

Silêncio profundíssimo; porque vou principiar.

2
D. Diogo Lopes era um infatigável monteiro: neves da serra no Inverno, sóis 
dos estevais no Verão, noites e madrugadas, disso se ria ele.

Pela manhã cedo de um dia sereno, estava D. Diogo em sua armada, 
em monte selvoso e agreste, esperando um porco montês, que, batido pelos 
caçadores, devia sair naquela assomada.

Eis senão quando começa a ouvir cantar ao longe: era um lindo, lindo cantar.
Alevantou os olhos para uma penha que lhe ficava fronteira: sobre ela 

estava assentada uma formosa dama: era a dama quem cantava.
O porco fica desta vez livre e quite; porque D. Diogo Lopes não corre, 

voa para o penhasco.
— Quem sois vós, senhora tão gentil; quem sois, que logo me cativastes?
— Sou de tão alta linhagem como tu; porque venho do semel de reis, 

como tu, senhor de Biscaia.
 — Se já sabeis quem eu seja, ofereço ‑vos a minha mão, e com ela as mi‑

nhas terras e vassalos.
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— Guarda as tuas terras, D. Diogo Lopes, que poucas são para seguires 
tuas montarias; para o desporto e folgança de bom cavaleiro que és. Guarda 
os teus vassalos, senhor de Biscaia, que poucos são eles para te baterem a 
caça.

— Que dote, pois, gentil dama, vos posso eu oferecer digno de vós e de 
mim; que se a vossa beleza é divina, eu sou em toda a Espanha o rico ‑homem 
mais abastado?

— Rico ‑homem, rico ‑homem, o que eu te aceitara em arras cousa é de 
pouca valia; mas, apesar disso, não creio que mo concedas; porque é um le‑
gado de tua mãe, a rica ‑dona de Biscaia.

 — E se eu te amasse mais que a minha mãe, porque não te cederia qual‑
quer dos seus muitos legados?

— Então, se queres ver ‑me sempre ao pé de ti, não jures que farás o que 
dizes, mas dá ‑me disso a tua palavra.

— A la fé de cavaleiro, não darei uma; darei milhentas palavras.
— Pois sabe que para eu ser tua é preciso esqueceres ‑te de uma cousa 

que a boa rica ‑dona te ensinava em pequenino e que, estando para morrer, 
ainda te recordava.

— De quê, de quê, donzela? — acudiu o cavaleiro com os olhos cha‑
mejantes. — De nunca dar tréguas à mourisma, nem perdoar aos cães de 
Mafamedes? Sou bom cristão. Guai de ti e de mim, se és dessa raça danada!

— Não é isso, dom cavaleiro — interrompeu a donzela a rir. — O de que 
eu quero que te esqueças é do sinal ‑da ‑cruz: o que eu quero que me prome‑
tas é que nunca mais hás ‑de persignar ‑te.

— Isso agora é outra cousa — replicou D. Diogo, que nos folgares e de‑
vassidões perdera o caminho do Céu. E pôs ‑se um pouco a cismar.

E, cismando, dizia consigo: «De que servem benzeduras? Matarei mais 
duzentos mouros e darei uma herdade a Sant’Iago. Ela por ela. Um presente 
ao apóstolo e duzentas cabeças de cães de Mafamede valem bem um grosso 
pecado.»

E, erguendo os olhos para a dama, que sorria com ternura, exclamou:
— Seja assim: está dito. Vá, com seiscentos diabos.
E, levando a bela dama nos braços, cavalgou na mula em que viera mon‑

tado.
Só quando, à noite, no seu castelo, pôde considerar miudamente as for‑

mas nuas da airosa dama, notou que tinha os pés forcados como os de uma 
cabra.
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3
Dirá agora alguém: «Era, por certo, o demónio que entrou em casa de 
D. Diogo Lopes. O que lá não iria!» Pois sabei que não ia nada.

Por anos, a dama e o cavaleiro viveram em boa paz e união. Dois argu‑
mentos vivos havia disso: Inigo Guerra e Dona Sol, enlevo ambos de seu pai.

Um dia de tarde, D. Diogo voltou de montear: trazia um javali grande, 
muito grande. A mesa estava posta. Mandou conduzi ‑lo ao aposento onde 
comia, para se regalar de ver a excelente preia que havia preado.

Seu filho assentou ‑se ao pé dele: ao pé da mãe Dona Sol; e começaram 
alegremente o seu jantar.

— Boa montaria, D. Diogo — dizia sua mulher.
— Foi uma boa e limpa caçada.
— Pelas tripas de Judas! — respondeu o barão.
— Que há bem cinco anos não colho urso ou porco montês que este valha!
Depois, enchendo de vinho o seu pichel de prata mui rico e lavrado, 

virou ‑o de golpe à saúde de todos os ricos ‑homens fragueiros e monteadores.
E a comer e a beber durou até a noite o jantar.

4
Ora deveis de saber que o senhor de Biscaia tinha um alão a quem muito 
queria, raivoso no travar das feras, manso com seu dono e, até, com os ser‑
vos de casa.

A nobre mulher de D. Diogo tinha uma podenga preta como azeviche, 
esperta e ligeira que mais não havia dizer, e dela não menos prezada.

O alão estava gravemente assentado no chão defronte de D. Diogo Lo‑
pes, com as largas orelhas pendentes e os olhos semicerrados, como quem 
dormitava.

A podenga negra, essa corria pelo aposento viva e inquieta, pulando como 
um diabrete: o pêlo liso e macio reluzia ‑lhe com um reflexo avermelhado.

O barão, depois da saúde urbietorbifeita aos mosteiros, esgotava um 
quírie comprido de saúdes particulares, e a cada nome uma taça.

Estava como cumpria a um rico ‑homem ilustre, que nada mais tinha 
que fazer neste mundo, senão dormir, beber, comer e caçar.

E o alão cabeceava, como um abade velho em seu coro, e a podenga 
saltava.

O senhor de Biscaia pegou então de um pedaço de osso com sua carne e 
medula e, atirando ‑o ao alão, gritou ‑lhe:

— Silvano, toma lá tu, que és fragueiro: leve o diabo a podenga, que não 
sabe senão correr e retouçar.
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O canzarrão abriu os olhos, rosnou, pôs a pata sobre o osso e, abrindo a 
boca, mostrou os dentes anavalhados. Era como um rir deslavado.

Mas logo soltou um uivo e caiu, perneando meio morto: a podenga, de 
um pulo, lhe saltara à garganta, e o alão agonizava.

— Pelas barbas de D. From, meu bisavô! — exclamou D. Diogo, pondo‑
‑se em pé, trémulo de cólera e de vinho. — A perra maldita matou ‑me o 
melhor alão da matilha; mas juro que hei ‑de escorchá ‑la.

E, virando com o pé o cão moribundo, mirava as largas feridas do nobre 
animal, que expirava.

— A la fé que nunca tal vi! Virgem bendita. Aqui anda cousa de Belzebu. 
— E dizendo e fazendo, benzia ‑se e persignava ‑se.

— Ui! — gritou sua mulher, como se a houveram queimado. O barão 
olhou para ela: viu ‑a com os olhos brilhantes, as faces negras, a boca torcida 
e os cabelos eriçados.

E ia ‑se alevantando, alevantando ao ar, com a pobre Dona Sol sobraça‑
da debaixo do braço esquerdo; o direito estendia ‑o por cima da mesa para 
seu filho, D. Inigo de Biscaia.

E aquele braço crescia, alongando ‑se para o mesquinho, que, de medo, 
não ousava bulir nem falar.

E a mão da dama era preta e luzidia, como o pêlo da podenga, e as unhas 
tinham ‑se ‑lhe estendido bem meio palmo e recurvado em garras.

— Jesus, santo nome de Deus! — bradou D. Diogo, a quem o terror dis‑
sipara as fumaças do vinho, E, travando de seu filho com a esquerda, fez no 
ar com a direita, uma e outra vez, o sinal ‑da ‑cruz.

E sua mulher deu um grande gemido e largou o braço de Inigo Guerra, 
que já tinha seguro, e, continuando a subir ao alto, saiu por uma grande fres‑
ta, levando a filhinha que muito chorava.

Desde esse dia não houve saber mais nem da mãe nem da filha. A po‑
denga negra, essa sumiu ‑se por tal arte, que ninguém no castelo lhe tornou 
a pôr a vista em cima.

D. Diogo Lopes viveu muito tempo triste e aborrecido, porque já não se 
atrevia a montear. Lembrou ‑se, porém, um dia de espairecer sua tristura, e, 
em vez de ir à caça dos cerdos, ursos e zevras, sair à caça de mouros.

Mandou, pois, alevantar o pendão, desenferrujar e polir a caldeira, e provar 
seus arneses. Entregou a Inigo Guerra, que já era mancebo e cavaleiro, o gover‑
no de seus castelos, e partiu com lustrosa mesnada de homens de armas para a 
hoste de el ‑rei Ramiro, que ia em fossado contra a mourisma de Espanha.

Por muito tempo não houve dele, em Biscaia, nem novas nem mensa‑
geiros.
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Luís Bernardo HONWANA. NósMatámosoCãoTinhoso. [1968] 1990. 
Porto: Afrontamento. 26 ‑46.

‑

O Quim, o Gulamo, o Zé, o Xangai, o Carlinhos, o Issufo e o Chico, iam 
pelo meio da estrada com as espingardas apontadas para a frente. Atrás de‑
les ia o Faruk, que não tinha espingarda, a arrastar o Cão ‑Tinhoso pela cor‑
da. O Cão ‑Tinhoso não queria andar e chiava que se danava, com a boca 
fechada. Nós, eu e o Telmo de um lado, o Chichorro e o Norotamo do outro 
lado, íamos também armados, meio metidos no capim, como o Quim tinha 
mandado, a bater o mato. Eu não entrava muito pelo capim, porque, quando 
me aparecia uma micaia pela frente, eu contornava ‑a pelo lado da estrada 
do Matadouro, por onde o resto da malta ia, e volta e meia o Quim tinha de 
me perguntar se eu ia a bater o mato ou quê, porque eu só queria era olhar 
para o Cão  ‑Tinhoso, a chiar, que se danava e mais aquele barulho de ossos lá 
dentro dele que às vezes ouvia quando o Faruk o puxava com força, e mesmo 
lá na escola, no canto das camas de poeira das galinhas do Senhor Professor, 
quando ele andava.

Quando chegámos ao matadouro os muleques do Costa vieram ver a 
malta a passar:

— Onde vai jimininu? Leva xipingar, vai no caça? Mas aquele cão num 
prrêsta!

— Fora daqui, negralhada! — Era o Quim.
Os muleques julgaram que o Quim falava na brincadeira e não se mexe‑

ram, mas o Quim apontou ‑lhes a arma e repetiu:
— Fora daqui, negralhada, fora daqui cabroada escura! 
Desapareceram todos num instante, a correr, que batiam com os calca‑

nhares no cú, como dizia o Quim.
Avançámos para o mato, mas eu tinha a certeza de que eles nos estavam 

a seguir.
— Ó pá, vocês ajudem ‑me, — era o Faruk — venha outro tipo puxar o 

sacana do cão...
— Ó pá, mas a gente mandou uma moeda ao ar e ficaste tu...
— Então mandem outra vez...
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Guerra JUNQUEIRO. «Cena III», in Pátria. [1915] 1990. Porto: Lello & 
Irmão. 30 ‑34.

ORei,só

Otemporalaumenta.Relâmpagosetrovões.

ORei
Não me lembra de ver uma tormenta assim!...
Que demónio de noite!... Ando fora de mim,
Desvairado... Um veneno oculto me afogueia,
Que há três dias que trago uma cabeça alheia
Nestes ombros... Que inferno!... É esquisito... é esquisito!...
Foi beberagem má... droga horrenda... acredito!
Uns vágados de louco, um frenesim medonho...
Sonharei, porventura, e será tudo um sonho?!...
Acordado ando eu, acordado a valer,
Que há três noites não pude ainda adormecer!...
Peçonha?... não!... A causa disto... a causa é o doido,
O raio do fantasma, esse maldito doido
Que me persegue!... tenho medo... e vergonha em dizê ‑lo!...
E depois o cronista ‑mor, um pesadelo
Ambulante, um maluco agoireiro e cismático,
Com aquelas visões estranhas de lunático,
Faz ‑me mal... faz ‑me mal... Que o leve o diabo... O certo
É que há dentro de mim desarranjo encoberto...
Uma insónia danada... um nervoso... um fastio...
Misantropia tal que não bebo, nem rio,
Nem de toiros me lembro enfim, nem de ir à caça!
Meu sangue... Árvore má... Podre... podre... É de raça!...

UmaVozTrágica
(naescuridão)
Ai, na batalha destroçado, 
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Ai, na batalha destroçado, 
Rota a armadura, ensanguentado, 
Debaixo duma árvore funesta
Fui ‑me deitar, fui ‑me deitar... dormir a sesta...
Fui ‑me deitar... dormi... dormi...
Endoideci, enlouqueci
Debaixo duma árvore funesta!...

Uivamoscães,espavoridosefuriosos

ORei
O doido! o doido! o doido!... Há três noites a fio 
Que este velho alienado, horroroso e sombrio,
À volta do palácio, ave negra d’azar,
Anda a cantar!... anda a cantar!... anda a cantar!...

Indoaobalcão:

Ei ‑lo! 

Aoclarãodumrelâmpago,destaca‑se,desúbito,fronteiroaocastelo,ovultotrágico
dodoido.Umgigante.Roto,cadavérico,longabarbaesquálida,olhosprofundosde
alucinado,agitandonoarumbordãoemcírculosdeagoiro, cabalísticos.Omanto
esvoaça‑lhetumultuoso,restosdumabandeiravelhaoudumsudário.

Morro de medo!... Há não sei quê de extravagante,
De inquietador, na voz, nas feições, no semblante
Deste doido... Será um doido porventura?...
Mal a sua voz acorda, rouca, a noite escura,
Logo os cães a ladrar, a ladrar e a gemer,
Como se entrasse a morte aqui sem eu a ver!...
Que raio de fantasma!... É coisa de bruxedo...
Não ando em mim... não ando bom, tremo de medo...
Esquisito!...

Sentando‑seaofogão:

Ora adeus!... É do tempo... é da Lua... 
Nervoso... Passa... Mas, se o diabo continua 
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Com as trovas de agoiro, eu forneço ‑lhe o mote, 
Mandando ‑o escorraçar a cacete e a chicote.

Vendoopergaminhosobreamesa:

O tratado... Uma léria... Enfastia ‑me já…
Mais preto menos preto, a mim que se me dá?!
Por via agora duma horrenda pretalhada 
Mil barafundas e alvorotos... Que maçada! 
Que maçada!... Fazem ‑me doido, não resisto...

Desenrolandoopergaminho:

É assiná ‑lo, e pronto! acabemos com isto!

Lendoalto:

«Eu, rei de Portugal, súbdito inglês, declaro 
«Que à nobre Imperatriz das Índias e ao preclaro 
«Lord Salisbury entrego os restos duma herança 
«Que dum povo ficou à Casa de Bragança, 
«Dando ‑me, em volta, a mim e ao príncipe da Beira
«A desonra, a abjecção, o trono... e a Jarreteira.»
Cáspite! um pouco forte... Ora adeus... uma história... 
Chalaças... Devo a c’roa à rainha Vitória!

ODoido
(naescuridão)

Tive castelos, fortalezas pelo mundo...
Não tenho casa, não tenho pão!...
Tive navios... milhões de frotas... Mar profundo, 
Onde é que estão?... onde é que estão?!... 
Tive uma espada... Ah, como um raio, ardia, ardia 
Na minha mão!...
Quem ma levou? quem ma trocou, quando eu dormia, 
Por um bordão?!...
E tive um nome — um nome grande... e clamo e clamo,
Que expiação!
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A perguntar, a perguntar como me chamo!...
Como me chamo? Como me chamo?...
Ai! não me lembro!... perdi o nome na escuridão!...

ORei
(desvairado,erguendo‑se)

O doido!... Aquela voz de fantasma titânico
Gela ‑me o sangue e petrifica ‑me de pânico!
Porquê?... Ignoro... O mesmo instinto singular, 
Que faz ladrar os cães, mal o ouvem cantar... 
Parece ‑me um algoz, um carrasco sangrento
D’além campa, a marchar no escuro a passo lento, 
Direito a mim!... Lá vem!... lá vem vindo... não tarda!... 
Quem me defende?... a minha corte? a minha guarda? 
A minha guarda!... a minha corte!... Ah, bons amigos, 
Como hei ‑de crer em saltimbancos e em mendigos,

Sentando‑seaofogo,juntodoscães:

Se nem mesmo nos cães tenho confiança já!...

Ostrêscães,agachando‑se‑lheaospés,acariciam‑noelambem‑no.

ORei
(enxotandoIagobruscamente)

Iago... Iago... Então... basta de festas, vá! 
Safado! cachorro imundo!... Olhem o odre 
De gordura, já meio leso e meio podre!

Biltre! À força de comesainas e de enchentes 
Emprenhou ‑te a barriga e caíram ‑te os dentes! 
As unhas foi meu pai quem tas cortou de vez... 
Já não és cão... és porco; e inda em porco és má rês!
E lembrar ‑me eu de o ver, canzarrão duro e bruto,
O ventre magro, o olhar em sangue, o pêlo hirsuto, 
Capaz de trincar ferro e mastigar cascalho!...
E ei ‑lo agora: poltrão! ventrudo ‑mor! bandalho!
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Iagoredobradefestas.Oreidá‑lheumpontapé.

O bandalho! o bandalho!...
E este Judas esperto,

Este Judas, filho de loba e cão incerto!...
Um chacal remeloso e sarnento e pelado,
Todo corcunda, esguio e vesgo, a olhar de lado!...
E acredita, o pandilha sorna, o safardana
Sempre a beijar ‑me os pés, sempre a tossir de esgana, 
Que me ilude!... Cachorro!... Ora diz lá, meu traste: 
Por quanto hás ‑de vender El ‑rei? já calculaste?...
E um Veneno, que é tão pequeno e que é tão mau! 
Fraldiqueiro e feroz, pulgazita e lacrau! 
Com ganas de trincar a humanidade inteira, 
Vai trincando pastéis e barrigas de freira...
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Rui KNOPFLI. «Muipíti», in AIlhadePróspero—RoteiropoéticodaIlhade
Moçambique. 1989. Lisboa: Edições 70. 31 ‑32.

Ilha, velha ilha, metal remanchado,
minha paixão adolescente, 
que doloridas lembranças do tempo 
em que, do alto do minarete, 
Alá — o grande sacana! — sorria 
aos tímidos versos bem comportados 
que eu te fazia.

Eis ‑te, cartaz, convertida em puta histórica,
minha pachacha pseudo ‑oriental
a rescender a canela e açafrão,
maquilhada de espesso m’siro,
e a mimar, prò turismo labrego,
trejeitos torpes de cortesã decrépita.

Meu Sitting Bull de carapinha e cofió,
têm ‑te de cócoras na sopa melancólica 
de uma arena limosa e marinha, 
gaivota tonta a adejar inutilmente 
ao lume de água contra a amarra 
que te cinge para sempre 
ao bojo ventrudo do continente.

De teu, cultivam ‑te a vénia e a submissão
solícitas, trazidas nos pangaios
lá do distante Katiavar,
expondo ‑te apenas no que tens de vil,
razão talvez para que ao longe, de troça
pisquem mortiças as luzes do Mossuril
ou sangre no meu peito esta mágoa incurável.
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António Gomes LEAL. «O novo livro», inClaridadesdoSul. [1875] 1998. 
Lisboa: Assírio & Alvim. 314.

Vou cantar novos casos dolorosos,
E navegar noutro épico Oceano,
Novas velas soltar. — O ouvido humano,
Que se preste a meus cantos vigorosos.

Por que eu fulminarei os crapulosos,
O fanático, o Escriba, o Publicano,
E arrastarei à luz — como um tirano,
O santo d’olhos doces e amorosos.

E, portanto, homens cheios de vaidades,
Preparai ‑vos a ouvir rubras verdades,
Que vos hão ‑de tisnar como carvões…

E se não receais ver morto o Erro:
— Vinde à janela a ver o Grande Enterro,
E o desfilar das lívidas visões.
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Herculano LEVY. «Vilancete», inPoemas.(Prefácio, Organização e Notas 
de Carlos Espírito Santo). [1981] 2000. Lisboa: Cooperação. 80.

Bem longe viveis, Senhora,
Mas perto de mim vos vejo
Porque é esse o meu desejo.

Não sei por que arteiro guia
Meus olhos com os vossos deram!
Mas com o fitar ‑vos souberam
Que se lhes fora a alegria!
E a buscá ‑la noite e dia,
Só busco se a vós vos vejo
Porque é esse o meu desejo.

Vós, porém, tão longe estais
Que, quanto mais vos procuro,
Tanto mais me asseguro
Que de mim vos afastais!
Para quê, Senhora, mais,
Se perto de mim vos vejo
Porque é esse o meu desejo?!...
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Francisco Rodrigues LOBO. «Diálogo I», in CortenaAldeia. [1619] 1997. 
Lisboa: Presença. 54 ‑71.

Argumento de toda a obra 

Perto da cidade principal da Lusitânia está a graciosa aldeia que, com igual 
distância, fica situada à vista do mar Oceano, fresca no Verão, com muitos 
favores da natureza, e rica no Estio e Inverno com os fruitos e comodidades 
que ajudam a passar a vida saborosamente, porque, com a vizinhança dos 
portos do mar, por a parte, e, da outra, com a comunicação de a ribeira 
que enche os seus vales e outeiros de arvoredos e verdura, tem em todos os 
tempos do ano o que em diferentes lugares costuma buscar a necessidade 
dos homens. E por este respeito foi sempre o sítio escolhido para desvio 
da corte e voluntário desterro do tráfego dela, dos cortesãos que ali tinham 
quintas, amigos ou heranças, que costumam ser valhacouto dos excessivos 
gastos da cidade. 

Um Inverno em que a aldeia estava feita corte com homens de tanto 
preço que a podiam fazer em qualquer parte, se juntava a maior deles em 
casa de um antiguo morador daquele lugar, que também o fora em outra 
idade da casa dos reis, donde, com a mudança e experiência dos anos, fez 
eleição dos montes para passar neles os que lhe ficavam da vida. Grande 
acerto de quem colhe este fruito maduro entre desenganos. Ali, ora em con‑
versação aprazível, ora em moderado e quieto jogo se passava o tempo, se 
gozavam as noites, se sentiam menos as importunas chuvas e ventos de No‑
vembro e se amparavam contra os frios rigorosos de Janeiro. 

Entre outros homens que naquela companhia se achavam eram nela 
mais custumados, em anoitecendo, um Letrado que ali tinha um casal e que 
já tivera honrados cargos de governo da justiça na cidade, homem prudente, 
concertado na vida, doutor na sua profissão e lido nas histórias da humani‑
dade; um fidalgo mancebo, inclinado ao exercício da caça e muito afeiçoado 
às coisas da pátria, em cujas histórias estava bem visto; um estudante de 
bom engenho, que, entre os seus estudos, se empregava alg as vezes nos 
da poesia; um velho não muito rico, que tinha servido a um dos Grandes da 
corte, em cujo galardão se reparara naquele lugar, homem de boa criação, 
e, além de bem entendido, notavelmente engraçado no que dizia e muito 
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natural, de a murmuração que ficasse entre o couro e a carne, sem dar fe‑
rida penetrante. Ao senhor da casa chamavam Leonardo, ao doutor, Lívio, 
ao fidalgo, D. Júlio, ao estudante, Píndaro, ao velho, Solino. Fora estes havia 
outros de quem em seus lugares se fará menção, que, assim como os mais, 
não eram para enjeitar em a conversação de poucas perfias. 

a noite de Novembro, em a qual já o frio não dava lugar a que a fres‑
cura do tempo convidasse ao sereno, estando ainda Leonardo à mesa, po‑
rém no fim das iguarias, bateram à porta Píndaro e Solino, aos quais o velho 
mandou abrir com grande alvoroço e festa, porque a de o buscarem era a que 
mais estimava por sua. Subiram, agasalhou ‑os com contentamento e corte‑
sia. Sentaram ‑se perto da mesa, e disse o senhor da casa: 

— Pesa ‑me que não viésseis mais cedo, que me pudereis acompanhar 
neste trabalho tão necessário da velhice. Mas se ainda virdes na mesa alg a 
cousa de vosso gosto, lançai mão dela, que de mistura achareis a minha boa 
vontade. 

— Eu sei (disse Píndaro) a que tendes de me fazer mercê, mas venho 
ceado e também Solino, a quem tive hóspede, cuja conversação me dobrou 
o gosto das iguarias. 

— Eram elas tão boas (respondeu Solino) que a mim me davam graça. 
Porém, o serdes vós tão miúdo nas cortesias me deu muita pena. E já que sois 
tão discreto, e tão meu amigo, daqui adiante emendai ‑vos nas cerimónias da 
mesa e adverti ao vosso moço que não acompanhe com os olhos os bocados 
dos hóspedes té o estâmago, porque apostarei que me contou todos os da 
ceia, e anda tão destro no apartar das brigas que ainda bem não desvio um 
prato do outro quando me dá xaque em ambos e me deixa em casa branca. 
E não vos pareça que é isto dizer que venho faminto, que, se assim fora, 
pode ser que o comprimento do senhor Leonardo não ficara solto e livre. 
Antes é fazer ‑vos lembrança que, pois dais tão bem de comer, não tenhais 
um moço harpia, que descomponha o sabor dos manjares. 

— Bem sei (respondeu Píndaro) que, ainda farto, não haveis de deixar 
de roer. O meu moço é de a destas aldeias vezinhas. Há pouco que me 
serve; por isso, e por ser criado de estudante, lhe devíeis perdoar o erro e a 
mim o remoque. Porém, a vossa condição não se sujeita a respeito, nem a 
disculpas. 

— É tão saborosa a murmuração de Solino (disse Leonardo) que tam‑
bém na mesa se pode estimar como boa iguaria; e, se a eu tivera muitas ve‑
zes, dera vida ao apetite que para as outras me falta. 

— Se o ela fora (tornou Solino) em mais ocasiões me valera das em que 
a vós podeis desejar. Mas, não tratando de vo ‑la oferecer, nem de a discul‑
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par com meu amigo, como ceastes hoje tão tarde e não vieram mais cedo o 
Doutor e D. Júlio? 

— Antes (disse o velho) me mandaram já recado e não devem tardar. Eu 
o fiz com a ceia, porque os homens de serviço me não deram lugar senão a 
esta hora; mas ouço que batem à porta e devem ser eles. 

A este tempo mandou juntamente alçar a mesa e levar a luz à escada. 
Subiram o Doutor e D. Júlio; saudaram ‑se com muita alegria e, sentados 
perto do fogo, disse o velho: 

— Muito deveis ambos a Solino, porque, vindo a esta casa com Pínda‑
ro, de quem foi convidado na ceia, e tendo a minha em estado que se podia 
aproveitar de alg a coisa dela, vos achou menos e preguntou a causa da tar‑
dança. Sinal é este de amor e da pouca razão com que o temos por desobri‑
gado de toda a afeição dos amigos. 

— Não é Solino tão descuidado do que lhe eu mereço (tornou D. Júlio) 
que se esqueça de mim e de quanto sentirei perder horas suas. E polo inte‑
resse das da conversação do Doutor o tivera em menos conta se as não dese‑
jara. E, além disto, posso afirmar que está pago da lembrança que teve com a 
diligência que fizemos polo trazer connosco, que voltámos pola sua porta e 
eu tirei a pedra à janela, donde me disseram que ceava com Píndaro; e cada 
um dos dous me fez inveja. 

— Ah! senhor D. Júlio (respondeu ele) tão grande trovoada de cumpri‑
mentos secos não podia deixar de lançar pedra. Eu tenho feita a conta e sei 
que não posso pagar o que vos devo, além dessa honra e mercê, senão com 
a humildade com que a todas reconheço por vossas. Dai ‑vos por satisfeito 
de meus desejos e de pôr aqui ponto nos comprimentos, porque não tenho 
pólvora mais que para a primeira salva. 

— Já eu me quisera meter em meio (disse o Doutor) porque, se vos atear‑
des em cortesias, não haverá quem as pague, se não for Píndaro, que tem a 
corrente tão arrebatada que não dá vau a nenhuma retórica do mundo. 

— Agora (arguiu Leonardo) levastes três de um tiro. Não me dou por se‑
guro neste lugar, inda que é de minha casa. Porém, não tendes razão contra 
Píndaro, que, cada vez que o ouço, me parece um livro de cavalarias. Se ele 
tivera encantamentos escuros, castelos rocheiros, cavaleiros namorados, gi‑
gantes soberbos, escudeiros discretos e donzelas vagabundas, como tem pa‑
lavras sonoras, razões concertadas, trocados galantes e períodos que levam 
todo o fôlego, pudera pôr a um canto o Amadis, Palmeirim, Clarimundo e 
ainda o mais pintado de todos os que nesta matéria escreveram. E já estive 
em o persuadir que se metesse em a empresa semelhante, porém receio 
que se me ensoberbeça com a altiveza de seu estilo e despreze aos amigos. 
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— Não merecia eu, senhor Leonardo, a vós, nem ao Doutor (disse Pín‑
daro) que tomásseis meus defeitos por matéria de vossa galantaria. Falo 
como sei, e cada um se estende conforme a roupa com que se cobre. Não 
sou tão filósofo como o Doutor, tão cortesão como vós, nem tão engraçado 
como Solino, nem tenho maiores penas que a gaiola. Porém, se abrisse as 
asas para compor livros, não houveram de ser de patranhas. Por isso, fiai 
mais de meus pensamentos. 

— Nunca o tive de vos ofender (respondeu o Velho) nem me parece com 
razão a vossa desconfiança, nem podeis fazer tão pouca conta dos livros de 
cavalarias e dos famosos autores que os escreveram e que mostraram neles 
a sua boa linguagem com toda a perfeição: a graça de tecer e historiar as 
aventuras, o decoro de tratar as pessoas, a agudeza e galantaria das tenções, 
o pintar as armas, o betar as cores, o encaminhar e desencontrar os sucessos, 
o encarecer a pureza de uns amores, a pena de uns ciúmes, a firmeza em a 
ausência, e outras muitas coisas que recreiam o ânimo e afeiçoam e apuram 
o entendimento. Se vós tendes por desprezo compor livros de cavalarias, 
eu vos desengano que pertencem mais cousas ao bom autor deles que a um 
dos letrados, filósofos ou juristas com que desejais de vos parecer, porque 
lhe importa saber a geografia dos reinos e províncias do mundo, para en‑
caminhar por elas a sua história; ter notícia dos nomes e coisas que usam 
naquelas partes donde faz naturais os cavaleiros; saber estilo de corte para as 
mesuras, gasalhados e cortesias, conforme as pessoas introduzidas; conhe‑
cer da justiça, do torneio e do serão, a ordem, as leis e as gentilezas; enten‑
der da bastarda e da gineta o que convém para pintar o encontro, a queda, 
o acerto, o desar, o brio ou descuido de um cavaleiro, debuxar o cavalo nas 
cores, concertá ‑lo nas rédeas, no pisar, no arremesso, na fúria, na destreza, 
nas carreiras, chaças e rodeios; e, sobre o conhecimento de todas as ciências 
e disciplinas, também há ‑de ter alg a notícia dos nigromantes antigos para 
os encantamentos que servem de bordão e valhacouto aos historiadores. 

— Tenho por mal empregado (disse então o Doutor) tanto cabedal em 
cousa de tão pouco interesse e não sou de voto que o autor, que tiver as par‑
tes que vós dizeis que são necessárias para essa composição, se ocupe nela. 
De que servem livros de cavalarias fingidas? E se há ociosos que os leiam, 
porque há ‑de haver algum que os escreva, ou que espera algum fruito de 
trabalho tão vão? 

— Mas que certeza tão grande (tornou Leonardo) que cada um aprova 
o que segue, sendo assim que ninguém se contenta do que tem. Desejáveis 
agora que todos os livros e todos os homens tratassem somente da vossa 
profissão e fossem juristas e filósofos? Pois, ainda que eu sou bacharel em 
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linguagem, me atrevo a contradizer essa opinião adquerida em latim: por‑
que para recreação, polícia e bom estilo se não deve menor lugar a estes que 
aos vossos de trapaças e opiniões, e outros a que chamais conselhos, que o 
dão às vezes bem ruim a quem se fia de sua leitura. 

— Eu era de parecer (disse D. Júlio) que poupássemos esta matéria para 
gastar a noite, pondo ‑a em maneira de disputa. E, se a todos parece assim, 
cada um diga a sua opinião nos livros que mais lhe contentam e das razões 
que tem para os aprovar; e deste modo, ou afeiçoados ou convencidos, sabe‑
remos os que são de maior gosto e utilidade. 

— A isto (respondeu Solino) atègora estive calado contra minha nature‑
za, porque me houve por incapaz de fazer terço com o Doutor e Leonardo; 
mas, pois o voto é que se jogue com toda a baralha, digo que é esta a melhor 
matéria que se podia escolher para passar o tempo. E já pode ser que algum 
dos que aqui estão, que deseja deixar no mundo memória de seu engenho, 
saiba nesta ocasião o em que o pode empregar melhor. 
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José Tolentino MENDONÇA. «Antígona e a lei dos homens», in Baldios.
1999. Lisboa: Assírio & Alvim. 66 ‑67.

Estava tão quieta que podia
reconstruir o tempo instante a instante 
a história desse sofrimento 
as confidências da casa grande 
— onde se via já velha e sozinha —
o sobressalto das ameaças

o mundo girava muito mais leve
ou teria ela aprendido 
como se ultrapassa o medo

sentia ‑se arrastada 
não por palavras duras
antes uma espécie de alegria 
em alguma parte
quando se perguntava: 
«que foi que perdi?»

com os olhos fechados, calmos
porque não saberia mais a que ligá ‑los
sentava ‑se na penumbra

e esta estranha paz
era diante dos infortúnios
o seu único poder

©JoséTolentinoMendonçaeAssírio&Alvim/GrupoPortoEditora(2017).
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David MOURÃO ‑FERREIRA. «Litania para este Natal», in ObraPoética. 
1977.Lisboa: Presença. 226.

Vai nascer esta noite à meia ‑noite em ponto 
num sótão num porão numa cave inundada 
Vai nascer esta noite à meia ‑noite em ponto 
dentro de um foguetão reduzido a sucata 
Vai nascer esta noite à meia ‑noite em ponto 
numa casa de Hanói ontem bombardeada

Vai nascer esta noite à meia ‑noite em ponto
num presépio de lama e de sangue e de cisco 
Vai nascer esta noite à meia ‑noite em ponto 
para ter amanhã a suspeita que existe 
Vai nascer esta noite à meia ‑noite em ponto 
Tem no ano dois mil a idade de Cristo

Vai nascer esta noite à meia ‑noite em ponto 
Vê ‑lo ‑emos depois de chicote no templo 
Vai nascer esta noite à meia ‑noite em ponto 
e anda já um terror no látego do vento 
Vai nascer esta noite à meia ‑noite em ponto 
para nos vir pedir contas do nosso tempo

1967
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Luís Carlos PATRAQUIM. «Muhípiti», inVinteeTalNovasFormulaçõese
UmaElegiaCarnívora. 1991. Linda ‑a ‑Velha: ALAC. 33.

harmonizando ‑nos o sonho. A sombra.
Onde eu mesmo estou. Devagar e nu. Sobre
as ondas eternas. Onde nunca fui e os anjos
brincam aos barcos com livros como mãos.
Onde comemos o acidulado último gomo
das retóricas inúteis. É onde somos inúteis.
Puros objectos naturais. Uma palmeira
de missangas com o sol. Cantando.
Onde na noite a Ilha recolhe todos os istmos
e marulham as vozes. A estatuária nas verilhas.
Golfando. Maconde não petrificada.
É onde estou neste poema e nunca fui.
O teu nome que grito a rir do nome.
Do meu nome anulado. As vozes que te anunciam.
E me perco. E estou nu. Devagar. Dentro do corpo.
Uma palmeira abrindo ‑se para o silêncio.
É onde sei a maxila que sangra. Onde os leopardos
naufragam. O tempo. O cigarro a metralhar 
nos pulmões. A terra empapada. Golfando. Vermelha.
É onde me confundo de ti. Um menino vergado
ao peso de ser homem. Uma palmeira em azul 
humedecido sobre a fronte. A memória do infinito.
O repouso que a si mesmo interroga. Ouve.
A ronda e nenhum avião partiu. É onde estamos.
Onde os pássaros são pássaros e tu dormes.
E eu vagueio em soluços de sílabas. Onde
Fujo deste poema. Uma palmeira de fogo.
Na Ilha. Incendiando ‑nos o nome.
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PEPETELA. «Capítulo 2», in Lueji:Onascimentodeumimpério. 1990. 
Lisboa: Dom Quixote. 35‑55.

A entronização de Lueji não teve o brilho da dos chefes anteriores. Ela mes‑
ma o quis e os Tubungo acharam bem, afinal era um soberano provisório. 
Mataram pouca gente para sacralizar o novo chefe, apesar de Lueji implorar 
ninguém seja morto, mas tradição étradição e o sangue correu. Não hou‑
ve grandes festas de rios de ndoka e ualua, montes e montes de carne para 
comer durante dias, noites seguidas de batuque e danças de roda animadas 
pelos bailarinos mascarados. 

As grandes cerimónias foram dedicadas ao óbito de Kondi. Foi enter‑
rado, acompanhado por quatro homens escolhidos pelos muatas para lhe 
fazerem companhia, o que Lueji também não pôde impedir. Os mondos e 
chingufos tocaram durante cinco dias para avisar da morte todos os súb‑
ditos que chegavam em grandes comitivas e acampavam à volta de Mus‑
sumba. As fogueiras à noite faziam um círculo de fogo em redor da capital. 
Os Tubungo e os familiares, pintados de branco pela pemba da purificação, 
presidiram todos os actos dedicados à memória do grande chefe e para que 
o seu espírito descansasse em paz e não viesse perturbar depois os vivos. 
Os choros do povo subiam para o céu sem nuvens da Lunda. 

Depois do óbito, as comitivas ficaram para a entronização. Foi uma ce‑
rimónia simples, no grande tchota do Conselho e o povo à volta na praça. 
Lueji foi purificada pela pemba, recebeu o fogo sagrado que colocou à en‑
trada da sala. Todos os fogos foram então apagados em Mussumba, só fi‑
cou o que ela acendeu. Todos teriam de o ir aí buscar com archotes, para 
acenderem os das suas casas. Lhe colocaram sobre os ombros o manto real 
de cor púrpura, vindo gerações atrás do lago salgado de Oriente, lhe entre‑
garam o ceptro talhado em pau preto que ela segurou, pensando preferir 
uma rosa de porcelana. Sobre a cabeça lhe colocaram as miluínas do poder, 
ao pescoço o colar tchimba com a grande concha trazida também do Leste. 
Lhe entregaram depois o machadinho de duplo gume, símbolo de chefia, e o 
mupungo, espantamoscas com sortilégios mágicos. Finalmente ela ergueu 
o braço acima da cabeça para todos verem o lukano sagrado que o pai lhe 
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Fernando PESSOA. «IV. O mostrengo», inMensagem. [1934] 1997. Lisboa: 
Assírio & Alvim. 52 ‑53.

O mostrengo que está no fim do mar
Na noite de breu ergueu ‑se a voar;
À roda da nau voou três vezes,
Voou três vezes a chiar,
E disse, «Quem é que ousou entrar
Nas minhas cavernas que não desvendo,
Meus tectos negros do fim do mundo?»
E o homem do leme disse, tremendo,
«El ‑Rei D. João Segundo!»

«De quem são as velas onde me roço?
De quem as quilhas que vejo e ouço?»
Disse o mostrengo, e rodou três vezes,
Três vezes rodou imundo e grosso,
«Quem vem poder o que só eu posso,
Que moro onde nunca ninguém me visse
E escorro os medos do mar sem fundo?»
E o homem do leme tremeu, e disse,
«El ‑Rei D. João Segundo!»

Três vezes do leme as mãos ergueu,
Três vezes ao leme as reprendeu,
E disse no fim de temer três vezes,
«Aqui ao leme sou mais do que eu:
Sou um Povo que quer o mar que é teu;
E mais que o mostrengo, que me a alma teme
E roda nas trevas do fim do mundo,
Manda a vontade, que me ata ao leme,
De El ‑Rei D. João Segundo!»
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[Fernando PESSOA] Alberto Caeiro. «Sou um guardador de rebanhos», 
inPoemasdeAlbertoCaeiro—EdiçãocríticadeFernandoPessoa, Volume IV. 
[1925] 1994. Lisboa: Imprensa Nacional — Casa da Moeda. 42.

Sou um guardador de rebanhos.
O rebanho é os meus pensamentos
E os meus pensamentos são todos sensações.
Penso com os olhos e com os ouvidos
E com as mãos e os pés
E com o nariz e a bocca.

Pensar uma flor é vel ‑a e cheiral ‑a
E comer um fructo é saber ‑lhe o sentido.

Por‑isso quando n’um dia de calôr
Me sinto triste de gosal ‑o tanto,
E me deito ao comprido na herva,
E fecho os olhos quentes,
Sinto todo o meu corpo deitado na realidade,
Sei a verdade e sou feliz.
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[Fernando PESSOA] Ricardo Reis. [A flor que és, não a que dás, eu quero], 
in PoemasdeRicardoReis—EdiçãocríticadeFernandoPessoa, Volume III. 
[1923] 1994. Lisboa: Imprensa Nacional — Casa da Moeda. 70.

Adjuvenemrosamofferentem

A flor que és, não a que dás, eu quero.
Porque me negas o que te não te peço?
Tão curto tempo é a mais longa vida,

E a juventude nella!

Flor vives, van; porque te flor não cumpres?
Se te sorver esquivo o infausto abysmo,
Perenne velarás, absurda sombra,

O que não dou buscando.

Na oculta margem onde os lirios frios 
Da infera leiva crescem, e a corrente
Monotona, não sabe onde é o dia,

Sussurro gemebundo.

21‑10‑1923
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Benjamin Videira PIRES. «Acto de esperança», inEspelhodoMar. [1953] 
1986. Macau: Instituto Cultural de Macau. 57.

— Senhora de T’oi Sán e da fronteira,
sentinela isolada de Além ‑Mar,
envolve ‑nos a noite traiçoeira,
com estrelas vermelhas a rondar…

Dominas, Mãe de Deus, a terra inteira,
dum trono atapetado de luar:
Que futuro, Divina Mensageira,
descobre para nós o teu olhar?

Nesta hora, a Cidade iluminada
é uma flor de nenúfar delicada,
pairando sobre medos e cansaços…

Senhora, não reveles o destino;
Macau prefere a sorte de um menino
que dorme, confiado, nos teus braços! —

Macau,IlhaVerde,12deMaiode1953
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Óscar RIBAS. «O coelho e o macaco»,in Misoso—Literaturatradicional
angolana, Volume I. 1979. Luanda: Tipografia Angolana. 113 ‑114.

Amigo Coelho e amigo Macaco, por causa da fome, combinaram viver jun‑
tos, na companhia de suas mães. Então amigo Macaco fez uma casinhola no 
alto de um embondeiro, para as pobres velhas.

Iam os dois à busca de alimentos. E ambos. subindo por uma corda, 
levavam ‑nos às mães.

Amigo Macaco, como achasse magra a mãe, decidiu matar a mãe de 
amigo Coelho. Trepando pela corda, satisfez o seu pensamento, arremessan‑
do depois o cadáver para baixo.

— Para que a mataste? — Chorava a mãe de amigo Macaco.
— Matei ‑a, para seres a única a comer. Não vês que estás magra? 
— Fizeste mal. Agora vou viver sózinha!...
— Se amigo Coelho perguntar pela mãe, diz ‑lhe que foi vavô Onça que 

a comeu.
Quando amigo Coelho, como habitualmente, quis subir para levar a sua 

colheita, amigo Macaco impediu ‑o de tal, alegando que a corda estava fraca, 
em virtude de avô Onça a ter roído.

Amigo Coelho acreditou. Mas um dia, depois de magicar no caso, usou 
de um ardil: avisando o companheiro de que vinha mais tarde, apareceu mais 
cedo que de ordinário.

Quando chegou ao alto do embondeiro, sua alegria desfez ‑se em lágri‑
mas: a mãe —participa ‑lhe a velhota de amigo Macaco — havia sido tragada 
por avô Onça!

Chorou aflitivamente, bateu a cabeça no chão. E no fundo do embon‑
deiro, inconsolável, deixou ‑se então ficar.

Amigo Macaco, ao vê ‑lo nesse estado, diligencia arrancá ‑lo daí. Amigo 
Coelho não cede, quer ficar nesse mesmo sítio.

— Vavô Onça come ‑te!
— Não faz mal, eu quero mesmo morrer.
— Então a tua vida é igual à de tua mãe? És mesmo um pateta!
Amigo Coelho, não se conformando com aquela morte, prometeu 
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Maria Anna TAMAGNINI. «Uma estátua», inLinTchiFá—FlordeLótus. 
[1925] 1991. Macau: Instituto Cultural de Macau. 65.

Mesmo à beira do lago azul ‑turquesa
Há uma estátua, em mármore esculpida,
Que representa a original beleza
De uma estrela dos céus ali descida.

A estrela era mulher e, na incerteza
De ser bela, quis ver ‑se reflectida;
Foi mirar ‑se no lago e ficou presa,
Nas raízes dos lótus envolvida.

Há mil outonos já, que, nessas águas,
A linda prisioneira chora mágoas,
Chora o capricho louco de um momento,

Vendo, em reflexo, as visões radiosas
Das suas irmãs, livres, luminosas,
Que cintilam no azul do firmamento.
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Paula TAVARES. «A mãe», in Dizes‑meCoisasAmargascomoosFrutos. 2001.
Lisboa: Caminho. 39.

A mãe chegou
não estava sozinha
o cesto que trazia
não estava bem acabado
a mãe chegou
não tinha as tranças direitas
a mãe chegou e o pano que trazia
não estava bem alinhado
a mãe chegou com olhos maduros 
os olhos da mãe
não olhavam na mesma direcção
a mãe chegou 
e não era ainda o tempo
do pão do leite azedo
e das crianças.
A mãe chegou e a fala que trazia 
não estava bem preparada
a mãe chegou
sozinha
com as falas da desgraça da miséria do leite fermentado e do barulho.
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Cesário VERDE. «O sentimento dum ocidental», in CânticosdoRealismoe
OutrosPoemas. [1870] 2006. Lisboa: Relógio D’Água. 132 ‑138.

I

Nas nossas ruas, ao anoitecer,
Há tal soturnidade, há tal melancolia,
Que as sombras, o bulício, o Tejo, a maresia
Despertam um desejo absurdo de sofrer.

O céu parece baixo e de neblina,
O gás extravasado enjoa ‑nos, perturba;
E os edifícios, com as chaminés, e a turba
Toldam ‑se d’uma cor monótona e londrina.

Batem os carros de aluguer, ao fundo,
Levando à via ‑férrea os que se vão. Felizes!
Ocorrem ‑me em revista, exposições, países:
Madrid, Paris, Berlim, S. Petersburgo, o mundo!

Semelham ‑se a gaiolas, com viveiros,
As edificações somente emadeiradas:
Como morcegos, ao cair das badaladas,
Saltam de viga em viga os mestres carpinteiros.

Voltam os calafates, aos magotes,
De jaquetão ao ombro, enfarruscados, secos;
Embrenho‑me, a cismar, por boqueirões, por becos,
Ou erro pelos cais a que atracam botes. 

E evoco, então, as crónicas navais:
Mouros, baixéis, heróis, tudo ressuscitado!
Luta Camões no Sul, salvando um livro, a nado!
Singram soberbas naus que eu não verei jamais!
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E o fim da tarde inspira ‑me; e incomoda!
De um couraçado inglês vogam os escaleres;
E em terra num tinir de louças e talheres
Flamejam, ao jantar, alguns hotéis da moda.

Num trem de praça arengam dois dentistas;
Um trôpego arlequim braceja numas andas;
Os querubins do lar flutuam nas varandas;
Às portas, em cabelo, enfadam ‑se os lojistas!

Vazam ‑se os arsenais e as oficinas;
Reluz, viscoso, o rio; apressam ‑se as obreiras;
E num cardume negro, hercúleas, galhofeiras,
Correndo com firmeza, assomam as varinas.

Vêm sacudindo as ancas opulentas!
Seus troncos varonis recordam ‑me pilastras;
E algumas, à cabeça, embalam nas canastras
Os filhos que depois naufragam nas tormentas.

Descalças! Nas descargas do carvão,
Desde manhã à noite, a bordo das fragatas;
E apinham ‑se num bairro aonde miam gatas,
E o peixe podre gera os focos de infecção!

II

Toca ‑se as grades, nas cadeias. Som
Que mortifica e deixa umas loucuras mansas!
O aljube, em que hoje estão velhinhas e crianças,
Bem raramente encerra uma mulher de «dom»!

E eu desconfio, até, de um aneurisma
Tão mórbido me sinto, ao acender das luzes;
À vista das prisões, da velha sé, das cruzes,
Chora ‑me o coração que se enche e que se abisma.
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A espaços, iluminam ‑se os andares,
E as tascas, os cafés, as tendas, os estancos
Alastram em lençol os seus reflexos brancos;
E a lua lembra o circo e os jogos malabares.

Duas igrejas, num saudoso largo,
Lançam a nódoa negra e fúnebre do clero:
Nelas esfumo um ermo inquisidor severo,
Assim que pela história eu me aventuro e alargo.

Na parte que abateu no terremoto,
Muram ‑se as construções rectas, iguais, crescidas;
Afrontam ‑me, no resto, as íngremes subidas,
E os sinos de um tanger monástico e devoto.

Mas, num recinto público e vulgar,
Com bancos de namoro e exíguas pimenteiras,
Brônzeo, monumental, de proporções guerreiras,
Um épico d’outrora ascende, num pilar!

E eu sonho o Cólera, imagino a Febre,
Nesta acumulação de corpos enfezados;
Sombrios e espectrais recolhem os soldados,
Inflama ‑se um palácio em face de um casebre.

Partem patrulhas de cavalaria
Dos arcos dos quartéis que foram já conventos;
Idade Média! A pé, outras, a passos lentos,
Derramam ‑se por toda a capital, que esfria.

Triste cidade! Eu temo que me avives
Uma paixão defunta! Aos lampiões distantes,
Enlutam ‑me, alvejando, as tuas elegantes
Curvadas a sorrir às montras dos ourives.

E mais: as costureiras, as floristas
Descem dos magasins, causam ‑me sobressaltos;
Custa ‑lhes a elevar os seus pescoços altos
E muitas delas são comparsas ou coristas.
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E eu, de luneta de uma lente só,
Eu acho sempre assunto a quadros revoltados:
Entro na brasserie; às mesas de emigrados
Joga ‑se, alegremente e ao gás, o dominó!

III

E saio. A noite pesa, esmaga. Nos
Passeios de lajedo arrastam ‑se as impuras.
Ó moles hospitais! Sai das embocaduras
Um sopro que arrepia os ombros quase nus.

Cercam ‑me as lojas, tépidas. Eu penso
Ver círios laterais, ver filas de capelas,
Com santos e fiéis, andores, ramos, velas,
Em uma catedral de um comprimento imenso.

As burguesinhas do catolicismo
Resvalam pelo chão minado pelos canos;
E lembram ‑me, ao chorar doente dos pianos,
As freiras que os jejuns matavam de histerismo.

Num cuteleiro, de avental, ao torno,
Um forjador maneja um malho, rubramente;
E de uma padaria exala ‑se, inda quente,
Um cheiro salutar e honesto a pão no forno.

E eu, que medito um livro que exacerbe,
Quisera que o real e a análise mo dessem:
Casas de confecções e modas resplandecem;
Pelas vitrines olha um ratoneiro imberbe.

Longas descidas! Não poder pintar
Com versos magistrais, salubres e sinceros,
A esguia difusão dos vossos revérberos,
E a vossa palidez romântica e lunar!
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Que grande cobra, a lúbrica pessoa,
Que espartilhada escolhe uns xales com debuxo!
Sua excelência atrai, magnética, entre o luxo,
Que ao longo dos balcões de mogno se amontoa.

E aquela velha, de bandós! Por vezes,
A sua traîne imita um leque antigo, aberto,
Nas barras verticais, a duas tintas. Perto,
Escarvam, à vitória, os seus mecklemburgueses.

Desdobram ‑se tecidos estrangeiros;
Plantas ornamentais secam nos mostradores;
Flocos de pós de arroz pairam sufocadores,
E em nuvens de cetins requebram ‑se os caixeiros.

Mas tudo cansa! Apagam ‑se, nas frentes,
Os candelabros, como estrelas, pouco a pouco;
Da solidão regouga um cauteleiro rouco;
Tornam ‑se mausoléus as armações fulgentes.

«Dó da miséria!... Compaixão de mim!...»
E, nas esquinas, calvo, eterno, sem repouso,
Pede ‑nos sempre esmola um homenzinho idoso,
Meu velho professor nas aulas de latim!

IV

O tecto fundo de oxigénio, d’ar,
Estende ‑se ao comprido, ao meio das trapeiras;
Vêm lágrimas de luz dos astros com olheiras,
Enleva ‑me a quimera azul de transmigrar.

Por baixo, que portões! Que arruamentos!
Um parafuso cai nas lajes, às escuras:
Colocam ‑se taipais, rangem as fechaduras,
E os olhos dum caleche espantam ‑me, sangrentos.
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E eu sigo, como as linhas de uma pauta,
A dupla correnteza augusta das fachadas;
Pois sobem, no silêncio, infaustas e trinadas,
As notas pastoris de uma longínqua flauta.

Se eu não morresse, nunca! E eternamente
Buscasse e conseguisse a perfeição das cousas!
Esqueço ‑me a prever castíssimas esposas,
Que aninhem em mansões de vidro transparente!

Ó nossos filhos! Que de sonhos ágeis,
Pousando, vos trarão a nitidez às vidas!
Eu quero as vossas mães e irmãs estremecidas,
Numas habitações translúcidas e frágeis.

Ah! Como a raça ruiva do porvir,
E as frotas dos avós, e os nómadas ardentes,
Nós vamos explorar todos os continentes
E pelas vastidões aquáticas seguir!

Mas se vivemos, os emparedados,
Sem árvores, no vale escuro das muralhas!...
Julgo avistar, na treva, as folhas das navalhas
E os gritos de socorro ouvir, estrangulados.

E nestes nebulosos corredores
Nauseiam ‑me, surgindo, os ventres das tabernas;
Na volta, com saudade, e aos bordos sobre as pernas,
Cantam, de braço dado, uns tristes bebedores.

Eu não receio, todavia, os roubos;
Afastam ‑se, à distância, os dúbios caminhantes;
E sujos, sem ladrar, ósseos, febris, errantes,
Amareladamente, os cães parecem lobos.

E os guardas, que revistam as escadas,
Caminham de lanterna e servem de chaveiros;
Por cima, as imorais, nos seus roupões ligeiros,
Tossem, fumando sobre a pedra das sacadas.
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E, enorme, nesta massa irregular
De prédios sepulcrais, com dimensões de montes,
A dor humana busca os amplos horizontes,
E tem marés, de fel, como um sinistro mar!

Lisboa,1880
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Joam ZORRO. [Met’el ‑rei barcas no rio forte], in ALíricaGalego‑
‑Portuguesa. [s.d.] 1983. Lisboa: Comunicação. 308.

Met’el ‑rei barcas no rio forte; 
quem amig’á que Deus lh’o amostre:

ala vai, madr’, ond’ei suidade! 

Met’el ‑rei barcas na Estremadura;
quem amig’á que Deus lh’o aduga: 

ala vai, madr’, ond’ei suidade!
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Carlos Drummond de ANDRADE. «A máquina do mundo», inClaro
Enigma. [1951] 2012. São Paulo: Companhia das Letras. 105‑108.

E como eu palmilhasse vagamente
uma estrada de Minas, pedregosa,
e no fecho da tarde um sino rouco

se misturasse ao som de meus sapatos
que era pausado e sêco; e aves pairassem
no céu de chumbo, e suas formas pretas

pausadamente se fôssem diluindo
na escuridão maior, vinda dos montes
e de meu próprio ser desenganado,

a máquina do mundo se entreabriu
para quem de a romper já se esquivava
e só de o ter pensado se carpia.

Abriu ‑se majestosa e circunspecta,
sem emitir um som que fôsse impuro
nem um clarão maior que o tolerável

pelas pupilas gastas na inspeção
contínua e dolorosa do deserto,
e pela mente exausta de mentar

tôda uma realidade que transcende
a própria imagem sua debuxada
no rosto do mistério, nos abismos.

Abriu ‑se em calma pura, e convidando
quantos sentidos e intuições restavam
a quem de os ter usado os já perdera
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Eugénio de ANDRADE. «Anunciação da alegria», in OstinatoRigore.[1964] 
1977. Porto: Limiar. 23.

Devia ser verão, devia ser jovem: 
ao encontro do dia caminhava 
como quem entra na água.

Um corpo nu brilhava nas areias — 
corpo ou pedra, pedra ou flor?

Verde era a luz, e a espuma do 
vento rolava pelas dunas.

De repente vi o mar subir a prumo, 
desabar inteiro nos meus ombros

Aprendia a falar de boca em boca, as 
palavras mordendo de alegria.

Sem muros era a terra, e tudo ardia.

Mundos em português - Tomo II_PAG.indd   425 18/06/11   13:05

marta
Typewritten Text
Texto sujeito a Direitos de Autor



426 literatura-mundo i: mundos em português (vol. 2)

Machado de ASSIS. «Capítulo VII», in MemóriasPóstumasdeBrásCubas. 
[1881] 2007. Lisboa: Cotovia. 32 ‑38.

O DELÍRIO

Que me conste, ainda ninguém relatou o seu próprio delírio; faço ‑o eu, e a 
ciência mo agradecerá. Se o leitor não é dado à contemplação destes fenô‑
menos mentais, pode saltar o capítulo; vá direito à narração. Mas, por menos 
curioso que seja, sempre lhe digo que é interessante saber o que se passou na 
minha cabeça durante uns vinte a trinta minutos.

Primeiramente, tomei a figura de um barbeiro chinês, bojudo, destro, 
escanhoando um mandarim, que me pagava o trabalho com beliscões e con‑
feitos: caprichos de mandarim. 

Logo depois, senti ‑me transformado na SummaTheologica, de S. Tomás, 
impressa num volume, e encadernada em marroquim, com fechos de pra‑
ta e estampas; idéia esta que me deu ao corpo a mais completa imobilida‑
de; e ainda agora me lembra que, sendo as minhas mãos os fechos do livro, 
e cruzando ‑as eu sobre o ventre, alguém as descruzava (Virgília decerto), 
porque a atitude lhe dava a imagem de um defunto. 

Ultimamente, restituído à forma humana, vi chegar um hipopótamo, 
que me arrebatou. Deixei ‑me ir, calado, não sei se por medo ou confiança; 
mas, dentro em pouco, a carreira de tal modo se tornou vertiginosa, que me 
atrevi a interrogá ‑lo, e com alguma arte lhe disse que a viagem me parecia 
sem destino.

— Engana ‑se, replicou o animal, nós vamos à origem dos séculos.
Insinuei que deveria ser muitíssimo longe; mas o hipopótamo não 

me entendeu ou não me ouviu, se é que não fingiu uma dessas cousas; e, 
perguntando ‑lhe, visto que ele falava, se descendente do cavalo de Aqui‑
les ou da asna de Balaão, retorquiu ‑me com um gesto peculiar a estes dous 
quadrúpedes: abanou as orelhas. Pela minha parte fechei os olhos e dei ir à 
ventura. Já agora não se me dá de confessar que sentia umas tais ou quais có‑
cegas de curiosidade, por saber onde ficava a origem dos séculos, se era tão 
misteriosa como a origem do Nilo, e sobretudo se valia alguma cousa mais 
ou menos do que a consumação dos mesmos séculos: reflexões de cérebro 
enfermo. Como ia de olhos fechados, não via o caminho; lembra ‑me só que 
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a sensação de frio aumentava com a jornada, e que chegou a uma ocasião em 
que me pareceu entrar na região dos gelos eternos. Com efeito, abri os olhos 
e vi que o meu animal galopava numa planície branca de neve, com uma ou 
outra montanha de neve, vegetação de neve, e vários animais grandes e de 
neve. Tudo neve; chegava a gelar ‑nos um sol de neve. Tentei falar, mas apenas 
pude grunhir esta pergunta ansiosa:

— Onde estamos?
— Já passámos o Éden.
— Bem; paremos na tenda de Abraão.
— Mas se nós caminhamos para trás! redargüiu motejando a minha ca‑

valgadura.
Fiquei vexado e aturdido. A jornada entrou a parecer ‑me enfadonha e 

extravagante, o frio incômodo, a condução violenta, e o resultado impal‑
pável. E depois — cogitações de enfermo — dado que chegássemos ao fim 
indicado, não era impossível que os séculos, irritados com lhes devassarem a 
origem, me esmagassem entre as unhas, que deviam ser tão seculares como 
eles. Enquanto assim pensava, íamos devorando caminho, e a planície voava 
debaixo dos nossos pés, até que o animal estacou, e pude olhar mais tranqüi‑
lamente em torno de mim. Olhar somente; nada vi, além da imensa brancura 
da neve, que desta vez invadira o próprio céu, até ali azul. Talvez, a espaços, 
me aparecia uma ou outra planta, enorme, brutesca, meneando ao vento as 
suas largas folhas. O silêncio daquela região era igual ao do sepulcro: dissera‑
‑se que a vida das cousas ficara estúpida diante do homem.

Caiu do ar? destacou ‑se da terra? não sei; sei que um vulto imenso, uma 
figura de mulher me apareceu então, fitando ‑me uns olhos rutilantes como o 
sol. Tudo nessa figura tinha a vastidão das formas selváticas, e tudo escapava à 
compreensão do olhar humano, porque os contornos perdiam ‑se no ambien‑
te, e o que parecia espesso era muita vez diáfano. Estupefato, não disse nada, 
não cheguei sequer a soltar um grito; mas, ao cabo de algum tempo, que foi 
breve, perguntei quem era e como se chamava: curiosidade de delírio.

— Chama ‑me Natureza ou Pandora; sou tua mãe e tua inimiga.
Ao ouvir esta última palavra, recuei um pouco, tomado de susto. A fi‑

gura soltou uma gargalhada, que produziu em torno de nós o efeito de um 
tufão; as plantas torceram ‑se e um longo gemido quebrou a mudez das cou‑
sas externas.

— Não te assustes, disse ela, minha inimizade não mata; é sobretudo 
pela vida que se afirma. Vives: não quero outro flagelo.

— Vivo? perguntei eu, enterrando as unhas nas mãos, como para 
certificar ‑me da existência.
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— Sim, verme, tu vives. Não receies perder esse andrajo que é teu or‑
gulho; provarás ainda, por algumas horas, o pão da dor e o vinho da miséria. 
Vives: agora mesmo que ensandeceste, vives; e se a tua consciência reouver 
um instante de sagacidade, tu dirás que queres viver.

Dizendo isto, a visão estendeu o braço, segurou ‑me pelos cabelos e 
levantou ‑me ao ar, como se fora uma pluma. Só então pude ver ‑lhe de perto 
o rosto, que era enorme. Nada mais quieto; nenhuma contors[ç]ão violenta, 
nenhuma expressão de ódio ou ferocidade; a feição única, geral, completa, 
era a da impassibilidade egoísta, a da eterna surdez, a da vontade imóvel. 
Raivas, se as tinha, ficavam encerradas no coração.

Ao mesmo tempo, nesse rosto de expressão glacial, havia um ar de ju‑
ventude, mescla de força e viço, diante do qual me sentia eu o mais débil e 
decrépito dos seres.

— Entendeste ‑me? disse ela, no fim de algum tempo de mútua contem‑
plação.

— Não, respondi; nem quero entender ‑te; tu és absurda, tu és uma fá‑
bula. Estou sonhando, decerto, ou, se é verdade que enlouqueci, tu não pas‑
sas de uma concepção de alienado, isto é, uma cousa vã, que a razão ausente 
não pode reger nem palpar. Natureza, tu? a Natureza que eu conheço é só 
mãe e não inimiga; não faz da vida um flagelo, nem, como tu, traz esse rosto 
indiferente, como o sepulcro. E por que Pandora?

— Porque levo na minha bolsa os bens e os males, e o maior de todos, 
a esperança, consolação dos homens. Tremes? 

— Sim; o teu olhar fascina ‑me.
— Creio; eu não sou somente a vida; sou também a morte, e tu estás 

prestes a devolver ‑me o que te emprestei. Grande lascivo, espera ‑te a volup‑
tuosidade do nada.

Quando esta palavra ecoou, como um trovão, naquele imenso vale, 
afigurou ‑se ‑me que era o último som que chegava a meus ouvidos; pareceu‑
‑me sentir a decomposição súbita de mim mesmo. Então, encarei ‑a com 
olhos súplices, e pedi mais alguns anos.

— Pobre minuto! exclamou. Para que queres tu mais alguns instantes de vida? 
Para devorar e seres devorado depois? Não estás farto do espetáculo e da luta? Co‑
nheces de sobejo tudo o que eu te deparei menos torpe ou menos aflitivo: o alvar 
do dia, a melancolia da tarde, a quietação da noite, os aspectos da terra, o sono, 
enfim, o maior benefício das minhas mãos. Que mais queres tu, sublime idiota?

— Viver somente, não te peço mais nada. Quem me pôs no coração 
este amor da vida, senão tu? e, se eu amo a vida, porque te hás de golpear a ti 
mesma, matando ‑me?
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— Porque já não preciso de ti. Não importa ao tempo o minuto que 
passa, mas o minuto que vem. O minuto que vem é forte, jucundo, supõe 
trazer em si a eternidade, e traz a morte, e perece como o outro, mas o tem‑
po subsiste. Egoísmo, dizes tu? Sim, egoísmo, não tenho outra lei. Egoísmo, 
conservação. A onça mata o novilho porque o raciocínio da onça é que ela 
deve viver, e se o novilho é tenro tanto melhor: eis o estatuto universal. Sobe 
e olha.

Isto dizendo, arrebatou ‑me ao alto de uma montanha. Inclinei os olhos 
a uma das vertentes, e contemplei, durante um tempo largo, ao longe, atra‑
vés de um nevoeiro, uma cousa única. Imagina tu, leitor, uma redução dos 
séculos, e um desfilar de todos eles, as raças todas, todas as paixões, o tu‑
multo dos impérios, a guerra dos apetites e dos ódios, a destruição recíproca 
dos seres e das cousas. Tal era o espetáculo, acerbo e curioso espetáculo. 
A história do homem e da terra tinha assim uma intensidade que lhe não 
podiam dar nem a imaginação nem a ciência, porque a ciência é mais lenta e 
a imaginação mais vaga, enquanto que o que eu ali via era a condensação viva 
de todos os tempos. Para descrevê ‑la seria preciso fixar o relâmpago. Os sé‑
culos desfilavam num turbilhão, e, não obstante, porque os olhos do delírio 
são outros, eu via tudo o que passava diante de mim, — flagelos e delícias, 
desde essa cousa que se chama glória até essa outra que se chama miséria, 
e via o amor multiplicando a miséria, e via a miséria agravando a debilidade. 
Aí vinham a cobiça que devora, a cólera que inflama, a inveja que baba, e a 
enxada e a pena, úmidas de suor, e a ambição, a fome, a vaidade, a melan‑
colia, a riqueza, o amor, e todos agitavam o homem, como um chocalho, 
até destruí ‑lo, como um farrapo. Eram as formas várias de um mal, que ora 
mordia a víscera, ora mordia o pensamento, e passeava eternamente as suas 
vestes de arlequim, em derredor da espécie humana. A dor cedia alguma vez, 
mas cedia à indiferença, que era um sono sem sonhos, ou ao prazer, que 
era uma dor bastarda. Então o homem, flagelado e rebelde, corria diante 
da fatalidade das cousas, atrás de uma figura nebulosa e esquiva, feita de 
retalhos, um retalho de impalpável, outro de improvável, outro de invisível, 
cosidos todos a ponto precário, com a agulha da imaginação; e essa figura, 
— nada menos que a quimera da felicidade, — ou lhe fugia perpetuamente, 
ou deixava ‑se apanhar pela fralda, e o homem a cingia ao peito, e então ela 
ria, como um escárnio, e sumia ‑se, como uma ilusão.

Ao contemplar tanta calamidade, não pude reter um grito de angústia, 
que Natureza ou Pandora escutou sem protestar nem rir; e não sei por que 
lei de transtorno cerebral, fui eu que me pus a rir, — de um riso descompas‑
sado e idiota.
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— Tens razão, disse eu, a cousa é divertida e vale a pena, — talvez mo‑
nótona — mas vale a pena. Quando Jó amaldiçoava o dia em que fora con‑
cebido, é porque lhe davam ganas de ver cá de cima o espetáculo. Vamos lá, 
Pandora, abre o ventre, e digere ‑me; a cousa é divertida, mas digere ‑me.

A resposta foi compelir ‑me fortemente a olhar para baixo, e a ver os sé‑
culos que continuavam a passar, velozes e turbulentos, as gerações que se su‑
perpunham às gerações, umas tristes, como os Hebreus do cativeiro, outras 
alegres, como os devassos de Cômodo, e todas elas pontuais na sepultura. 
Quis fugir, mas uma força misteriosa me retinha os pés; então disse comigo: 
— «Bem, os séculos vão passando, chegará o meu, e passará também, até o 
último, que me dará a decifração da eternidade.» E fixei os olhos, e continuei 
a ver as idades, que vinham chegando e passando, já então tranqüilo e reso‑
luto, não sei até se alegre. Talvez alegre. Cada século trazia a sua porção de 
sombra e de luz, de apatia e de combate, de verdade e de erro, e o seu cortejo 
de sistemas, de idéias novas, de novas ilusões; em cada um deles rebentavam 
as verduras de uma primavera, e amareleciam depois, para remoçar mais tar‑
de. Ao passo que a vida tinha assim uma regularidade de calendário, fazia ‑se 
a história e a civilização, e o homem, nu e desarmado, armava ‑se e vestia ‑se, 
construía o tugúrio e o palácio, a rude aldeia e Tebas de cem portas, criava a 
ciência, que perscruta, e a arte que enleva, fazia ‑se orador, mecânico, filóso‑
fo, corria a face do globo, descia ao ventre da terra, subia à esfera das nuvens, 
colaborando assim na obra misteriosa, com que entretinha a necessidade 
da vida e a melancolia do desamparo. Meu olhar, enfarado e distraído, viu 
enfim chegar o século presente, e atrás dele os futuros. Aquele vinha ágil, 
destro, vibrante, cheio de si, um pouco difuso, audaz, sabedor, mas ao cabo 
tão miserável como os primeiros, e assim passou e assim passaram os outros, 
com a mesma rapidez e igual monotonia. Redobrei de atenção; fitei a vista; 
ia enfim ver o último, — o último!; mas então já a rapidez da marcha era tal, 
que escapava a toda a compreensão; ao pé dela o relâmpago seria um século. 
Talvez por isso entraram os objetos a trocarem ‑se; uns cresceram, outros 
minguaram, outros perderam ‑se no ambiente; um nevoeiro cobriu tudo, — 
menos o hipopótamo que ali me trouxera, e que aliás começou a diminuir, 
a diminuir, a diminuir, até ficar do tamanho de um gato. Era efetivamente 
um gato. Encarei ‑o bem; era o meu gato Sultão, que brincava à porta da alco‑
va, com uma bola de papel...
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António Barbosa BACELAR. «À variedade do mundo», inObrasPoéticasde
AntónioBarbosaBacelar(1610‑1663).(Edição de Mafalda Ferin Cunha).2007. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 578 ‑579.

Este nasce, outro morre, acolá soa
Um arroio que baixa, aqui suave,
Um roixinol se queixa, quando grave,
Um leão com um rugido o mundo atroa.

Aqui corre a fera, acolá voa
Com o grãozinho no bico ao ninho a ave,
Um derruba o edifício, outro ergue a trave,
Um caça, outro pesca, outro aforoa.

Um nas armas se alista, outro as pendura,
Ao soberbo Ministro aquele adora,
Outro segue do paço a sombra amada.

Este muda de amor, aquele atura,
Do bem de que um se alegra, o outro chora:
Oh mundo, oh sombra, oh zombaria, oh nada!
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Manuel BANDEIRA. «Vou ‑me embora pra Pasárgada», in Libertinagem,
Estreladamanhã. 1998. Madrid: ALLCA XX. 48 ‑49.

Vou ‑me embora pra Pasárgada 
Lá sou amigo do rei
Lá tenho a mulher que eu quero 
Na cama que escolherei
Vou ‑me embora pra Pasárgada

Vou ‑me embora pra Pasárgada 
Aqui eu não sou feliz 
Lá a existência é uma aventura 
De tal modo inconseqüente
Que Joana a Louca de Espanha 
Rainha e falsa demente 
Vem a ser contraparente 
Da nora que nunca tive

E como farei ginástica 
Andarei de bicicleta
Montarei em burro brabo 
Subirei no pau ‑de ‑sebo 
Tomarei banhos de mar! 
E quando estiver cansado 
Deito na beira do rio 
Mando chamar a mãe ‑d’água 
Pra me contar as histórias
Que no tempo de eu menino 
Rosa vinha me contar 
Vou ‑me embora pra Pasárgada
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Arlindo BARBEITOS. [lá / do outro lado deste / céu], in NaLevezadoLuar
Crescente. 1998. Lisboa: Caminho. 39.

lá
do outro lado deste 

céu 
sonhos são pássaros 
buscando poiso em nuvens

lá do outro lado desta 
terra 

pesadelos são homens 
buscando poiso em ruínas

céu e terra
pássaros e homens 
nuvens e ruínas 
são poalha de um

tempo
do outro lado deste

tempo

oh saudade
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Manoel de BARROS. «Seis ou treze coisas que aprendi sozinho (1‑5)», in 
OGuardadordeÁguas. [1989] 2017. Rio de Janeiro: Alfaguara. 41‑46.

Gravata de urubu não tem cor.
Fincando na sombra um prego ermo, ele nasce.
Luar em cima de casa exorta cachorro.
Em perna de mosca salobra as águas cristalizam.
Besouros não ocupam asas para andar sobre fezes.
Poeta é um ente que lambe as palavras e depois se alucina.
No osso da fala dos loucos há lírios.

2.
Com cem anos de escória uma lata aprende a rezar.
Com cem anos de escombros um sapo vira árvore e cresce

por cima das pedras até dar leite.
Insetos levam mais de cem anos para uma folha sê ‑los.
Uma pedra de arroio leva mais de cem anos para ter

murmúrios.
Em seixal de cor seca estrelas pousam despidas.
Mariposas que pousam em osso de porco preferem melhor

as cores tortas.
Com menos de três meses mosquitos completam a sua

eternidade.
Um ente enfermo de árvore, com menos de cem anos,

perde o contorno das folhas.
Aranha com olho de estame no lodo se despedra.
Quando chove nos braços da formiga o horizonte diminui.
Os cardos que vivem nos pedrouços têm a mesma sintaxe

que os escorpiões de areia.
A jia, quando chove, tinge de azul o seu coaxo.
Lagartos empernam as pedras de preferência no inverno.
O vôo do jaburu é mais encorpado do que o vôo das horas. 
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Padre Manuel BERNARDES. «Solilóquio VII — 376», in LuzeCalor — 
Obraespiritualdivididaemduaspartes, Volume II. [1686] 1953. Porto: Lello & 
Irmão. 308 ‑310.

Por mínima e desprezível que pareça qualquer criatura, se aplicamos o ou‑
vido interior da alma, está dando não sei que vozes, que pregoam e magni‑
ficam vossa grandeza; e se a sondamos com o cordel do discurso e investi‑
gação Filosófica, logo este se some todo, e achamos que ali há mais fundo 
do que parecia. Que muito, Senhor, que vos não compreendamos, se nem 
compreendemos um mosquito? Que muito nos afoguemos em vossa imen‑
sidade, se até o ápice de uma aresta está por averiguar, se é coisa finita ou 
infinita?

Quem dirá, que em um bichinho tamanino, que quase escapa da vista 
mais perspicaz e atenta, qual é o chamado Acari, e se cria na cera corrupta, 
há lugar para a organização de tantos membros, de que é força confessar a 
razão que ele se compõe? Porque ele tem movimento progressivo, o qual 
depende de pés, e neles, de umas partes que movam, outras que sejam movi‑
das, e outras que atem aquelas com estas; ele come e cresce; e assim necessi‑
ta de instrumentos que sirvam estas funções, cada um dos quais pede outras 
muitas partes, por poucas que lhe concedamos. Ele vê, e conhece o que lhe 
pode fazer mal à sua conservação, porque se desvia do dedo que o pisa, ou 
lhe impede o seu caminho; e assim há ‑de ter os seus òrgãozinhos, que sirvam 
ao sentido exterior da vista, e ao interior da fantasia; e celazinhas, ou ventrí‑
culos, onde estes instrumentos estejam alojados. Pois, Senhor, quem, senão 
for o vosso espírito, pode fabricar tantas subtilezas? E quem senão admira‑
rá, de que o vosso Verbo, que é a arte de todas as coisas criadas, ideasse este 
bichinho, e lhe ensinasse o que lhe convinha, e de que vossa providência te‑
nha cuidado de o conservar, e vosso poder concorra para seus movimentos?

Que direi também da arte com que formastes as coisas materiais, e vi‑
síveis, para símbolos das invisíveis e espirituais? Em uma romã coroada 
debuxastes uma República com o seu Príncipe. Em um enxame de abelhas 
com a sua mestra, figurastes uma Comunidade Religiosa com o seu Prelado. 
No reviver das plantas, quando afugentados já os desabrigos do Inverno, se 
tornam com a vizinhança do Sol frondosas, floridas e fecundas, represen‑
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tastes aquela imutação gloriosa, que em nossos corpos, reduzidos antes a 
ossos murchos, e breves cinzas, esperamos quando aparecer Cristo Sol de 
justiça. Que nos lembra esta grande criatura do Oceano, senão o mundo 
inchado pela soberba, lívido pela inveja, férvido pela ira, vário pela incons‑
tância, e tragador de náufragos pelos desastres da perdição eterna? Que vos 
significa o feio, hórrido e venenoso das serpentes, feras e insectos, senão os 
pecados, e várias formas de espíritos desconformes da verdade, que se criam 
nas brenhas do coração humano? Por este modo, Senhor, fizestes as coisas 
invisíveis patentes aos olhos do homem; para que o sentido se elevasse ao 
espírito, e do espírito a vós, que a vós, que até nas criaturas feias sois formo‑
so, e nas nocivas saudável, nas mínimas máximo, e nas diversas semelhante.
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Maria Ondina BRAGA. «Fong ‑Song», inAChinaFicaaoLado. 1991. Macau: 
Instituto Cultural de Macau. 39 ‑42.

A morte vinha buscá ‑la, finalmente. Tão velha e tão cansada de viver, parecia 
quase feliz, agora que o fim se aproximava.

Ao certo ninguém lhe sabia a idade. Falava ‑se em cem anos.
Não tinha razão de queixa. A família venerava ‑a, acarinhava ‑a, jamais 

lhe faltando com o chá, o arroz, o cachimbo. O neto mais velho, pescador, 
não partia para a pesca sem a sua bênção. E no fân‑siun que oscilava no lodo 
do porto interior, abrigando seis pessoas, além do gato e do cão, sempre se 
havia estendido uma esteira para o sono da avó, enquanto os mais dormiam 
nas tábuas.

A irmã de caridade, quebrando a reza murmurada, perguntou o nome 
da moribunda.

— Sam ‑Ku, Filha Terceira — respondeu o neto.
Usava os pés ligados, devia ter pertencido a família nobre.
De manhã fora o bonzo encomendar a Buda o seu espírito agonizante.
Ardiam à proa os pivetes da devoção. De tarde aparecera a ku‑niu, a frei‑

ra católica.
A velha tinha o ar tranquilo de quem espera o que não falha.
Naturalmente que no burgo aquático das sampanas, dos juncos e das 

lorchas, em botes pouco maiores que caixões, no curso lamacento do rio, 
cada dia nasciam e morriam filhos do Celeste Império. Por isso vinham ali 
com frequência os sacerdotes de Buda e os representantes de Cristo. Vi‑
nham sem ser chamados. Por intuição. Por hábito.

Extraordinário, naquele dia da morte de Sam ‑Ku, era o facto de ter 
sido anunciado tufão violento. Estavam os barcos ligados uns aos ou‑
tros por cordas de esparto; as varas de bambu enterradas fundo na lama. 
Os parentes da moribunda entreolhavam ‑se, inquietos. Cochichavam os 
vizinhos que devia ser levada para terra. O neto, porém, sabia da última 
vontade da avó: morrer ali, nas frágeis tábuas que a haviam acolhido dos 
naufrágios da vida, no fân‑siun sobre as águas do rio — único chão fiel aos 
seus trôpegos passos. 
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Raul BRANDÃO. «A terceira noite de luar», in Húmus. [1917] 2000. Porto: 
Campo das Letras. 215 ‑222.

25 de Dezembro

Há no mundo uma falha. Os poentes são labaredas roxas com resquícios de 
escarlate e dois, três grandes jactos violetas que se estendem pelo céu uma 
maravilha quimérica. A outra primavera prolonga ‑se: superabundância de 
flores nas árvores, espiritualidade na matéria, como se as árvores antes de 
morrer se esgotassem em sonho. Mais flores, mais poentes onde o oiro e o 
roxo predominam, mais gritos no mundo, mais vulcões de cores, que pres‑
sagiam catástrofes, e um ruído apagado, esquisito, insuportável dentro de 
nós próprios, que comparo ao som duma borboleta esvoaçando contra as 
paredes dum vaso.

É a morte que faz falta à vida.

Paira sobre o mundo uma alma monstruosa, um fluido magnético, onde se 
misturam todas as cóleras, todos os interesses e todas as paixões, e essa alma 
envolve, penetra e reclama dor. Formam ‑se tempestades e terrores eléctri‑
cos. Anda ávida, desencadeia catástrofes, desaba desgrenhada, com uivos 
nocturnos de desespero. Cala ‑se — é pior: ninguém lhe suporta o peso. Pro‑
duz jactos de oiro, auroras boreais, grandes incêndios no céu, como se o 
globo ardesse. Despenha ‑se em montanhas de cor, em abismos roxos, paira 
em campos etéreos duma serenidade elísea. São talvez os mortos que recla‑
mam mortos. É talvez a vida universal perturbada. São outras gerações, es‑
quecidas, camadas informes de que ninguém suspeita o nome, legiões sobre 
legiões incógnitas — é a vida embrionária que reclama a sua entrada na vida.

E, no fundo, sob este subterrâneo, há outro subterrâneo: ouço passos e vo‑
zes de mais outros ainda que sobem para a superfície. Todos os mortos se 
misturam aos vivos. Arrombaram de vez os sepulcros. Tu que não viveste 
queres agora por força viver; tu que não mataste queres agora por força ma‑
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tar. Mais mortos desde o início — maior mixórdia. Todo o esforço era para 
virem à supuração. Atrás duma camada havia outra camada. Há séculos que 
carregamos nas tampas dos sepulcros para os não deixarmos sair. Na reali‑
dade nunca se jogou o gamão, nem se disseram palavras vulgares. Atrás dessa 
aparência estava intacta uma coisa desconforme, e às vezes por uma fresta 
irrompia a claridade do inferno... Agora a terra desfaz ‑se em mortos, como 
uma acha se desfaz em fumo.

O que era vida irreal, é agora realidade, o que era vergonha, ninharia e ridí‑
culo é a vida agora. O que toma pé são os sonhos, o que se agita são as pai‑
xões desregradas. Não há limites nem peias. Vêem ‑nos como eu te vejo a ti. 
Tenho diante de mim este espectáculo, como se fosse possível aos homens 
desdobrarem ‑se, e tomarem corpo, ideias e paixões. Eles são aquilo que 
ocultamente desejavam ser, são o que não se atreviam a ser. Sob um mundo 
de verdade há outro mundo de verdade. É esse mundo invisível e profundo 
que passa a ser o mundo visível. É esse. Todo o homem é uma série de fantas‑
mas e passa a vida a arredá ‑los. Chegou a vez dos fantasmas. As nossas ideias 
e paixões é que formam as figuras que actuam na vida.

Terceira noite de luar. O perfume estonteia. Terceira noite de luar branco, 
indiferente, coalhado, terceira noite de espanto. Redemoinhos de figuras 
e de acção até aos confins dos séculos. Outrora, numa vida monótona e in‑
certa, só se realizavam duas ou três horas de exaltação. A vida agora é uma 
exaltação perpétua.

Tudo mudou: a árvore não existe como a pedra não existe. O único mundo 
é o mundo irreal. Todos nós andamos a criar um mundo que é o único ver‑
dadeiro — os vivos e os mortos. Todos trabalhamos com o mesmo afã para 
mesmo fim. Já a matéria se adelgaçava... O mundo ideal é o mundo da dor, 
do sonho, e o universo reconstruído é o maior dos dramas — com a vida 
oculta ao lado — e cada dia tem o peso dum século.

As crianças e os pássaros emudeceram, o que produz na terra um silêncio 
atroz. Os olhos encheram ‑se ‑lhes duma tristeza irreflectida, inocência e ex‑
tracto de vida, sentimentos que se não coadunam. Tenho vontade de fugir 
para onde não ouça o silêncio... Avança direita a mim a floresta apodrecida. 
«Mais perto! mais perto!»

Ri ‑te agora, se podes, da D. Leocádia, que rumina como lady Macbeth as 
piores ruínas. Esta vida é feita de todos os nossos esforços e dos esforços do 
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fundo. Somos apenas um reflexo dos mortos, e agora que tu queres falar com a 
tua voz, é que as ordens são mais categóricas e o conflito monstruoso. Terceira 
noite de luar, branco, estranho, inefável. Toda a noite o rouxinol cantou. Duas, 
três horas, e canta ainda apaixonado e frenético... Debalde quero libertar ‑me 
dos fantasmas, debalde quero viver da minha própria vida!...

É que a vida não és tu nem eu, a vida é uma massa confusa e heterogénea, 
um pesadelo, uma nuvem negra ou uma nuvem de oiro, uma tempestade 
eléctrica, com bocas abertas para risos e bocas abertas para gritos. Não é um 
detalhe — é um panorama. É um imenso farrapo dorido. Anda aqui a alma 
de Joana e a secura das velhas mesquinhas. É tão necessária a este fluido 
a dor muda do cavador como o sonho desconexo do Gabiru. Anda aqui a 
primavera, as lágrimas que tenho chorado e as que tenho ainda para chorar. 
Anda aqui a tragédia, a pedra, a árvore, a tua inocência e a minha desventu‑
ra. Tudo isto se congrega, e esta alma não vive sem a tua alma, este grotesco 
sem o teu génio, esta vida sem a tua morte. Andam aqui os mortos e os vi‑
vos, a árvore que há ‑de ser árvore e o tronco que se desfez em luz. É um ser 
imenso a que não vejo senão partes. Anda aqui a luz e a sombra, e a luz não 
se distingue da sombra nem a vida da morte. A vida está tão feita adiante de 
nós como atrás de nós. Está tão feita no passado como no futuro. Se o futu‑
ro ainda não existe, o passado já não existe. E tudo isto se congrega. A vida 
absorve ‑me e ponho ‑a em acção. Impregna ‑me e faço ‑a caminhar. Pertence‑
‑me e pertenço ‑lhe. É o passado e o futuro — Jesus Cristo vivo, Jesus Cristo 
morto, e Jesus Cristo ressuscitado.

26 de Novembro

Está tudo errado. Só há um momento em que o compreendemos. Mas nesse 
momento já não podemos voltar para trás. É quando, fazendo ainda parte 
dos vivos, fazemos já parte dos mortos.

Não só a sensibilidade é universal — a inteligência é exterior e universal. 
O universo é uma vibração. A vida é uma vibração da vibração.

A matéria também existe em estado de nebulosa — isto é, em estado de dor.
Toda a teoria mecânica do universo é absurda. Daqui a alguns anos todos os 
sistemas serão ridículos — até o sistema planetário.
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O sonho completo é o universo realizado.

Estamos à superfície desse oceano embravecido, e o impulso vem das cama‑
das mais profundas, das camadas informes. São todos. São até os que nunca 
tiveram olhos para ver, os seres esboçados, com mãos rudimentares, aparên‑
cias de árvores e de figuras mutiladas. É a terra viva.

É só sonho, é sonho estreme e dor estreme. Cada um assiste à projecção da 
sua própria figura monstruosa no passado e no futuro, cada figura tem enfim 
as dimensões de dor, que as palavras, as regras e os hábitos lhe não deixavam 
ter. Cada alma é desmedida e trágica e vem desde os confins da vida até ao 
infinito da vida. Cada um na floresta entontecida representa o máximo de 
sonho e o máximo de ternura. Cada ser é enfim um ser completo e doirado, 
atinge a beleza e Deus.

As florestas já mortas, a luz das estrelas desaparecidas no caos —tudo 
aqui está presente. O esforço dos mortos, o sonho dos mortos, o desespero 
dos mortos sobre mortos, o reflexo de ternura, a mão que amparou, a boca 
que sorriu, levadas pelo vento que soprou há dez mil anos, aqui estão vivos. 
Aqui está vivo o sonho que sonhamos todos, o primitivo sonho humilde e o 
sonho repercutido de século em século, assim como a tua voz compadecida. 
O sonho sepultado nas profundidades da terra, o primeiro resquício, o nada 
e o sonho frenético, tudo aqui está na floresta embravecida. E, com ou sem 
boca, com ou sem consciência, nunca mais deixarei de andar nisto, disperso, 
amalgamado, confundido, de fazer parte deste drama, queira ou não queira, 
proteste ou não proteste. Tudo é inútil, todo o esforço inútil, todas as pala‑
vras inúteis. Reconheço ‑o. Mas não me canso de pregar, não posso deixar 
de pregar, até cair vencido e exausto, dominado e deslumbrado. Na floresta 
embravecida, em que todos participam do mesmo ser, até a mulher da esfre‑
ga encontra enfim Jesus:

— Será vossemecê o José do Telhado que o tira aos ricos para o dar aos 
pobres?

— Sou um pobre de pedir.
— Será vossemecê Nosso Senhor Jesus Cristo que veio ao mundo para 

nos salvar?
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Luís de CAMÕES. «Canto V — Estâncias 37‑60», in OsLusíadas. [1572] 
1992. Lisboa: Ministério da Educação e Instituto Camões. 132 ‑138.

«Porém já cinco Sóis eram passados
Que dali nos partíramos, cortando 
Os mares nunca d’outrem navegados, 
Prosperamente os ventos assoprando, 
Quando a noute, estando descuidados 
Na cortadora proa vigiando,

a nuvem que os ares escurece, 
Sobre nossas cabeças aparece.

«Tão temerosa vinha e carregada, 
Que pôs nos corações um grande medo; 
Bramindo, o negro mar de longe brada, 
Como se desse em vão nalgum rochedo. 
— «Ó Potestade (disse) sublimada: 
Que ameaço divino ou que segredo 
Este clima e este mar nos apresenta, 
Que mor cousa parece que tormenta?»

«Não acabava, quando a figura 
Se nos mostra no ar, robusta e válida, 
De disforme e grandíssima estatura; 
O rosto carregado, a barba esquálida, 
Os olhos encovados, e a postura 
Medonha e má e a cor terrena e pálida; 
Cheios de terra e crespos os cabelos, 
A boca negra, os dentes amarelos.

«Tão grande era de membros que bem posso 
Certificar ‑te que este era o segundo
De Rodes estranhíssimo Colosso,

Mundos em português - Tomo II_PAG.indd   448 18/06/11   13:05



449luísdecamões

Que um dos sete milagres foi do mundo. 
Cum tom de voz nos fala, horrendo e grosso, 
Que pareceu sair do mar profundo. 
Arrepiam ‑se as carnes e o cabelo,
A mi e a todos, só de ouvi ‑lo e vê ‑lo!

«E disse: — «Ó gente ousada, mais que quantas
No mundo cometeram grandes cousas, 
Tu, que por guerras cruas, tais e tantas,
E por trabalhos vãos nunca repousas,
Pois os vedados términos quebrantas
E navegar meus longos mares ousas,
Que eu tanto tempo há já que guardo e tenho,
Nunca arados d’estranho ou próprio lenho;

«Pois vens ver os segredos escondidos
Da natureza e do húmido elemento,
A nenhum grande humano concedidos
De nobre ou de imortal merecimento,
Ouve os danos de mi que apercebidos
Estão a teu sobejo atrevimento,
Por todo o largo mar e pola terra
Que inda hás ‑de sojugar com dura guerra.

«Sabe que quantas naus esta viagem 
Que tu fazes, fizerem, de atrevidas, 
Inimiga terão esta paragem,
Com ventos e tormentas desmedidas;
E da primeira armada que passagem 
Fizer por estas ondas insofridas, 
Eu farei de improviso tal castigo 
Que seja mor o dano que o perigo!

«Aqui espero tornar, se não me engano,
De quem me descobriu suma vingança;
E não se acabará só nisto o dano
De vossa pertinace confiança:
Antes, em vossas naus vereis, cada ano,
Se é verdade o que meu juízo alcança,
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Naufrágios, perdições de toda sorte,
Que o menor mal de todos seja a morte!

«E do primeiro Ilustre, que a ventura
Com fama alta fizer tocar os Céus, 
Serei eterna e nova sepultura, 
Por juízos incógnitos de Deus. 
Aqui porá da Turca armada dura 
Os soberbos e prósperos troféus; 
Comigo de seus danos o ameaça 
A destruída Quíloa com Mombaça.

«Outro também virá, de honrada fama,
Liberal, cavaleiro, enamorado,
E consigo trará a fermosa dama
Que Amor por grão mercê lhe terá dado.
Triste ventura e negro fado os chama
Neste terreno meu, que, duro e irado,
Os deixará dum cru naufrágio vivos,
Pera verem trabalhos excessivos.

«Verão morrer com fome os filhos caros,
Em tanto amor gerados e nacidos; 
Verão os Cafres, ásperos e avaros, 
Tirar à linda dama seus vestidos; 
Os cristalinos membros e perclaros 
À calma, ao frio, ao ar, verão despidos, 
Despois de ter pisada, longamente, 
Cos delicados pés a areia ardente.

«E verão mais os olhos que escaparem 
De tanto mal, de tanta desventura, 
Os dois amantes míseros ficarem 
Na férvida, implacábil espessura. 
Ali, despois que as pedras abrandarem 
Com lágrimas de dor, de mágoa pura,
Abraçados, as almas soltarão
Da fermosa e misérrima prisão.»
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«Mais ia por diante o monstro horrendo,
Dizendo nossos Fados, quando, alçado,
Lhe disse eu: — «Quem és tu? Que esse estupendo
Corpo, certo me tem maravilhado!»
A boca e os olhos negros retorcendo
E dando um espantoso e grande brado,
Me respondeu, com voz pesada e amara,
Como quem da pergunta lhe pesara:

— «Eu sou aquele oculto e grande Cabo
A quem chamais vós outros Tormentório,
Que nunca a Ptolomeu, Pompónio, Estrabo,
Plínio e quantos passaram fui notório.
Aqui toda a Africana costa acabo
Neste meu nunca visto Promontório,
Que pera o Pólo Antártico se estende,
A quem vossa ousadia tanto ofende.

«Fui dos filhos aspérrimos da Terra, 
Qual Encélado, Egeu e o Centimano; 
Chamei ‑me Adamastor, e fui na guerra 
Contra o que vibra os raios de Vulcano; 
Não que pusesse serra sobre serra, 
Mas, conquistando as ondas do Oceano, 
Fui capitão do mar, por onde andava 
A armada de Neptuno, que eu buscava.

«Amores da alta esposa de Peleu
Me fizeram tomar tamanha empresa;
Todas as Deusas desprezei do Céu,
Só por amar das águas a Princesa.
Um dia a vi, co as filhas de Nereu,
Sair nua na praia e logo presa
A vontade senti de tal maneira
Que inda não sinto cousa que mais queira.

«Como fosse impossíbil alcançá ‑la,
Pola grandeza feia de meu gesto,
Determinei por armas de tomá ‑la
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E a Dóris este caso manifesto.
De medo a Deusa então por mi lhe fala; 
Mas ela, cum fermoso riso honesto, 
Respondeu: — «Qual será o amor bastante 
De Ninfa, que sustente o dum Gigante?

«Contudo, por livrarmos o Oceano
De tanta guerra, eu buscarei maneira
Com que, com minha honra, escuse o dano.»
Tal resposta me torna a mensageira.
Eu, que cair não pude neste engano
(Que é grande dos amantes a cegueira),
Encheram ‑me, com grandes abondanças,
O peito de desejos e esperanças.

«Já néscio, já da guerra desistindo,
a noite, de Dóris prometida, 

Me aparece de longe o gesto lindo
Da branca Tétis, única, despida. 
Como doudo corri de longe, abrindo
Os braços pera aquela que era vida 
Deste corpo, e começo os olhos belos 
A lhe beijar, as faces e os cabelos.

«Oh que não sei de nojo como o conte! 
Que, crendo ter nos braços quem amava, 
Abraçado me achei cum duro monte 
De áspero mato e de espessura brava. 
Estando cum penedo fronte a fronte, 
Qu’eu polo rosto angélico apertava, 
Não fiquei homem, não; mas mudo e quedo 
E, junto dum penedo, outro penedo!

«Ó Ninfa, a mais fermosa do Oceano,
Já que minha presença não te agrada,
Que te custava ter ‑me neste engano,
Ou fosse monte, nuvem, sonho ou nada?
Daqui me parto, irado e quási insano
Da mágoa e da desonra ali passada,
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A buscar outro mundo, onde não visse
Quem de meu pranto e de meu mal se risse.

«Eram já neste tempo meus Irmãos
Vencidos e em miséria extrema postos
E, por mais segurar ‑se os Deuses vãos, 
Alguns a vários montes sotopostos. 
E, como contra o Céu não valem mãos, 
Eu, que chorando andava meus desgostos, 
Comecei a sentir do Fado imigo, 
Por meus atrevimentos, o castigo:

«Converte ‑se ‑me a carne em terra dura; 
Em penedos os ossos se fizeram; 
Estes membros que vês, e esta figura, 
Por estas longas águas se estenderam.
Enfim, minha grandíssima estatura 
Neste remoto Cabo converteram
Os Deuses; e, por mais dobradas mágoas, 
Me anda Tétis cercando destas águas.»

«Assi contava; e, cum medonho choro,
Súbito d’ante os olhos se apartou; 
Desfez ‑se a nuvem negra, e cum sonoro 
Bramido muito longe o mar soou. 
Eu, levantando as mãos ao santo coro 
Dos Anjos, que tão longe nos guiou, 
A Deus pedi que removesse os duros 
Casos, que Adamastor contou futuros.

Mundos em português - Tomo II_PAG.indd   453 18/06/11   13:05



454 literatura-mundo i: mundos em português (vol. 2)

Luís de CAMÕES. «Canto X — Estâncias 75‑89», in OsLusíadas.[1572] 
1992. Lisboa: Ministério da Educação e Instituto Camões. 265 ‑269.

Despois que a corporal necessidade 
Se satisfez do mantimento nobre,
E na harmonia e doce suavidade 
Viram os altos feitos que descobre, 
Tétis, de graça ornada e gravidade, 
Pera que com mais alta glória dobre 
As festas deste alegre e claro dia, 
Pera o felice Gama assi dizia:

— «Faz ‑te mercê, barão, a Sapiência
Suprema de, cos olhos corporais, 
Veres o que não pode a vã ciência 
Dos errados e míseros mortais. 
Sigue ‑me firme e forte, com prudência, 
Por este monte espesso, tu cos mais.» 
Assi lhe diz e o guia por um mato 
Árduo, difícil, duro a humano trato.

Não andam muito que no erguido cume
Se acharam, onde um campo se esmaltava 
De esmeraldas, rubis, tais que presume 
A vista que divino chão pisava.
Aqui um globo vêm no ar, que o lume 
Claríssimo por ele penetrava,
De modo que o seu centro está evidente, 
Como a sua superfícia, claramente.

Qual a matéria seja não se enxerga,
Mas enxerga ‑se bem que está composto 
De vários orbes, que a Divina verga 
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Compôs, e um centro a todos só tem posto. 
Volvendo, ora se abaxe, agora se erga, 
Nunca s’ergue ou se abaxa, e um mesmo rosto 
Por toda a parte tem; e em toda a parte 
Começa e acaba, enfim, por divina arte,

Uniforme, perfeito, em si sustido,
Qual, enfim, o Arquetipo que o criou. 
Vendo o Gama este globo, comovido 
De espanto e de desejo ali ficou. 
Diz ‑lhe a Deusa: — «O transunto, reduzido
Em pequeno volume, aqui te dou
Do Mundo aos olhos teus, pera que vejas 
Por onde vás e irás e o que desejas.

«Vês aqui a grande máquina do Mundo,
Etérea e elemental, que fabricada
Assi foi do Saber, alto e profundo,
Que é sem princípio e meta limitada.
Quem cerca em derredor este rotundo
Globo e sua superfícia tão limada,
É Deus: mas o que é Deus, ninguém o entende,
Que a tanto o engenho humano não se estende.

«Este orbe que, primeiro, vai cercando 
Os outros mais pequenos que em si tem, 
Que está com luz tão clara radiando
Que a vista cega e a mente vil também, 
Empíreo se nomeia, onde logrando 
Puras almas estão daquele Bem
Tamanho, que ele só se entende e alcança, 
De quem não há no mundo semelhança.

«Aqui, só verdadeiros, gloriosos
Divos estão, porque eu, Saturno e Jano,
Júpiter, Juno, fomos fabulosos, 
Fingidos de mortal e cego engano. 
Só pera fazer versos deleitosos 
Servimos; e, se mais o trato humano 
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Nos pode dar, é só que o nome nosso
Nestas estrelas pôs o engenho vosso.

«E também, porque a santa Providência, 
Que em Júpiter aqui se representa, 
Por espíritos mil que têm prudência 
Governa o Mundo todo que sustenta 
(Ensina ‑lo a profética ciência,
Em muitos dos exemplos que apresenta); 
Os que são bons, guiando, favorecem,
Os maus, em quanto podem, nos empecem;

«Quer logo aqui a pintura que varia
Agora deleitando, ora ensinando, 
Dar ‑lhe nomes que a antiga Poesia 
A seus Deuses já dera, fabulando; 
Que os Anjos de celeste companhia 
Deuses o sacro verso está chamando, 
Nem nega que esse nome preminente 
Também aos maus se dá, mas falsamente.

«Enfim que o Sumo Deus, que por segundas
Causas obra no Mundo, tudo manda.
E tornando a contar ‑te das profundas 
Obras da Mão Divina veneranda, 
Debaxo deste círculo onde as mundas 
Almas divinas gozam, que não anda, 
Outro corre, tão leve e tão ligeiro 
Que não se enxerga: é o Móbile primeiro.

«Com este rapto e grande movimento
Vão todos os que dentro tem no seio; 
Por obra deste, o Sol, andando a tento,
O dia e noite faz, com curso alheio. 
Debaxo deste leve, anda outro lento,
Tão lento e sojugado a duro freio, 
Que enquanto Febo, de luz nunca escasso, 
Duzentos cursos faz, dá ele um passo.
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«Olha estoutro debaxo, que esmaltado
De corpos lisos anda e radiantes,
Que também nele tem curso ordenado
E nos seus axes correm cintilantes. 
Bem vês como se veste e faz ornado 
Co largo Cinto d’ouro, que estelantes 
Animais doze traz afigurados,
Apousentos de Febo limitados.

«Olha por outras partes a pintura 
Que as Estrelas fulgentes vão fazendo: 
Olha a Carreta, atenta a Cinosura, 
Andrómeda e seu pai, e o Drago horrendo; 
Vê de Cassiopeia a formosura
E do Orionte o gesto turbulento; 
Olha o Cisne morrendo que suspira, 
A Lebre e os Cães, a Nau e a doce Lira.

Debaxo deste grande Firmamento
Vês o céu de Saturno, Deus antigo; 
Júpiter logo faz o movimento,
E Marte abaxo, bélico inimigo;
O claro Olho do céu, no quarto assento,
E Vénus, que os amores traz consigo; 
Mercúrio, de eloquência soberana; 
Com três rostos, debaxo vai Diana.
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Luís de CAMÕES. [Sôbolos rios que vão], in Rimas. [1525] 1994. Coimbra: 
Almedina. 105 ‑114.

Sôbolos rios que vão 
por Babilónia, m’achei, 
onde sentado chorei 
as lembranças de Sião 
e quanto nela passei.
Ali o rio corrente
de meus olhos foi manado, 
e tudo bem comparado, 
Babilónia ao mal presente, 
Sião ao tempo passado.

Ali, lembranças contentes 
n’alma se representaram, 
e minhas cousas ausentes 
se fizeram tão presentes 
como se nunca passaram. 
Ali, despois de acordado, 
co rosto banhado em água, 
deste sonho imaginado, 
vi que todo o bem passado 
não é gosto, mas é mágoa.

E vi que todos os danos 
se causavam das mudanças 
e as mudanças dos anos; 
onde vi quantos enganos 
faz o tempo às esperanças. 
Ali vi o maior bem 
quão pouco espaço que dura,
o mal quão depressa vem, 
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e quão triste estado tem 
quem se fia da ventura.

Vi aquilo que mais val, 
que então se entende milhor 
quanto mais perdido for; 
vi o bem suceder mal, 
e o mal, muito pior.
E vi com muito trabalho 
comprar arrependimento; 
vi nenhum contentamento, 
e vejo ‑me a mim, qu’espalho 
tristes palavras ao vento.

Bem são rios estas águas, 
com que banho este papel; 
bem parece ser cruel 
variedade de mágoas 
e confusão de Babel. 
Como homem que, por exemplo 
dos transes em que se achou, 
despois que a guerra deixou, 
pelas paredes do templo 
suas armas pendurou:

Assi, despois que assentei 
que tudo o tempo gastava, 
da tristeza que tomei 
nos salgueiros pendurei 
os órgãos com que cantava. 
Aquele instrumento ledo 
deixei da vida passada,
dizendo: — Música amada, 
deixo ‑vos neste arvoredo 
à memória consagrada.

Frauta minha que, tangendo,
os montes fazíeis vir
para onde estáveis, correndo;
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e as águas, que iam decendo,
tornavam logo a subir:
jamais vos não ouvirão
os tigres, que se amansavam,
e as ovelhas, que pastavam,
das ervas se fartarão
que por vos ouvir deixavam.

Já não fareis docemente 
em rosas tornar abrolhos 
na ribeira florecente; 
nem poreis freio à corrente, 
e mais, se for dos meus olhos. 
Não movereis a espessura, 
nem podereis já trazer 
atrás vós a fonte pura, 
pois não pudestes mover 
desconcertos da ventura.

Ficareis oferecida
à Fama, que sempre vela, 
frauta de mim tão querida; 
porque, mudando ‑se a vida, 
se mudam os gostos dela. 
Acha a tenra mocidade 
prazeres acomodados, 
e logo a maior idade 
já sente por pouquidade 
aqueles gostos passados.

Um gosto que hoje se alcança,
amanhã já o não vejo;
assi nos traz a mudança
de esperança em esperança,
e de desejo em desejo.
Mas em vida tão escassa
que esperança será forte?
Fraqueza da humana sorte,
que, quanto da vida passa
está receitando a morte!
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Mas deixar nesta espessura
o canto da mocidade, 
não cuide a gente futura 
que será obra da idade
o que é força da ventura. 
Que idade, tempo, o espanto 
de ver quão ligeiro passe, 
nunca em mim puderam tanto 
que, posto que deixe o canto, 
a causa dele deixasse.

Mas, em tristezas e enojos 
em gosto e contentamento, 
por sol, por neve, por vento, 
ternépresenteálosojos
porquienmuerotancontento. 
Órgãos e frauta deixava, 
despojo meu tão querido, 
no salgueiro que ali estava 
que para trofeu ficava 
de quem me tinha vencido.

Mas lembranças da afeição 
que ali cativo me tinha, 
me perguntaram então: 
que era da música minha 
qu’eu cantava em Sião? 
Que foi daquele cantar 
das gentes tão celebrado? 
Porque o deixava de usar, 
pois sempre ajuda a passar 
qualquer trabalho passado?

Canta o caminhante ledo 
no caminho trabalhoso, 
por antr’o espesso arvoredo; 
e, de noite, o temeroso 
cantando, refreia o medo. 
Canta o preso docemente 
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os duros grilhões tocando; 
canta o segador contente; 
e o trabalhador, cantando,
o trabalho menos sente.

Eu, qu’estas cousas senti 
n’alma, de mágoas tão cheia, 
Como dirá, respondi, 
quem tão alheio está de si 
doce canto em terra alheia? 
— Como poderá cantar 
quem em choro banh’o peito? 
Porque se quem trabalhar 
canta por menos cansar, 
eu só descansos enjeito.

Que não parece razão
nem seria cousa idónea,
por abrandar a paixão,
que cantasse em Babilónia
as cantigas de Sião.
Que, quando a muita graveza
de saüdade quebrante
esta vital fortaleza,
antes moura de tristeza
que, por abrandá ‑la, cante.

Que se o fino pensamento 
só na tristeza consiste, 
não tenho medo ao tormento: 
que morrer de puro triste, 
que maior contentamento? 
Nem na frauta cantarei
O que passo, e passei já, 
nem menos o escreverei, 
porque a pena cansará, 
e eu não descansarei.
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Que, se vida tão pequena 
se acrecenta em terra estranha, 
e se amor assi o ordena, 
razão é que canse a pena 
de escrever pena tamanha. 
Porém se, para assentar
o que sente o coração, 
a pena já me cansar, 
não canse para voar 
a memória em Sião.

Terra bem ‑aventurada, 
se, por algum movimento,
d’alma me fores mudada, 
minha pena seja dada 
a perpétuo esquecimento. 
A pena deste desterro, 
que eu mais desejo esculpida 
em pedra, ou em duro ferro, 
essa nunca seja ouvida, 
em castigo de meu erro.

E se eu cantar quiser,
em Babilónia sujeito,
Hierusalém, sem te ver,
a voz, quando a mover,
se me congele no peito.
A minha língua se apegue
às fauces, pois te perdi,
se, enquanto viver assi,
houver tempo em que te negue
ou que me esqueça de ti.

Mas ó tu, terra de Glória, 
se eu nunca vi tua essência, 
como me lembras na ausência? 
Não me lembras na memória, 
senão na reminiscência. 
Que a alma é tábua rasa, 
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que, com a escrita doutrina 
celeste, tanto imagina, 
que voa da própria casa 
e sobe à pátria divina.

Não é, logo, a saüdade 
das terras onde naceu 
a carne, mas é do Céu, 
daquela santa cidade, 
donde esta alma descendeu. 
E aquela humana figura, 
que cá me pôde alterar, 
não é quem se há ‑de buscar: 
é raio de fermosura, 
que só se deve de amar.

Que os olhos e a luz que ateia
o fogo que cá sujeita,
não do sol, mas da candeia,
é sombra daquela Ideia
qu’em Deus está mais perfeita.
E os que cá me cativaram
são poderosos afeitos
que os corações têm sujeitos;
sofistas que me ensinaram
maus caminhos por direitos.

Destes, o mando tirano 
me obriga, com desatino, 
a cantar ao som do dano 
cantares d’amor profano 
por versos d’amor divino. 
Mas eu, lustrado co santo 
Raio, na terra de dor, 
de confusão e d’espanto, 
como hei ‑de cantar o canto 
que só se deve ao Senhor?
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Tanto pode o benefício 
da Graça, que dá saúde, 
que ordena que a vida mude; 
e o que tomei por vício 
me faz grau para a virtude; 
e faz que este natural 
amor, que tanto se preza,
suba da sombra ao Real,
da particular beleza
para a Beleza geral.

Fique logo pendurada 
a frauta com que tangi, 
ó Hierusalém sagrada, 
e tome a lira dourada, 
para só cantar de ti!
Não cativo e ferrolhado 
na Babilónia infernal, 
mas dos vícios desatado, 
e cá desta a ti levado, 
Pátria minha natural.

E se eu mais der a cerviz
a mundanos acidentes,
duros, tiranos e urgentes,
risque ‑se quanto já fiz
do grão livro dos viventes.
E tomando já na mão
a lira santa, e capaz
doutra mais alta invenção,
cale ‑se esta confusão,
cante ‑se a visão da paz.

Ouça ‑me o pastor e o Rei, 
retumbe este acento santo, 
mova ‑se no mundo espanto, 
que do que já mal cantei 
a palinódia já canto. 
A vós só me quero ir, 
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Senhor e grão Capitão 
da alta torre de Sião, 
à qual não posso subir 
se me vós não dais a mão.

No grão dia singular 
que na lira o douto som 
Hierusalém celebrar, 
lembrai ‑vos de castigar 
os ruins filhos de Edom. 
Aqueles que tintos vão 
no pobre sangue inocente, 
soberbos co poder vão, 
arrasai ‑os igualmente, 
conheçam que humanos são.

E aquele poder tão duro 
dos afeitos com que venho, 
que encendem alma e engenho, 
que já me entraram o muro 
do livre alvídrio que tenho; 
estes, que tão furiosos
gritando vêm a escalar ‑me, 
maus espíritos danosos, 
que querem como forçosos 
do alicerce derrubar ‑me;

Derrubai ‑os, fiquem sós, 
de forças fracos, imbeles, 
porque não podemos nós 
nem com eles ir a Vós, 
nem sem Vós tirar ‑nos deles. 
Não basta minha fraqueza, 
para me dar defensão, 
se vós, santo Capitão, 
nesta minha fortaleza 
não puserdes guarnição.

Mundos em português - Tomo II_PAG.indd   466 18/06/11   13:05



467luísdecamões

E tu, ó carne que encantas, 
filha de Babel tão feia, 
toda de misérias cheia, 
que mil vezes te levantas, 
contra quem te senhoreia: 
beato só pode ser 
quem co a ajuda celeste 
contra ti prevalecer, 
e te vier a fazer 
o mal que lhe tu fizeste.

Quem com disciplina crua
se fere mais que a vez,
cuja alma, de vícios nua,
faz nódoas na carne sua,
que já a carne n’alma fez.
E beato quem tomar
seus pensamentos recentes
e em nacendo os afogar,
por não virem a parar
em vícios graves e urgentes.

Quem com eles logo der 
na pedra do furor santo, 
e, batendo, os desfizer 
na Pedra, que veio a ser 
enfim cabeça do Canto. 
Quem logo, quando imagina 
nos vícios da carne má, 
os pensamentos declina 
àquela Carne divina 
que na Cruz esteve já.

Quem do vil contentamento 
cá deste mundo visível, 
quanto ao homem for possível, 
passar logo o entendimento 
para o mundo inteligível: 
ali achará alegria 

Mundos em português - Tomo II_PAG.indd   467 18/06/11   13:05



468 literatura-mundo i: mundos em português (vol. 2)

em tudo perfeita e cheia, 
de tão suave harmonia 
que nem, por pouca, recreia, 
nem, por sobeja, enfastia.

Ali verá tão profundo 
mistério na suma alteza 
que, vencida a natureza, 
os mores faustos do mundo 
julgue por maior baixeza. 
Ó tu, divino aposento, 
minha pátria singular! 
Se só com te imaginar 
tanto sobe o entendimento, 
que fará se em ti se achar?

Ditoso quem se partir 
para ti, terra excelente, 
tão justo e tão penitente 
que, despois de a ti subir
lá descanse eternamente.
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Ruy CINATTI. «Ossobó», inContosPortuguesesdoUltramar. (Organização 
de Amândio César). 1969. Lisboa: Portucalense. 343 ‑348.

Pousado num ramo de acácia, Ossobó canta e alisa as penas do peito com o 
bico humedecido. Mete a cabeça debaixo das asas, sacode o corpo do entor‑
pecimento nocturno, confundindo o verde das suas penas com o verde das 
folhagens.

De ramo em ramo, passa batendo as asas com dificuldade, pois as curtas 
distâncias impedem que se lance no voo.

Por momentos, qualquer coisa o atrai lá em baixo, no chão, e rápido desce, 
pousando sobre a macia cama de folhas secas ali acumuladas há tanto tempo.

Por cima, imóveis, os telhados delicados dos fetos arbóreos deixam cair 
o orvalho gota a gota, nas folhas largas das begónias.

Saltita aqui, bica ali, esboçando pequenos voos em perseguição dos in‑
sectos de cores vivas que já agora cintilam no ar fresco da manhã e, sempre 
a saltitar, aproxima ‑se das folhas das begónias com pérolas de cristal depen‑
duradas nas faces.

Para cima da begónia, Ossobó trepa depois de alguns momentos de he‑
sitação.

Amanhece... Um raio de sol conseguiu atravessar, antes dos outros, a ra‑
maria alta das amoreiras e espelha a água depositada no limbo das folhas. 
Com os pés mergulhados, Ossobó alonga o pescoço e sorve com o bico uma 
das pequenas gotas transparentes.

Contente, sacode as asas e voa. Sobe até ao cimo dos ocás de tronco e de 
base espalmada como os pés das gaivotas.

Daí, circundando o horizonte verde ‑amarelado, desce novamente para 
onde o despenhar duma cascata se ouve no silêncio murmurante da floresta.

Os sons vêm de longe e, chegam uns após outros, como se se tivessem 
perdido na amplidão do arvoredo, mas Ossobó conhece bem os ramos e as 
folhas que roçam o seu corpo em deslize veloz pelo ar fora.

De copa em copa, passando sucessivamente da amoreira para o ocá, do 
ipé para as árvores mais baixas, pelas cordas lemba ‑lemba, breve chega ao 
charco da cascata.
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Deolinda da CONCEIÇÃO. «Cheong ‑Sam», in ACabaia. [1956] 1987. 
Macau: Instituto Cultural. 19 ‑40.

O grito que rompeu o silêncio da noite partira da cela onde ficara fechado 
aquele homem que, horas antes, tinha ouvido, impávido e sereno, a senten‑
ça do juiz que o condenava ao degredo perpétuo.

Acorreram os guardas e foram dar com ele, de olhar desvairado, olhan‑
do fixamente uma parede onde as sombras duma árvore próxima deixavam 
figuras estranhas em atitudes grotescas, provocadas pelo vento que fustiga‑
va os seus ramos.

— Dorme, A ‑Chung, e deixa ‑te dessas coisas. Então tens medo de som‑
bras? — inquiriu um dos guardas.

Como que chamado a si de algum pesadelo horrível, o preso olhou em 
roda e murmurou desalentado:

— Desculpem, não foi nada, ou melhor, foi um sonho mau. Mas, se fos‑
se possível, gostaria que me dessem outra cela. Aquela árvore com as suas 
sombras agita ‑me os nervos.

— Bem, bem, amanhã veremos isso, pois a esta hora nada se pode fazer. 
Dorme e não tornes a causar ‑nos aborrecimento. E, se não puderes dormir, 
descansa pelo menos e deixa dormir os outros.

A ‑Chung aquietou ‑se e voltou a deitar ‑se sobre a tarimba, desenhando 
com a mão um obrigado de cortesia. Depois, ficou a fitar o tecto, de olhos 
arregalados, mas novo grito subiu ‑lhe à garganta ressequida, um grito abafa‑
do, como que reprimido logo à nascença.

Os guardas vieram encontrá ‑lo medindo a cela com passos acelerados e 
murmurando repetidamente:

— Tirem ‑mo da frente, rasguem esse cheong sam que me persegue, 
lancem ‑no no fogo. Maldita coisa essa que parece rir ‑se de mim, que parece 
ter vida ainda, a vida daquela… que eu matei. Ah! Está morta e bem morta, 
mas vinga ‑se desta maneira, perseguindo ‑me com o seu cheongsam…, mas eu 
hei ‑de rasgá ‑lo e fazê ‑lo em farrapos, como o fiz a ela. 

— Cala ‑te, A ‑Chung, e acalma ‑te. Não vês que não há aqui cheongsam 
nenhum? Estás doido, homem? Dorme e amanhã falaremos. Agora o que 
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Dom DUARTE, Rei de Portugal. «Capítulo XIX», in LealConselheiro. 
[1437] 1999. Lisboa: Imprensa Nacional — Casa da Moeda. 73 ‑77.

Damaneiraquefuidoentedohumor
menencoricoed ’elguareci.

Por quanto sei que muitos forom, som, e ao diante seram tocados deste pe‑
cado de tristeza que procede da voontade desconcertada, que ao presente 
chamam, em os mais dos casos, doença de humor manencorico, do qual di‑
zem os fisicos que vem de muitas maneiras per fundamentos e sentidos des‑
vairados, mais de tres anos continuados fui d’el muito sentido, e per special 
mercee de Nosso Senhor Deos houve perfeita saude. Com a teençom que 
primeiro screvi, de alg us desta breve e simprez leitura filharem proveitosa 
ensinança e avisamento, prepus de vos screver o começo, perseguimento 
e cura que d’el houve, por tal que minha speriencia a outros seja exempro. 
Ca nom é pequeno conforto e remedio aos que som desto tocados saberem 
como os outros sentirom o que eles padecem, e houverom comprida saude, 
porque u dos seus principaes sentimentos é pensarem que outrem jamais 
nunca tal sentio que fosse tornado o seu boo stado em que antes era.

E por em esta desesperança é a grande parte de seu sentimento, da 
qual por o que screvo razoadamente se devem tirar e tambem filham grande 
conforto, pensando que outros de grande stado e que som teudos em razoa‑
da estima forom desto sentidos, porque nom se desprezam tanto a si medês 
por receberem tal pensamento com tanto padecimento de tristeza, quando 
pensam que taes pessoas ja tal passarom, porque este des/prezo, que cada u 
de si ha, é um grande aazo de sua tristeza, o qual tirado, e havida qualquer 
parte de boa sperança, logo começa d’haver saude e se faz muito desposto 
pera receber per a graça do Senhor Deos perfeita cura. 

Quando eu era de xxii annos, el Rei meu senhor e padre, comprido de 
muitas virtudes, cuja alma Deos haja, despoendo ‑se pera filhar a cidade de 
Cepta, mandou ‑me que tevesse cárrego do conselho, justiça e da fazenda 
que em sa corte se trautava, porque tanto haveria de trabalhar nos feitos 
que perteenciam pera sua ida, que d’outros sem grande necessidade se nom 
entendia curar. Eu, nom consiirando minha nova idade e pouco saber, com 
dereita obediencia, como per mercee de Deos sempre em todo lhe guardei, 
e desi por grande voontade que havia de se proceder per o dicto feito, recebi 
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sem outro reguardo todolos dictos cárregos, aos quaes me pus assi fora de 
boa descriçom, que na primeira quareesma que logo veeo, fazia tal vida:

Os mais dos dias bem cedo era levantado e, missas ouvidas, era na rola‑
çom ataa meo dia, ou acerca, e viinha comer. E, sobre mesa, dava odiencias 
per boo spaço. E retraia ‑me aa camera, e logo aas duas horas pos meo dia, os 
do conselho e veedores da fazenda erom commigo. E aturava com eles ataa 
ix horas da noite. E des que partiom com os oficiaes de minha casa estava 
ataa xi horas. Monte, caça mui pouco usava. E o paaço do dicto senhor ve‑
sitava poucas vezes, e aquelas por veer o que el fazia e de mim lhe dar conta.

Esta vida continuei ataa Pascoa, quebrando tanto minha voontade, que 
ja nom sentia alg u prazer me chegar ao coraçom, daquele sentido que ante 
fazia. E pensava que aquelo da mu/dança da idade me viinha e que assi era 
com u a todos. Porem delo me nom curava, mes tanto me carregou que 
filhei por grande pena nom poder no coraçom sentir alg u dereito senti‑
mento de boa folgança. E com esto a tristeza me começou de crecer, nom 
com certo fundamento, mes de qualquer cousa que aazo se desse, o d’alg as 
fantezias sem razom. E quanto mais aos cuidados me dava, tanto com maio‑
res sentidos me seguia, nom podendo entender que dali me viinha, porque 
eu trabalhava em aqueles cárregos por as razões suso dictas tam de boa men‑
te, que nom podia pensar qua mal me vehesse por obrar no que me prazia, 
e tam contente era de o fazer.

Em aquesta pena vivi acerca de dez meses, a tempos e mais e menos. 
E porque o dicto Rei, meu senhor, se veo acerca da cidade de Lixboa, onde 
tal pestelença era, que poucos dias passavom que me nom falassem em pes‑
soas conhecidas que de tramas adoeciam e morriam. E por esto a tristeza, 
que de tanto tempo em mim se criava, mais se dobrou. E u dia me deu 
grande sentimento em a perna, e me fez tal door com queentura, que me 
pos em grande alteraçom. E fui logo remediado, que per graça de Nosso 
Senhor em breve spaço recobrei saude, mas filhei u tam rijo pensamento 
com receo de morte, que nom soomente temi aquela, mes a que todos scusar 
nom podemos, pensando na breveza da vida presen te. E aquel pensamento 
entrou em meu coraçom, que per seis meses u pequeno spaço nunca o d’el 
pude afastar, tirando ‑me todo pra zer e acrecentando ‑me a maior tristeza 
segundo meu juizo que haver podia. Este me trazia tantas novas penas que 
seria largo d’escrever e comparar nom as poderia / porque todalas doores 
pera esta me pareceria saude, da qual nom havia sperança de guarecer.

E, se com fe e conciencia me queria confortar, per o demudamento da 
tristeza muito era torvado, assi que a todo mal da alma e do corpo me der‑
ribava. E por tal temor se pode bem dizer o dicto do Gatom: «Quem teme a 

Mundos em português - Tomo II_PAG.indd   484 18/06/11   13:05



485domduarte,reideportugal

morte, perde quanto vive». E em outro logar: «Quem teme a morte, perde o 
prazer da vida». E de feito, nom houvera conselho, remedio nem esforço que 
me valera, segundo entendo, porque com fisicos, confessores e amigos fala‑
va, e nom prestava cousa. Ca dos remedios, das curas, nom sentia vantagem. 
E confortos recebia tam poucos como aquel que, per enfermidade mortal 
dos fisicos desperado, recebe das palavras que lhe dizem ou que per justiça 
é julgado que logo moira, ca nom menos aquel temor, segundo entendia, era 
pera mim sempre lem brado e sentido.

Mes a graça do Senhor Deos e de Nossa Senhora Santa Maria me 
outorgou conhecimento que era infirmidade e tentaçom do immigo todo 
cuidado errado que me viinha. E determinei nom sair em cousa fora da 
pratica de meu viver que eu havia por boa e assi sabia, mercees ao Senhor, 
que per dignos d’outoridade era aprovada.

E se morte, vida, saude ou enfermidade me vehesse, naquela quis que 
me achasse. Em esta teençom fui assi forte, que os conselhos d’alg us fisicos 
que me diziam que bevesse vinho pouco auguado, dormisse com molher, 
e leixasse grandes cuidados, todos desprezei, havendo toda minha sperança 
em no Senhor e sua mui Santa Madre. Esto per parte da razom e da fe so‑
lamente, ca o sentido e desejo do coraçom todo era derribado a mal fazer.

Em esta grande doença durei o tempo suso scripto / calando‑me com ela 
porque a poucos e pessoas certas d’outoridade falava. E de fora em toda minha 
maneira de viver fazia pequena mudança, nem mostramento do que sentia.

E estando em tal estado, a mui virtuosa Rainha, minha senhora e madre 
que Deos haja, de pestelencia se finou, do que eu filhei assi grande sentimento 
que perdi todo receo: a ela, em sa infirmidade, sempre me cheguei e a servi, 
sem alg u empacho, como se tal door nom sentisse. E aquesto foi começo de 
minha cura, porque sentindo ela, leixei de sentir a mim. E veer que alg u spa‑
ço fora leixado do dicto cuidado, recreceo ‑me por alg a sperança, que viiria a 
perfeito curamento. E filhei mais a maginaçom mui proveitosa, ca pensei que 
Nosso Senhor me dava tanta pena em meu coraçom por fazer emmenda de 
meus pecados e falicimentos, que milhor pera mim era sofrer aquela com pa‑
ciencia e virtuosa maneira, ca recebe ‑la na outra vida ou naquesta per desonra, 
aleijamento ou taes perdas, que bem emendar nunca se podem, e perdas que 
daquel mal, como fosse são, per mercee do Senhor Deos cousa nom me ficaria.

E aqueste pensamento me deu esforço a pelejar com tal cuidado, como 
faria contra qualquer cousa contraira, ou tentaçom que me vehesse. E des‑
to filhei grande esforço com paciencia e boa sperança, que som tres cousas 
pera tal caso muito necessarias. Porem depois aturei com a dicta doença 
acerca de tres annos, nom tam aficado, mas cada vez melhorando, nunca 
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porem sentindo u soo plazer chegar ao coraçom livremente como ante fa‑
zia. E, acabado o dicto tempo, per special mercee de Nosso Senhor Deos, 
eu houve acertamento d’estar por spaço de doos meses fora d’aficamentos, 
e em boa despo/siçom de saude, e com boas folganças, sem filhar cada u 
daqueles conselhos dos fisicos, nem outras meezinhas; subitamente senti 
chegar ao coraçom como devia, e parecia ‑me que daquela guisa que, per ca‑
darrom, homem perde o dereito gosto das viandas e despois cobra, que assi 
perdera e recobrara o dicto sentido das folganças e prazer.

E dali avante eu fui assi perfeitamente são como se de tal sentimento 
nunca fora tocado. E ao presente, graças a Deos, eu me tenho em geeral por 
mais ledo que era ante que da dicta infirmidade fosse sentido. Esto por nom 
filhar aquel prazer assi rijo em alg as cousas como fazem os da nova idade, 
ca bem penso que desque passa, tal nom se filha, mes por grande custume as 
cousas contrairas, que muitas vezes me davom gram torvaçom, com seguro 
e repousado coraçom as passo. E assi, consiirando o bem d’avantagem que 
sinto desta temperança e forteleza, me tenho na conta suso scripta, o que 
vos screvo por acrecentar aos da tristeza geeral tentados boa sperança, que 
muito lhes falece, a qual é fundamento de sua cura e saude. E per esta guisa 
muitos adoecem de tristeza que sempre reina em seus corações, e por a nom 
poderem sofrer e desperarem de saude, se matom ou se vão a perder onde 
nunca parecem us por perdas que houverom, cousas de vergonça que lhes 
aconteceo, nojo ou medo que sobejo e continuadamente sentem.

Por ende eu entendo que muitos no que sobr’esto tenho scripto, e adian‑
te screvo, ainda que per fundamento desvairados sintom a tristeza, devem, 
com a graça de Deos, haver esforço, conselho e avisamento, com grande 
parte de boa sperança.
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Daniel FARIA. «Pórtico», in ACasadosCeifeiros. [1993] 2003.Vila Nova de 
Famalicão: Quasi. 389.

Com os meus amigos aprendi que o que dói às aves 
Não é o serem atingidas, mas que, 
Uma vez atingidas,
O caçador não repare na sua queda.
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António FERREIRA. «Ode a António de Sá de Meneses», in LivroII
dasOdes,inPoemasLusitanos. (Edição de T.F. Earle). [1598] 2008. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian. 128 ‑130.

AAntóniodeSádeMeneses

Eis nos torna a nascer o ano fermoso, 
Zéfiro brando, e doce primavera, 

eis o campo cheiroso,
eis cinge o verde louro já a nova hera.

Já do ar caído gera
o cristalino orvalho ervas, e flores; 

as Graças, e os Amores 
coroados de alegria, 
em doce companhia

de ninfas e pastores, ao som brando
doces versos de amor vão, revezando.

Após a branda deosa do terceiro 
céu, que triunfando vai de Apolo, e Marte, 

e entre eles o frecheiro
o seu doce fogo, onde quer, reparte.

Fogem de toda parte
nuvens; a neve ao sol té então dura 

se converte em brandura,
e d’alta e fria serra
caindo, rega a terra

água já clara, a cujo som adormece 
toda fera serpente, e o mirto crece.

Renasce o mundo, e torna à forma nova 
do seu dia primeiro. O sol mais puro

sua luz nos renova,
e afugentando vai o inverno escuro. 

O monte calvo, e duro,
o vale dantes triste, e turvo rio, 
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ar tempestoso, e frio,
os tornam graciosos
aqueles amorosos

olhos de Vénus, faces de Cupido,
criando em toda parte um Chipre, um Gnido.

Já deixa o fogo o lavrador, já o gado
da longa prisão solto corre, e salta,

roendo o verde prado,
nem água clara, nem verdura falta.

Eis tira da árvore alta
ou Progne com seu ninho, ou Filomena

Títiro, e inda sem pena
cria a tenra ave, ledo,
por esperar que cedo,

do seu fermoso dom Clóris vencida,
não sofrerá ser dele em vão seguida.

Agora nós também nos coroemos,
ó claro António, de hera, e mirto, e louro,

e mil odes cantemos
à branda Vénus, mil a Apolo louro,

que com seu raio de ouro
a escura nuvem do teu peito aclara.

Ah, quanto suspirara!
Ah, como desfazendo
em tenro pranto, e erguendo

os olhos a ti, Febo, Nise triste
chamar «ó sol, ó sol» com mágoa ouviste!

Olho claro do céu, vida do mundo, 
luz que a l a, e estrelas alumias,

ó movedor segundo
de quantas cousas cá na terra crias,

crespo Apolo, que os dias
trazes fermosos, e as douradas horas:

lá dess’alto, onde moras,
com tua luz clara, e santa,
que o mau Saturno espanta,
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torna a António, e conserva a luz primeira,
do puro sangue a cor, e a força inteira.

Os mais brandos liquores, suaves sumos 
das mais saudáveis plantas busca, e colhe 

os mais cheirosos fumos,
que Arábia em si, em si Sabá, recolhe;

faze que, onde quer que olhe 
o teu bom Sá, prazer, e riso, e canto 

veja. Ah, Febo, a quem tanto 
teu claro lume adora,
e ao Douro, que inda chora

do seu passado medo a viva mágoa,
não negues a um sã vida, a outro clara água.

A vida foge como ao sol a sombra.
Quem poder viva, enquanto a hora tarda,

hora que espanta, e assombra,
nem escusa recebe, ou ponto aguarda.

Quem sua vida guarda
para outro dia? Quem no leve vento

faz firme fundamento?
Anda o céu, volve o ano,
mostrando o desengano

desta vida inconstante, e enfim mortal,
de bens escassa, pródiga do mal.

Ó meu bom Sá, enquanto nos defende
a vida breve longas esperanças,

tu ledo o esprito estende
por honestos prazeres, sãs lembranças,

livre das vãs mudanças
em que andam os mais em sorte ao vento postos,

c’os inconstantes rostos.
Lá sempre um, sempre inteiro, 
seguindo o verdadeiro

caminho, que o alto céu te chama, e guia, 
contente vive o ano, o mês, e o dia.
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António GEDEÃO. «Pedra filosofal», in MovimentoPerpétuo. 1956. 
Coimbra: Oficina Atlântica. 39 ‑41.

Eles não sabem que o sonho
é uma constante da vida
tão concreta e definida
como outra coisa qualquer,
como esta pedra cinzenta
em que me sento e descanso,
como este ribeiro manso
em serenos sobressaltos,
como estes pinheiros altos
que em verde e oiro se agitam,
como estas aves que gritam
em bebedeiras de azul.
 
Eles não sabem que o sonho
é vinho, é espuma, é fermento,
bichinho álacre e sedento,
de focinho pontiagudo,
que fossa através de tudo
num perpétuo movimento.
 
Eles não sabem que o sonho
é tela, é cor, é pincel,
base, fuste, capitel,
arco em ogiva, vitral,
pináculo de catedral,
contraponto, sinfonia,
máscara grega, magia,
que é retorta de alquimista,
mapa do mundo distante,
rosa ‑dos ‑ventos, Infante,
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Francisco Luís GOMES. «Capítulo IV», in OsBrahamanes.[1866] 1998. 
Lisboa: Minerva. 24 ‑27.

A QUEDA

A sala de jantar no bangaló era uma espaçosa galeria com cinco janelas que 
davam sobre o jardim. Uma pequena cascata de água nativa tornava aqui 
mais viçosa a vegetação; o chão era todo alcatifado de relva: e as jasminaceias, 
baloiçando ‑se lascivamente com a brisa da tarde, exalavam suaves fragrâncias. 
Na parede oposta à das janelas, via ‑se um riquíssimo panká de seda, com gran‑
des frocos flutuantes. Dois robustos criados o agitavam sem descansar.

Eram sete horas, dia quinta feira, mês de Abril. À roda de uma mesa, 
onde brilhavam finíssimos cristais, pratas de Sinde e loiças de Japão, esta‑
vam assentados três homens. Dois lustres pendentes do tecto iluminavam 
os convivas com um clarão tão brilhante como a luz do dia. Um era Frere, 
jovem oficial do exército da Índia, e exercendo as funções de residente na 
corte de Asof; outro, que tinha a fronte calva, suíças brancas e rugas na testa, 
era Smith, o primeiro magistrado de Oude, e a todas as luzes o mais douto 
da companhia. O terceiro, que estava sentado no meio deles, era Roberto 
que fazia as honras da casa.

Frere tinha começado a falar àcerca do espólio da última rainha faleci‑
da em Fizabad. Fazia a descrição das riquíssimas jóias desta princesa e dos 
seus tesouros, avaliados em mais de dois milhões de libras esterlinas. O ma‑
gistrado e Roberto escutavam ‑no em silêncio. Nisto abriu ‑se uma porta e 
entrou um sipai, que, depois de fazer três profundos salamaleks, entregou a 
Roberto um papel fechado que trazia na mão. Era um despacho telegráfico.

Roberto, depois de inclinar ‑se em sinal de pedir vénia aos seus hóspe‑
des, abriu a carta e percorreu com avidez as poucas linhas que ela continha. 
Depois, voltando ‑se para o sipai, disse com vivacidade.

— Magnod que venha aqui quanto antes. Preciso falar ‑lhe. 
O sipai partiu, e momentos depois voltou com a resposta que Magnod 

não queria vir.
Ou muito de propósito, ou por engano, o sipai dava um recado que não 

era exacto. Magnod dissera que não podia vir. De querer a poder vai muitas 
vezes uma insolência.

Mundos em português - Tomo II_PAG.indd   493 18/06/11   13:06



494 literatura-mundo i: mundos em português (vol. 2)

Roberto, vivamente contrariado com esta inesperada resposta, lan‑
çou os olhos aos hóspedes. Estavam indignados. Assaltou ‑o a cólera por tal 
modo, que sem se lembrar do lugar onde estava, e quase fora de si, bradou 
batendo o pé e dirigindo ‑se para os hamales: 

— Trazei ‑mo aqui já e já… ainda que seja de rastos.
Mal estas palavras foram pronunciadas, os hamales desapareceram 

como um raio.
Dali a pouco assomou à porta Magnod com um joelho em terra e ou‑

tro no ar. Dois criados traziam ‑no agarrado pelos braços. Fazia horror 
vê ‑lo. Com os vestidos em desalinho, os cabelos soltos, a cabeça sem o 
inviolável turbante, as faces lívidas, arfava ‑lhe violentamente o peito, al‑
vejava nos cantos da boca a escuma, e nos olhos lampejavam brilhantes 
chispas.

A um aceno de Roberto, os criados largaram os braços de Magnod. 
O brahamane foi colocar ‑se à esquerda de seu amo. Ali deixou descair os 
braços, curvou a cabeça sobre o peito, e ficou imóvel por alguns instantes.

— Não sabes que deves a obediência ao teu senhor? Perguntou ‑lhe Ro‑
berto entreabrindo os lábios trémulos.

Perfeitamente! respondeu o brahamane com uma tranquilidade fulmi‑
nante; assim como sei que um brahamane a deve primeiro que tudo a Deus; 
que nobre e senhor também eu sou.

Smith e Frere ouviam em silêncio, mas com impaciência, este diálogo. 
Conheciam sobejamente o carácter violento de Roberto, e já haviam per‑
cebido assaz a altivez do brahamane, para não recearem alguma ocorrência 
desagradável.

Que me importa a mim o teu Deus? O que me importa são os meus 
criados; redarguiu Roberto com violência.

— Senhor, replicou Magnod, erguendo a cabeça e com os lábios trému‑
los de cólera. Depois que os vossos baixos hamales puseram mãos impuras 
no meu corpo sagrado, não posso nem devo trocar convosco uma só palavra. 
O vosso procedimento foi indigno.

— Cala ‑te, miserável! rugiu Roberto atirando à cara de Magnod um pra‑
to com roast‑beef que tinha diante de si.

Os convidados saltaram nas suas cadeiras, como se cedessem a um movi‑
mento mecânico; os numerosos criados que cercavam a mesa, nem pestane‑
javam; Magnod cobriu o rosto com as mãos murmurando com voz afogada:

— Estou perdido.
— Tirem ‑mo de diante! prosseguiu Roberto, cuja cólera tocava as raias 

da demência.
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Dois criados ladearam o brahamane, que tinha ainda a cara tapada com 
as mãos.

Magnod caminhou com passos lentos para a porta. Ali parou. Parecia 
meditar. Depois, virando para trás, olhou para Roberto com os olhos que 
faiscavam furor, soltou um rugido e desapareceu.

Que olhar! E que rugido!
Naquele olhar fundira Magnod o ódio, a raiva, a vingança e a desespera‑

ção que lhe lavravam na alma e juntara os olhares de mil panteras. Aquele ru‑
gido era a terrível interjeição que rompe das entranhas do condenado, como 
o ruído de uma explosão. O olhar e o rugido juntos eram a chama da escorva 
e o ribombo do canhão, o relâmpago e a trovoada das paixões humanas, que 
também têm as suas tempestades terríveis.

Silêncio de sepulcro reinou por alguns momentos na sala de jantar. Crer‑
‑se ‑ia que o olhar de Magnod tinha feito gelar o sangue de todos. Passado o 
primeiro ímpeto, Roberto estava corrido e arrependido do seu procedimen‑
to, e não sabia como desculpar ‑se dele para com os seus hóspedes, a quem ti‑
nha incomodado com uma cena tão desagradável. Frere estava estupefacto. 
Só o magistrado, perfeito conhecedor dos costumes da Índia, atinara com 
a verdadeira causa deste desastroso sucesso. Não ousava revelá ‑la para não 
agravar a situação de Roberto.

— São insuportáveis esses indianos com o seu génio altivo, disse por fim 
Frere, quebrando o silêncio que começava a ser longo.

— Ou antes com as suas superstições, atalhou Smith.
— Como assim? interrompeu Roberto.
Smith hesitou alguns instantes... depois continuou:
— É que os brahamanes nunca se aproximam de nós quando estamos a 

jantar.
— É verdade! acudiu prontamente Frere.
Roberto fez um sinal aos criados para continuarem a servir o jantar e 

não deu mais sinal de si. De quando em quando levava o punho cerrado à 
fronte, como se quisesse esmagar uma ideia. Já lá estava o remorso.

Enquanto isto se passava na sala de jantar, Magnod entrou no gabinete 
de Davis, fechou ‑se dentro dele por alguns minutos e depois saiu do bangaló.

Era meia noite. Os convidados levantaram ‑se da mesa. O jantar durara 
cinco horas. 
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Herberto HELDER.[li algures que os gregos antigos não escreviam 
necrológios], in OfícioCantante. 2008.Lisboa: Assírio & Alvim. 612 ‑614.

li algures que os gregos antigos não escreviam necrológios, 
quando alguém morria perguntavam apenas: 
tinha paixão?
quando alguém morre também eu quero saber da qualidade da sua  

paixão:
se tinha paixão pelas coisas gerais,
água,
música,
pelo talento de algumas palavras para se moverem no caos,
pelo corpo salvo dos seus precipícios com destino à glória,
paixão pela paixão,
tinha?
E então indago de mim se eu próprio tenho paixão,
se posso morrer gregamente,
que paixão?
os grandes animais selvagens extinguem ‑se na terra,
os grandes poemas desaparecem nas grandes línguas que desaparecem,
homens e mulheres perdem a aura
na usura,
na política,
no comércio,
na indústria, 
dedos conexos, há dedos que se inspiram nos objectos à espera,
trémulos objectos entrando e saindo
dos dez tão poucos dedos para tantos
objectos do mundo
¿e o que há assim no mundo que responda à pergunta grega,
pode manter ‑se a paixão com fruta comida ainda viva,
e fazer depois com sal grosso uma canção curtida pelas cicatrizes,
palavra soprada a que forno com que fôlego,
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José Jorge LETRIA. «O cerimonial das mãos», in ATentaçãodaFelicidade. 
1993. Lisboa.

Mãe, onde foi que deixaste a outra metade, 
a que anunciava o sol na turvação das noites, 
a que iluminava a sombra no cerimonial das mãos? 
Em que côncavo de rochas buscava abrigo 
essa outra metade que eu via projectada 
para fora de mim como um sonho evadindo ‑se 
do círculo de medos em que a fúria se jogava? 
Eu era gémeo de todos os assombros 
e os meus segredos era com essa outra metade 
que os partilhava à revelia das bocas 
que em surdina me traçavam o destino. 
Quanto de mim se perdia nessa metade 
que me furtava o riso e me deixava a culpa, 
que me feria o ventre e me fustigava a pele? 
Quanto de mim me flagelava 
sem que eu lhe conhecesse morada ou nome? 
Mãe, eu pedia uma trégua ao vento 
e um punhal à chuva e com ambos queria 
separar de mim a metade incandescente 
que à beira dos meus gestos 
ganhava altura de nuvem e fulgor de estrela. 
Mãe, eu vejo ‑me outro nesta cama 
que guarda os instrumentos liquefeitos da insónia 
e sei que não sou eu quem lá está, 
que não sou eu que lá quero estar. 
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Clarice LISPECTOR. [É que não contei tudo], in APaixãoSegundoG.H. 
[1964] 2013. Lisboa: Relógio D’Água. 128 ‑131.

É que não contei tudo.
Não contei que, ali sentada e imóvel, eu ainda não parara de olhar com 

grande nojo, sim, ainda com nojo, a massa branca amarelecida por cima do 
pardacento da barata. E eu sabia que enquanto eu tivesse nojo, o mundo 
me escaparia e eu me escaparia. Eu sabia que o erro básico de viver era ter 
nojo de uma barata. Ter nojo de beijar o leproso era eu errando a primeira 
vida em mim  pois ter nojo me contradiz, contradiz em mim a minha ma‑
téria.

Então aquilo que, por piedade por mim, eu não queria pensar, então 
eu pensei. Não pude me impedir mais, e pensei o que na verdade já estava 
pensado.

Agora, por piedade pela mão anônima que prendo à minha, por piedade 
pelo que essa mão não vai compreender, eu não estou querendo levá ‑la co‑
migo para o horror aonde ontem fui sozinha.

Pois o que de repente eu soube é que chegara o momento não só de ter 
entendido que eu não devia mais transcender, mas chegara o instante de 
realmente não transcender mais. E de ter já o que anteriormente eu pensava 
que devia ser para amanhã. Estou tentando te poupar, mas não posso.

É que a redenção devia ser na própria coisa. E a redenção na própria 
coisa seria eu botar na boca a massa branca da barata.

Só à idéia, fechei os olhos com a força de quem tranca os dentes, e tanto 
apertei os dentes que mais um pouco e eles se quebrariam dentro da boca. 
Minhas entranhas diziam não, minha massa rejeitava a da barata.

Eu parara de suar, de novo eu toda havia secado. Procurei raciocinar 
com o meu nojo. Por que teria eu nojo da massa que saía da barata? não be‑
bera eu do branco leite que é líquida massa materna? e ao beber a coisa de 
que era feita a minha mãe, não havia eu chamado, sem nome, de amor? Mas 
o raciocínio não me levava a parte alguma, senão a continuar com os dentes 
crispados como se fossem de carne que se arrepiava.

Eu não podia.
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503meendinho

MEENDINHO. [Sedia ‑m’eu na ermida de Sam Simiom], in ALírica
Galego‑Portuguesa. [s.d.] 1983. Lisboa: Comunicação. 254.

Sedia ‑m’eu na ermida de Sam Simiom 
e cercarom ‑mi as ondas, que grandes som:

eu atendend’o meu amigo!
eu atendend’o meu amigo!

Estando na ermida ant’o altar,
cercarom ‑mi as ondas grandes do mar:

eu atendend’o meu amigo!
eu atendend’o meu amigo!

E cercarom ‑mi as ondas, que grandes som, 
nom ei [i] barqueiro, nem remador:

eu atendend’o meu amigo!
eu atendend’o meu amigo!

E cercarom ‑mi as ondas do alto mar, 
nom ei [i] barqueiro, nem sei remar: 

eu atendend’o meu amigo!
eu atendend’o meu amigo!

Nom ei i barqueiro, nem remador, 
morrerei [eu] fremosa no mar maior:
eu atendend’o meu amigo!
eu atendend’o meu amigo!

Nom ei [i] barqueiro, nem sei remar 
morrerei eu fremosa no alto mar:

eu atendend’o meu amigo!
eu atendend’o meu amigo!
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504 literatura-mundo i: mundos em português (vol. 2)

Cecília MEIRELES. «O cavalo morto», inAntologiaPoética.[1949] 2002. 
Lisboa: Relógio D’Água. 128 ‑129.

Vi a névoa da madrugada 
deslizar seus gestos de prata, 
mover densidades de opala 
naquele pórtico de sono.

Na fronteira havia um cavalo morto.

Grãos de cristal rolavam pelo 
seu flanco nítido; e algum vento 
torcia nas crinas, pequeno, 
leve arabesco, triste adorno

— e movia a cauda ao cavalo morto.

As estrelas ainda viviam 
e ainda não eram nascidas 
ai! as flores daquele dia…
— mas era um canteiro o seu corpo:

um jardim de lírios o cavalo morto.

Muitos viajantes contemplaram 
a fluida música, a orvalhada 
das grandes moscas de esmeralda 
chegando em rumoroso jorro.

Adernava triste o cavalo morto.

E viam ‑se uns cavalos vivos, 
altos como esbeltos navios,
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506 literatura-mundo i: mundos em português (vol. 2)

Francisco Manuel de MELO. «Mundo incerto», in PoetasdoPeríodoBarroco. 
(Edição de Maria Lucília Gonçalves Pires). [1665] 2003. Lisboa: Duarte 
Reis. 172.

Eis aqui mil caminhos. Por ventura
Qual destes leva a gente ao povoado? 
Todos vão sós, só este vai trilhado;
Mas se, por ser trilhado, me assegura?

Não, que desde o princípio há que lhe dura
Do erro este costume ao mundo dado:
Ser aquele caminho mais errado
O que é de mais passage e fermosura.

Enfim, não passarei, temendo a sorte?
Também tanto temor é desconcerto
A quem passar avante assi lhe importe.

Que farei logo, incerto em mundo incerto?
Buscar nos Céus o verdadeiro norte,
Pois na terra não há caminho certo.
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507antóniodenascimentomendonça

António de Nascimento MENDONÇA. «Cântico em louvor da monção», 
in ALiteraturaIndo‑Portuguesa. (Orgnização de Vimala Devi e M. de 
Seabra). [1965] 1971. Lisboa: Junta de Investigações do Ultramar. 204.

O vento vai pelo palmar passando
Com voz de mando e o seu clarim de guerra, 
Dobram ‑se os robles e sorriem sonhando 
Que os rios do céu jorram sobre a terra.

O lodo é como pedra faiscando
E lume e lava todo o areal encerra... 
Ah! vento da monção, vai clangorando, 
Vai ululando pelo mar e a serra.

Dir ‑se ‑ia que és a voz de uma desgraça, 
Asa do mal que sobre o mundo esvoaça,
Voz de tigre que os berços sobressalta.

E contudo, meu Deus! é a tua fala 
Que na leiva árida a semente embala, 
No pó hostil a vida imensa exalta.
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José Tolentino MENDONÇA. «Escola do silêncio», inANoiteAbreMeus
Olhos (Poesiareunida). 2014 (3.ª edição). Porto: Assírio & Alvim. 312.

Silêncio:
na ravina inacessível
o prado em flor

©JoséTolentinoMendonçaeAssírio&Alvim/
GrupoPortoEditora(2017).
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509robertomesquita

Roberto MESQUITA. «Abandonada»,in AlmasCativasePoemasDispersos. 
[1931] 1973. Lisboa: Ática. 55.

 
A velha casa onde eu morei outrora 
E que de há muito está desabitada,
Silenciosa envolveu ‑me, ao ver ‑me agora, 
Num triste olhar de amante abandonada.

Com que amargor no íntimo lhe chora
Uma alma sensitiva e ignorada 
Que não tem voz para queixar ‑se, embora
Se veja só, de todos olvidada!

Casa deserta e fria que envelheces
Ao desamparo, sem uma afeição,
Bem sinto que me vês, que me conheces 

E relembras os dias que lá vão…
Eu esqueci ‑te, amiga e tu pareces 
Toda magoada dessa ingratidão…
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510 literatura-mundo i: mundos em português (vol. 2)

Francisco de Sá de MIRANDA. «Soneto XX», inObrasCompletas,  
Volume I. [1614] 2002. Lisboa: Sá da Costa. 300 ‑301 .

O sol é grande, caem co’a calma as aves,
do tempo em tal sazão que sói ser fria;
esta água que d’alto cai acordar ‑m’ ‑ia
do sono não, mas de cuidados graves. 

Ó cousas, todas vãs, todas mudaves,
qual é tal coração qu’em vós confia?
Passam os tempos vai dia trás dia, 
incertos muito mais que ao vento as naves.

Eu vira já aqui muitas sombras, vira flores,
vi tantas águas, vi tanta verdura,
as aves todas cantavam d’amores.

Tudo é seco e mudo; e, de mestura,
também mudando ‑m’eu fiz doutras cores:
e tudo o mais renova, isto é sem cura!
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511aldinomuianga

Aldino MUIANGA. Meledina(ouahistóriadumaprostituta). 2004. Maputo: 
Ndjira. 17 ‑31 .

dadatiaSalmina,econsequenteingressoeiniciaçãonomeretrício...

Tudo começou durante a última época de apanha e venda de castanha caju.
No centro comercial da vila de Banguine, misturada com outros aldeões 

da região, vergados uns ao peso de sacos, vigilantes outros sobre os volumes 
que inundam o largo da venda, Meledina aguarda a sua vez para ser atendida.

Na altura da pesagem da mercadoria, na varanda dos Armazéns lbraimo 
e Filhos Lda., o indiano «Burahimo», proprietário do estabelecimento, com 
olhos de gula e mãos trémulas de ânsias, prodigaliza especiais atenções a 
Meledina. É generoso no pagamento e concede ‑lhe bónus extraordinários 
em popelines, sal e velas de cera. E, como não podia deixar de ser, ficou no 
ar a promessa de novas remessas, em futuros encontros lá na venda. Cega e 
aturdida pelas prendas, ela não via porque razão não havia de se encontrar 
com o comerciante que, saltava mesmo à vista, outra intenção não tinha 
senão ser prestável e ajudar a uma rapariga necessitada.

Assim inicia ‑se aquela aventura que produz nela muita ansiedade. É que 
depois de cada visita fica ‑lhe no espírito a saudade do encontro anterior e 
a angústia da espera pelo seguinte. Espanta ‑se até com a mãe e com as avós 
que passam a vida a encher ‑lhe os ouvidos com reprimendas e recomenda‑
ções cujo sentido nem chega a perceber. Quem mais, naquele lugar, gozava 
do privilégio de ser prendada pelo comerciante, próspero, respeitado e tão 
influente na região? Mas, o que é demais, e que é qualquer coisa que elas não 
lhe podem proporcionar, são aqueles momentos no segredo dos fundos dos 
armazéns, nos quais ele a enche de carinhos, faz ‑lhe vibrar as fibras do corpo 
com o seu contacto masculino, confunde ‑lhe as emoções e transporta ‑a até 
às fronteiras de um mundo novo, irreal e maravilhoso.

A frequência daquelas visitas à loja e o receio de ela soltar a língua 
para divulgar aquelas ligações põem «Burahimo» em permanente sobressal‑
to. Imagina ‑a de ventre dilatado, a encubar um filho seu. Não tarda nada 
que o pai dela, mais a comitiva do regulado, e todos os velhos da povoação, 
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522 literatura-mundo i: mundos em português (vol. 2)

Raduan NASSAR. «Capítulos 2 a 6, 12», in LavouraArcaica. [1975] 1999. 
Lisboa: Relógio D’Água. 2 ‑36; 77 ‑78.

Na modorra das tardes vadias na fazenda, era num sítio lá do bosque que eu 
escapava aos olhos apreensivos da família; amainava a febre dos meus pés 
na terra úmida, cobria meu corpo de folhas e, deitado à sombra, eu dormia 
na postura quieta de uma planta enferma vergada ao peso de um botão ver‑
melho; não eram duendes aqueles troncos todos ao meu redor, velando em 
silêncio e cheios de paciência meu sono adolescente? que urnas tão antigas 
eram essas liberando as vozes protetoras que me chamavam da varanda? de 
que adiantavam aqueles gritos, se mensageiros mais velozes, mais ativos, 
montavam melhor o vento, corrompendo os fios da atmosfera? (meu sono, 
quando maduro, seria colhido com a volúpia religiosa com que se colhe um 
pomo).

3
E me lembrei que a gente sempre ouvia nos sermões do pai que os olhos 
são a candeia do corpo, e que se eles eram bons é porque o corpo tinha luz, 
e se os olhos não eram limpos é que eles revelavam um corpo tenebroso, 
e eu ali, diante de meu irmão, respirando um cheiro exaltado de vinho, sabia 
que meus olhos eram dois caroços repulsivos, mas nem liguei que fossem 
assim, eu estava era confuso, e até perdido, e me vi de repente fazendo coi‑
sas, mexendo as mãos, correndo o quarto, como se o meu embaraço viesse 
da desordem que existia a meu lado: arrumei as coisas em cima da mesa, 
passei um pano na superfície, esvaziei o cinzeiro no cesto, dei uma alisada 
no lençol da cama, dobrei a toalha na cabeceira, e já tinha voltado à mesa 
para encher dois copos quando escorreguei e quase perguntei por Ana, mas 
isso só foi um súbito ímpeto cheio de atropelos, eu poderia isto sim era per‑
guntar como ele pôde chegar até minha pensão, me descobrindo no casario 
antigo, ou ainda, de um jeito ingênuo, procurar conhecer o motivo da sua 
vinda, mas eu nem sequer estava pensando nessas coisas, eu estava era es‑
curo por dentro, não conseguia sair da carne dos meus sentimentos, e ali 
junto da mesa eu só estava certo era de ter os olhos exasperados em cima 

Mundos em português - Tomo II_PAG.indd   522 18/06/11   13:06

marta
Typewritten Text
Texto sujeito a Direitos de Autor



531josédealmadanegreiros

José de Almada NEGREIROS. «O cágado», inContoseNovelas, Volume IV. 
[1916] 1989. Lisboa: Imprensa Nacional  — Casa da Moeda. 95 ‑99.

Havia um homem que era muito senhor da sua vontade. Andava às vezes sò‑
zinho pelas estradas a passear. Por uma dessas vezes viu no meio da estrada 
um animal que parecia não vir a propósito — um cágado. 

O homem era muito senhor da sua vontade, nunca tinha visto um cága‑
do; contudo, agora estava a acreditar. Acercou ‑se mais e viu com os olhos da 
cara que aquilo era, na verdade, o tal cágado da zoologia. 

O homem que era muito senhor da sua vontade ficou radiante, já tinha 
novidades para contar ao almoço, e deitou a correr para casa. A meio cami‑
nho pensou que a família era capaz de não aceitar a novidade por não trazer 
o cágado com ele, e parou de repente. Como era muito senhor da sua vonta‑
de, não poderia suportar que a família imaginasse que aquilo do cágado era 
história dele, e voltou atrás. Quando chegou perto do tal sítio, o cágado, que 
já tinha desconfiado da primeira vez, enfiou buraco abaixo como quem não 
quer a coisa.

O homem que era muito senhor da sua vontade pôs ‑se a espreitar para 
dentro e depois de muito espreitar não conseguiu ver senão o que se pode 
ver para dentro dos buracos, isto é, muito escuro. Do cágado, nada. Meteu 
a mão com cautela e nada; a seguir até ao cotovelo e nada; por fim o braço 
todo e nada. Tinham sido experimentadas todas as cautelas e os recursos 
naturais de que um homem dispõe até ao comprimento do braço, e nada.

Então foi buscar auxílio a uma vara compridíssima, que nem é habitual 
em varas haver assim tão compridas, enfiou ‑a pelo buraco abaixo, mas o cá‑
gado morava ainda muito mais lá para o fundo. Quando largou a vara, ela foi 
por ali abaixo, exactamente como uma vara perdida.

Depois de estudar novas maneiras, a ofensiva ficou de facto submetida 
a nova orientação. Havia um grande tanque de lavadeiras a dois passos e ao 
lado do tanque estava um bom balde dos maiores que há. Mergulhou o balde 
no tanque e, cheio até mais não, despejou ‑o inteiro para dentro do buraco 
do cágado. Um balde só já ele sabia que não bastava, nem dez, mas quando 
chegou a noventa e oito baldes e que já faltavam só dois para cem e que a 
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535vitorinonemésio

Vitorino NEMÉSIO. «A vaga verde», in Poesia(1916‑1940). [1938] 2006. 
Lisboa: Imprensa Nacional — Casa da Moeda. 167‑169.

A vaga verde, aquele navio desesperado, 
Aquele navio humano, cheio pelos porões, 
Sou eu. Isto é: eu — o navio desarvorado; 
Que a vaga é Ela. Nada de confusões!

E em luta! O Capitão não tem barbas 
(Isso era literatura): tem medo,
Medo da vaga verde, de águas bravas; 
Disso fez a coragem e o segredo,

O Capitão do navio é só capitão de navio;
O homem que ele tinha no forro — morreu: 
Ou então é como a borracha ou como o fio 
Da sua camisola; não sente: forra; ardeu.

Aqui ninguém sente nem chora, é boa! 
Aqui — um por todos e todos por um,
Embora, na verdade, não haja mais do que um.
E bolacha com bicho no rancho de proa, 
Do cabo do mundo até Lisboa,
Que a vaga verde marcou um.

Vai o navio duro à vaga verde,
Com sino de nevoeiro, lanternas, porões:
É um bocado de escuro que se perde 
Na vida eterna, sem provisões.

Capitão de navio, o que farás na vida eterna, 
Assim de botas altas e de meias de lã,
Embrulhado e rodado à sempre mesma vaga verde, 
De tarde, à noite, de manhã?
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538 literatura-mundo i: mundos em português (vol. 2)

Agostinho NETO. «Pausa», in ASagradaEsperança.[1963] 1986. Luanda: 
União dos Escritores Angolanos. 80.

Há esta angústia de ser humano
quando os répteis se entrincheiram no lodaçal 
e os vermes se preparam para devorar uma linda criança 
em indecorosa orgia de crueldade

E há esta alegria de ser humano
quando a manhã avança suave e forte
sobre a embriaguez sonora do cântico da terra 
apavorando vermes e répteis

E entre a angústia e a alegria
um trilho imenso do Níger ao Cabo
onde marimbas e braços tambores e braços vozes e braços
harmonizam o cântico inaugural da nova África.

1951
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539joãocabraldemeloneto

João Cabral de Melo NETO. «O retirante explica ao leitor quem é e ao que 
vai» [início], in MorteeVidaSeverina. [1955] 2016. Rio de Janeiro: Alfaguara.

não tenho outro de pia. 
Como há muitos Severinos,
que é santo de romaria, 
deram então de me chamar 
Severino de Maria;
como há muitos Severinos 
com mães chamadas Maria, 
fiquei sendo o da Maria
do finado Zacarias.
Mas isto ainda diz pouco: 
há muitos na freguesia, 
por causa de um coronel 
que se chamou Zacarias
e que foi o mais antigo 
senhor desta sesmaria.
Como então dizer quem fala
ora a Vossas Senhorias?
Vejamos: é o Severino
da Maria do Zacarias
lá da serra da Costela,
limites da Paraíba.
Mas isso ainda diz pouco:
se ao menos mais cinco havia
com nome de Severino
filhos de tantas Marias
mulheres de outros tantos,
já finados, Zacarias, 
vivendo na mesma serra
magra e assuda em que eu vivia.
Somos muito Severinos

Mundos em português - Tomo II_PAG.indd   539 18/06/11   13:06

marta
Typewritten Text
Texto sujeito a Direitos de Autor



541carlosoliveira

Carlos OLIVEIRA. «Capítulos XXX e XXXI», in Finisterra:Paisageme
povoamento. [1978] 1981. Lisboa: Sá da Costa. 165 ‑172.

Imóvel, a meio do corredor, a criança olha a porta da câmara escura que o 
pai acaba de fechar. Calafetamento cuidadoso (difícil qualquer intromissão 
de luz): contornando as ombreiras e o limiar, um caixilho (com a sua ranhura 
estreita) onde se insere uma tira de feltro, quando a porta é fechada. Além 
disso, a chave (deixada no lugar, pelo lado de dentro) neutraliza o buraco da 
fechadura. Nem o fulgor dum relâmpago ultrapassa estas medidas de defesa, 
quanto mais o raio de sol incidindo agora sobre a porta: refracta ‑se palida‑
mente, esboroa ‑se contra a madeira.

Silêncio, isolamento, no trabalho (exige o pai). E assim, nunca teve aces‑
so à câmara escura em plena laboração: supõe (apenas) a penumbra verme‑
lha, os reflexos de sangue nas chapas, nos banhos das cuvetes. Visitou ‑a às 
escondidas, claro. Parada, sem fabricar imagens. Uma antiga despensa: e a 
mesa de pinho, as tinas, os solutos, as chapas que secam (presas por molas 
de roupa a um cordel). Nenhuma surpresa, nenhuma revelação de enigmas. 
Afinal, surgem como, as imagens? Reacções químicas? Pois sim. E que pro‑
cessos, substâncias, poderes, orientam o mistério? Comparar (outra vez) 
com a madrugada; embora (pensando melhor) lhe pareça insuficiente, sem‑
pre elucida alguma coisa: também ela rompe da noite e torna o mundo di‑
ferenciado; envolve ‑o numa película de luz, deixa ‑o depois reter (fixar) as 
formas, as tonalidades, pouco a pouco. A fotografia não tem cores, é certo: 
mas há ‑de ter (garante o pai), já faltou muito mais. Abana a cabeça, pensati‑
vo. Atravessa o corredor, até à porta da sala, e entra. Paciência.

O homem sai da câmara escura, arrastando a mesa de pinho. Que se 
lembre, existem ainda na casa três ou quatro: podia, portanto, ter escolhi‑
do outra. Mas um mecanismo complexo (fútil destrinçar memória, instinto, 
sentimentos) decide por ele. Designá ‑lo como mecanismo é o gosto imode‑
rado do que chama rigor: harmonias pré ‑estabelecidas, forças de atracção 
conjugando elementos dispersos integrando ‑os numa tarefa que leis inalte‑
ráveis regulam em dois mundos (exterior e interior). Concepção científica 
do acaso: cada atitude, gesto, sonho (pessoais), são envolvidos pelo esquema 
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545alexandreo’neill

Alexandre O’NEILL. «Um adeus português», in PoesiasCompletas. 1982. 
Lisboa: Imprensa Nacional — Casa da Moeda. 63 ‑64.

Nos teus olhos altamente perigosos 
vigora ainda o mais rigoroso amor 
a luz de ombros puros e a sombra 
de uma angústia já purificada

Não tu não podias ficar presa comigo 
à roda em que apodreço 
apodrecemos
a esta pata ensanguentada que vacila 
quase medita
e avança mugindo pelo túnel 
de uma velha dor

Não podias ficar nesta cadeira
onde passo o dia burocrático
o dia ‑a ‑dia da miséria
que sobe aos olhos vem às mãos
aos sorrisos
ao amor mal soletrado
à estupidez ao desespero sem boca
ao medo perfilado
à alegria sonâmbula à vírgula maníaca
do modo funcionário de viver

Não podias ficar nesta cama comigo 
em trânsito mortal até ao dia sórdido 
canino
policial
até ao dia que não vem da promessa 
puríssima da madrugada
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547camilopessanha

Camilo PESSANHA. [Quem polluiu, quem rasgou os meus lençoes de 
linho], in Clepsydra. [1920] 2003. Lisboa: Assírio & Alvim. 101.

Quem polluiu, quem rasgou os meus lençoes de linho, 
Onde esperei morrer, — meus tão castos lençoes?
Do meu jardim exiguo os altos girasoes
Quem foi que os arrancou e lançou ao caminho?

Quem quebrou (que furor cruel e simiesco!)
A mesa de eu cear, — tábua tosca, de pinho?
E me espalhou a lenha? E me entornou o vinho? 
— Da minha vinha o vinho acidulado e fresco...

Ó minha pobre mãe!... Não te ergas mais da cova. 
Olha a noite, olha o vento. Em ruina a casa nova... 
Dos meus ossos o lume a extinguir ‑se breve.

Não venhas mais ao lar. Não vagabundes mais, 
Alma da minha mãe... Não andes mais á neve, 
De noite a mendigar ás portas dos casaes.
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Fernando PESSOA. [Ela canta, pobre ceifeira], inPoesia1918‑1930.2005. 
Lisboa: Assírio & Alvim. 228 ‑229.

Ela canta, pobre ceifeira, 
Julgando ‑se feliz talvez; 
Canta, e ceifa, e a sua voz, cheia 
De alegre e anónima viuvez, 

Ondula como um canto de ave 
No ar limpo como um limiar, 
E há curvas no enredo suave 
Do som que ela tem a cantar. 

Ouvi ‑la alegra e entristece, 
Na sua voz há o campo e a lida, 
E canta como se tivesse 
Mais razões p’ra cantar que a vida. 

Ah, canta, canta sem razão! 
O que em mim sente ‘stá pensando. 
Derrama no meu coração
a tua incerta voz ondeando! 

Ah, poder ser tu, sendo eu! 
Ter a tua alegre inconsciência, 
E a consciência disso! Ó céu! 
Ó campo! Ó canção! A ciência 

Pesa tanto e a vida é tão breve! 
Entrai por mim dentro! Tornai 
Minha alma a vossa sombra leve! 
Depois, levando ‑me, passai!
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[Fernando PESSOA] Álvaro de Campos. «Tabacaria», in PoemasdeÁlvaro
deCampos—EdiçãocríticadeFernandoPessoa, Volume IV. [1933] 1990 
Lisboa: Imprensa Nacional — Casa da Moeda. 196‑201.

Não sou nada.
Nunca serei nada.
Não posso querer ser nada.
À parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo.

Janelas do meu quarto,
Do meu quarto de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é
(E se soubessem quem é, o que saberiam?),
Dais para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente,
Para uma rua inacessível a todos os pensamentos,
Real, impossìvelmente real, certa, desconhecidamente certa,
Com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos sêres,
Com a morte a pôr humidade nas paredes e cabelos brancos nos homens,
Com o Destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada de nada.

Estou hoje vencido, como se soubesse a verdade.
Estou hoje lúcido, como se estivesse para morrer,
E não tivesse mais irmandade com as coisas
Senão uma despedida, tornando ‑se esta casa e êste lado da rua
A fileira de carruagens de um comboio, e uma partida apitada 
De dentro da minha cabeça,
E uma sacudidela dos meus nervos e um ranger de ossos na ida.

Estou hoje perplexo, como quem pensou e achou e esqueceu. 
Estou hoje dividido entre a lealdade que devo
À Tabacaria do outro lado da rua, como coisa real por fora,
E à sensação de que tudo é sonho, como coisa real por dentro.

Falhei em tudo.
Como não fiz propósito nenhum, talvez tudo fôsse nada. 
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A aprendizagem que me deram,
Desci dela pela janela das traseiras da casa.
Fui até ao campo com grandes propósitos, 
Mas lá encontrei só ervas e árvores,
E quando havia gente era igual à outra.
Saio da janela, sento ‑me numa cadeira. Em que hei ‑de pensar?

Que sei eu do que serei, eu que não sei o que sou? 
Ser o que penso? Mas penso ser tanta coisa!
E há tantos que pensam ser a mesma coisa que não pode haver tantos!
Génio? Neste momento
Cem mil cérebros se concebem em sonho génios como eu, 
E a história não marcará, quem sabe?, nem um,
Nem haverá senão estrume de tantas conquistas futuras.
Não, não creio em mim.
Em todos os manicómios há doidos malucos com tantas certezas!
Eu, que não tenho nenhuma certeza, sou mais certo ou menos certo?
Não, nem em mim… 
Em quantas mansardas e não ‑mansardas do mundo
Não estão nesta hora génios ‑para ‑si ‑mesmos sonhando?
Quantas aspirações altas e nobres e lúcidas —
Sim, verdadeiramente altas e nobres e lúcidas —,
E quem sabe se realizáveis,
Nunca verão a luz do sol real nem acharão ouvidos de gente?
O mundo é para quem nasce para o conquistar
E não para quem sonha que pode conquistá ‑lo, ainda que tenha razão.
Tenho sonhado mais que o que Napoleão fêz.
Tenho apertado ao peito hipotético mais humanidades do que Cristo.
Tenho feito filosofias em segrêdo que nenhum Kant escreveu. 
Mas sou, e talvez serei sempre, o da mansarda,
Ainda que não more nela;
Serei sempre oquenãonasceuparaisso;
Serei sempre sóoquetinhaqualidades;
Serei sempre o que esperou que lhe abrissem a porta ao pé de uma parede
[sem porta,

E cantou a cantiga do Infinito numa capoeira,
E ouviu a voz de Deus num pôço tapado.
Crer em mim? Não, nem em nada.
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Derrame ‑me a Natureza sôbre a cabeça ardente
O seu sol, a sua chuva, o vento que me acha o cabelo,
E o resto que venha se vier, ou tiver que vir, ou não venha.
Escravos cardíacos das estrêlas,
Conquistámos todo o mundo antes de nos levantar da cama;
Mas acordámos e êle é opaco,
Levantámo ‑nos e êle é alheio,
Saímos de casa e êle é a terra inteira,
Mais o sistema solar e a Via Láctea e o Indefinido.

(Come chocolates, pequena; 
Come chocolates!
Olha que não há mais metafísica no mundo senão chocolates.
Olha que as religiões tôdas não ensinam mais que a confeitaria.
Come, pequena suja, come!
Pudesse eu comer chocolates com a mesma verdade com que comes!
Mas eu penso e, ao tirar o papel de prata, que é de folha de estanho,
Deito tudo para o chão, como tenho deitado a vida.)

Mas ao menos fica da amargura do que nunca serei 
A caligrafia rápida dêstes versos,
Pórtico partido para o Impossível.
Mas ao menos consagro a mim mesmo um desprêso sem lágrimas,
Nobre ao menos no gesto largo com que atiro
A roupa suja que sou, sem rol, pra o decurso das coisas,
E fico em casa sem camisa.

(Tu, que consolas, que não existes e por isso consolas, 
Ou deusa grega, concebida como estátua que fôsse viva,
Ou patrícia romana, impossìvelmente nobre e nefasta,
Ou princesa de trovadores, gentilíssima e colorida,
Ou marquesa do século dezoito, decotada e longínqua,
Ou cocotte célebre do tempo dos nossos pais,
Ou não sei quê moderno — não concebo bem o quê —,
Tudo isso, seja o que fôr, que sejas, se pode inspirar que inspire!
Meu coração é um balde despejado.
Como os que invocam espíritos invocam espíritos invoco
A mim mesmo e não encontro nada.
Chego à janela e vejo a rua com uma nitidez absoluta. 
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Vejo as lojas, vejo os passeios, vejo os carros que passam, 
Vejo os entes vivos vestidos que se cruzam,
Vejo os cães que tambem existem,
E tudo isto me pesa como uma condenação ao degrêdo,
E tudo isto é estrangeiro, como tudo.)

Vivi, estudei, amei, e até cri,
E hoje não há mendigo que eu não inveje só por não ser eu. 
Olho a cada um os andrajos e as chagas e a mentira,
E penso: talvez nunca vivesses nem estudasses nem amasses nem cresses 
(Porque é possível fazer a realidade de tudo isso sem fazer nada disso); 
Talvez tenhas existido apenas, como um lagarto a quem cortam o rabo
E que é rabo para àquem do lagarto remexidamente.

Fiz de mim o que não soube,
E o que podia fazer de mim não o fiz.
E dominó que vesti era errado.
Conheceram ‑me logo por quem não era e não desmenti, e perdi ‑me.
Quando quis tirar a máscara,
Estava pegada à cara.
Quando a tirei e me vi ao espelho,
Já tinha envelhecido.
Estava bêbado, já não sabia vestir o dominó que não tinha tirado.
Deitei fora a máscara e dormi no vestiário
Como um cão tolerado pela gerência
Por ser inofensivo
E vou escrever esta história para provar que sou sublime.

Essência musical dos meus versos inúteis,
Quem me dera encontrar ‑te como coisa que eu fizesse,
E não ficasse sempre defronte da Tabacaria de defronte,
Calcando aos pés a consciência de estar existindo,
Como um tapete em que um bêbado tropeça
Ou um capacho que os ciganos roubaram e não valia nada.

Mas o Dono da Tabacaria chegou à porta e ficou à porta. 
Olho ‑o com o desconfôrto da cabeça mal voltada
E com o desconfôrto da alma mal ‑entendendo. 
Êle morrerá e eu morrerei.
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Êle deixará a tabuleta, eu deixarei versos.
A certa altura morrerá a tabuleta também, e os versos também.
Depois de certa altura morrerá a rua onde esteve a tabuleta, 
E a língua em que foram escritos os versos.
Morrerá depois o planeta girante em que tudo isto se deu.
Em outros satélites de outros sistemas qualquer coisa como gente
Continuará fazendo coisas como versos e vivendo por baixo de coisas como
tabuletas,
Sempre uma coisa defronte da outra, 
Sempre uma coisa tão inútil como a outra,
Sempre o impossível tão estúpido como o real,
Sempre o mistério do fundo tão certo como o sono de mistério da superfície,
Sempre isto ou sempre outra coisa ou nem uma coisa nem outra.

Mas um homem entrou na Tabacaria (para comprar tabaco?), 
E a realidade plausível cai de repente em cima de mim.
Semiergo ‑me enérgico, convencido, humano,
E vou tencionar escrever êstes versos em que digo o contrário.

Acendo um cigarro ao pensar em escrevê ‑los
E saboreio no cigarro a libertação de todos os pensamentos. 
Sigo o fumo como a uma rota própria,
E gozo, num momento sensitivo e competente,
A libertação de tôdas as especulações
E a consciência de que a metafísica é uma conseqüencia de estar mal disposto.

Depois deito ‑me para trás na cadeira 
E continuo fumando.
Enquanto o Destino mo conceder, continuarei fumando.

(Se eu casasse com a filha da minha lavadeira
Talvez fôsse feliz.)
Visto isto, levanto ‑me da cadeira. Vou à janela.

O homem saiu da Tabacaria (metendo trôco na algibeira das calças?).
Ah, conheço ‑o: é o Esteves sem metafísica.
(O Dono da Tabacaria chegou à porta.)
Como por um instinto divino o Esteves voltou ‑se e viu ‑me.
Acenou ‑me adeus, gritei ‑lhe AdeusóEsteves!, e o universo
Reconstruiu ‑se ‑me sem ideal nem esperança, e o Dono da Tabacaria sorriu.
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[Fernando PESSOA] Ricardo Reis. [Não tenhas nada nas mãos], in Poemas
deRicardoReis—EdiçãocríticadeFernandoPessoa, Volume III. [1923] 1994. 
Lisboa: Imprensa Nacional — Casa da Moeda. 90.

Não tenhas nada nas mãos 
Nem uma memoria na alma

Que quando te puzerem 
Nas mãos o óbolo ultimo,

Ao abrirem ‑te as mãos 
Nada te cahirá.

Que throno te querem dar 
Que Atropos t’o não tire?

Que louros que não fanem 
Nos arbitrios de Minos?

Que horas que te não tornem 
Da estatura da sombra

Que serás quando fôres
Na noite e ao fim da estrada?

Colhe as flores mas larga ‑as, 
Das mãos mal as olhaste.

Senta ‑te ao sol. Abdica
E sê rei de ti próprio.

19‑6‑1914
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[Fernando PESSOA] Bernardo Soares. LivrodoDesassossego. [1930] 2013. 
Lisboa: Assírio & Alvim. 45 ‑47.

1.

Nasci em um tempo em que a maioria dos jovens haviam perdido a crença em 
Deus, pela mesma razão que os seus maiores a haviam tido — sem saber por‑
quê. E então, porque o espírito humano tende naturalmente para criticar por‑
que sente, e não porque pensa, a maioria desses jovens escolheu a Humanidade 
para sucedâneo de Deus. Pertenço, porém, àquela espécie de homens que estão 
sempre na margem daquilo a que pertencem, nem vêem só a multidão de que 
são, senão também os grandes espaços que há ao lado. Por isso nem abandonei 
Deus tão amplamente como eles, nem aceitei nunca a Humanidade. Conside‑
rei que Deus, sendo improvável, poderia ser, podendo pois dever ser adorado; 
mas que a Humanidade, sendo uma mera ideia biológica, e não significando 
mais que a espécie animal humana, não era mais digna de adoração do que qual‑
quer outra espécie animal. Este culto da Humanidade, com seus ritos de Liber‑
dade e Igualdade, pareceu ‑me sempre uma revivescência dos cultos antigos, 
em que animais eram como deuses, ou os deuses tinham cabeças de animais.

Assim, não sabendo crer em Deus, e não podendo crer numa soma de 
animais, fiquei, como outros da orla das gentes, naquela distância de tudo a 
que comummente se chama a Decadência. A Decadência e a perda total da 
inconsciência; porque a inconsciência é o fundamento da vida. O coração, 
se pudesse pensar, pararia.

A quem, como eu, assim, vivendo não sabe ter vida, que resta senão, 
como a meus poucos pares, a renúncia por modo e a contemplação por des‑
tino? Não sabendo o que é a vida religiosa, nem podendo sabê ‑lo, porque 
se não tem fé com a razão; não podendo ter fé na abstracção do homem, 
nem sabendo mesmo que fazer dela perante nós, ficava ‑nos, como motivo 
de ter alma, a contemplação estética da vida. E, assim, alheios à solenidade 
de todos os mundos, indiferentes ao divino e desprezadores do humano, 
entregamo ‑nos futilmente à sensação sem propósito, cultivada num epi‑
curismo subtilizado, como convém aos nossos nervos cerebrais.

Retendo, da ciência, somente aquele seu preceito central, de que tudo 
é sujeito às leis fatais, contra as quais se não reage independentemente, 
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porque reagir é elas terem feito que reagíssemos; e verificando como 
esse preceito se ajusta ao outro, mais antigo, da divina fatalidade das coi‑
sas, abdicamos do esforço como os débeis do entretimento dos atletas, 
e curvamo ‑nos sobre o livro das sensações com um grande escrúpulo de 
erudição sentida.

Não tomando nada a sério, nem considerando que nos fosse dada, por 
certa, outra realidade que não as nossas sensações, nelas nos abrigamos, e a 
elas exploramos como a grandes países desconhecidos. E, se nos emprega‑
mos assiduamente, não só na contemplação estética mas também na expres‑
são dos seus modos e resultados, e que a prosa ou o verso que escrevemos, 
destituídos de vontade de querer convencer o alheio entendimento ou mo‑
ver a alheia vontade, é apenas como o falar alto de quem lê, feito para dar 
plena objectividade ao prazer subjectivo da leitura.

Sabemos bem que toda a obra tem que ser imperfeita, e que a menos 
segura das nossas contemplações estéticas será a daquilo que escrevemos. 
Mas imperfeito é tudo, nem há poente tão belo que o não pudesse ser mais, 
ou brisa leve que nos dê sono que não pudesse dar ‑nos um sono mais calmo 
ainda. E assim, contempladores iguais das montanhas e das estátuas, gozan‑
do os dias como os livros, sonhando tudo, sobretudo, para o converter na 
nossa íntima substância, faremos também descrições e análises, que, uma 
vez feitas, passarão a ser coisas alheias, que podemos gozar como se viessem 
na tarde.

Não é este o conceito dos pessimistas, como aquele de Vigny, para 
quem a vida é uma cadeia, onde ele tecia palha para se distrair. Ser pessimis‑
ta é tomar qualquer coisa como trágico, e essa atitude é um exagero e um 
incómodo. Não temos, é certo, um conceito de valia que apliquemos à obra 
que produzimos. Produzimo ‑la, é certo, para nos distrair, porém não como 
o preso que tece a palha, para se distrair do Destino, senão da menina que 
borda almofadas, para se distrair, sem mais nada.

Considero a vida uma estalagem onde tenho que me demorar até que 
chegue a diligência do abismo. Não sei onde ela me levará, porque não sei 
nada. Poderia considerar esta estalagem uma prisão, porque estou compeli‑
do a aguardar nela; poderia considerá ‑la um lugar de sociáveis, porque aqui 
me encontro com outros. Não sou, porém, nem impaciente nem comum. 
Deixo ao que são os que se fecham no quarto, deitados moles na cama onde 
esperam sem sono; deixo ao que fazem os que conversam nas salas, de onde 
as músicas e as vozes chegam cómodas até mim. Sento ‑me à porta e embebo 
meus olhos e ouvidos nas cores e nos sons da paisagem, e canto lento, para 
mim só, vagos cantos que componho enquanto espero.
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Para todos nós descerá a noite e chegará a diligência. Gozo a brisa que 
me dão e a alma que me deram para gozá ‑la, e não interrogo mais nem pro‑
curo. Se o que deixar escrito no livro dos viajantes puder, relido um dia por 
outros, entretê ‑los também na passagem, será bem. Se não o lerem, nem se 
entretiverem, será bem também.

Mundos em português - Tomo II_PAG.indd   557 18/06/11   13:06



558 literatura-mundo i: mundos em português (vol. 2)

Antero de QUENTAL. «Nox», inSonetos. [1886] 1994. Lisboa: Imprensa 
Nacional  — Casa da Moeda. 127.

AFernandoLeal

Noite, vão para ti meus pensamentos, 
Quando olho e vejo, à luz cruel do dia, 
Tanto estéril lutar, tanta agonia,
E inúteis tantos ásperos tormentos...

Tu, ao menos, abafas os lamentos,
Que se exalam da trágica enxovia...
O eterno Mal, que ruge e desvaria,
Em ti descansa e esquece, alguns momentos...

Oh! antes tu também adormecesses 
Por uma vez, e eterna, inalterável, 
Caindo sobre o mundo, te esquecesses,

E ele, o mundo, sem mais lutar nem ver, 
Dormisse no teu seio inviolável, 
Noite sem termo, noite do Não ‑ser!
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Bernardim RIBEIRO. «Vilancete seu», in CancioneiroGeraldeGarciade
Resende, Volume IV. (Fixação de texto e estudo por Aida Fernandes Dias). 
[1516] 1990 ‑1993. Lisboa: Imprensa Nacional — Casa da Moeda. 226 ‑227.

Antre mim mesmo e mim
não sei que s’alevantou
que tão meu imigo sou.

Uns tempos com grand’engano
vivi eu mesmo comigo,
agora no mor perigo
se me descobre o mor dano.
Caro custa um desengano,
e pois m’este não matou,
quão caro que me custou!

De mim me sou feito alheio:
antr’o cuidado e cuidado
está um mal derramado,
que por mal grande me veio.
Nova dor, novo receio
foi este que me tomou:
assi me tem, assi estou.
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António Ramos ROSA. «Poema dum funcionário cansado», inOGrito
Claro, inAntologiaPoética. (Selecção, prefácio e bibliografia de Ana Paula 
Coutinho Mendes). [1958] 2001. Lisboa: Dom Quixote. 30 ‑31.

A noite trocou ‑me os sonhos e as mãos 
dispersou ‑me os amigos
tenho o coração confundido e a rua é estreita

estreita em cada passo
as casas engolem ‑nos
sumimo ‑nos
estou num quarto só num quarto só
com os sonhos trocados
com toda a vida às avessas a arder num quarto só

Sou um funcionário apagado
um funcionário triste
a minha alma não acompanha a minha mão
Débito e Crédito Débito e Crédito
a minha alma não dança com os números
tento escondê ‑la envergonhado
o chefe apanhou ‑me com o olho lírico na gaiola do quintal em frente
e debitou ‑me na minha conta de empregado
Sou um funcionário cansado dum dia exemplar
Porque não me sinto orgulhoso de ter cumprido o meu dever?
Porque me sinto irremediavelmente perdido no meu cansaço?

Soletro velhas palavras generosas
Flor rapariga amigo menino
irmão beijo namorada
mãe estrela música
São palavras cruzadas do meu sonho
palavras soterradas na prisão da minha vida
isto todas as noites do mundo uma só noite comprida
num quarto só
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Mário de SÁ ‑CARNEIRO. «Quasi», inPoemasCompletos. 1996. Lisboa: 
Assírio & Alvim. 42 ‑43.

Um pouco mais de sol — eu era brasa, 
Um pouco mais de azul — eu era além. 
Para atingir, faltou ‑me um golpe d’asa...
Se ao menos eu permanecesse aquém...

Assombro ou paz? Em vão... Tudo esvaído 
Num baixo mar enganador d’espuma; 
E o grande sonho despertado em bruma, 
O grande sonho — ó dor! — quasi vivido...

Quasi o amor, quasi o triunfo e a chama,
Quasi o princípio e o fim — quasi a expansão... 
Mas na minh’alma tudo se derrama...
Entanto nada foi só ilusão!

De tudo houve um começo... e tudo errou... 
— Ai a dor de ser ‑quasi, dor sem fim... — 
Eu falhei ‑me entre os mais, falhei em mim, 
Asa que se elançou mas não voou...

Momentos d’alma que desbaratei... 
Templos aonde nunca pus um altar... 
Rios que perdi sem os levar ao mar... 
Ânsias que foram mas que não fixei...

Se me vagueio, encontro só indícios... 
Ogivas para o sol — vejo ‑as cerradas; 
E mãos d’herói, sem fé, acobardadas, 
Puseram grades sobre os precipícios...
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Num ímpeto difuso de quebranto, 
Tudo encetei e nada possuí...
Hoje, de mim, só resta o desencanto 
Das coisas que beijei mas não vivi...

……………………………………………………
……………………………………………………

Um pouco mais de sol — e fora brasa,
Um pouco mais de azul — e fora além.
Para atingir, faltou ‑me um golpe d’asa...
Se ao menos eu permanecesse aquém...

Paris1913—Maio13.
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Alda Espírito SANTO. «No mesmo lado da canoa», in AntologiaTemáticade
PoesiaAfricana,1: Nanoitegrávidadepunhais. Lisboa: Sá da Costa. 183 ‑185.

As palavras do nosso dia 
são palavras simples
claras como a água do regato,
jorrando das encostas ferruginosas 
na manhã clara do dia a dia.

É assim que eu te falo,
meu irmão contratado numa roça de café
meu irmão que deixas teu sangue numa ponte
ou navegas no mar, num pedaço de ti mesmo

em luta com o gandu
Minha Irmã, lavando, lavando
p’lo pão dos teus filhos,
minha irmã vendendo caroço
na loja mais próxima
p’lo luto dos teus mortos,
minha Irmã conformada
vendendo ‑se por uma vida mais serena,
aumentando afinal as suas penas...

É para vós, irmãos, companheiros da estrada
o meu grito de esperança
convosco eu me sinto dançando
nas noites de tuna
em qualquer Fundão, onde a gente se junta,
convosco, irmãos, na safra do cacau,
convosco ainda, na feira,
onde o izaquente e a galinha vão render dinheiro.
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Jorge de SENA. «Carta a meus filhos sobre os fuzilamentos de Goya», in 
PoesiaII, 2.º volume. [1959] 1977 ‑1978. Lisboa: Moraes. 125‑128.

Não sei, meus filhos, que mundo será o vosso.
É possível, tudo é possível, que ele seja
aquele que eu desejo para vós. Um simples mundo,
onde tudo seja apenas a dificuldade que advém
de nada haver que não seja simples e natural.
Um mundo em que tudo seja permitido,
conforme o vosso gosto, o vosso anseio, o vosso prazer,
o vosso respeito pelos outros, o respeito dos outros por vós.
E é possível que não seja isto, nem seja sequer isto
o que vos interesse para viver. Tudo é possível,
ainda quando lutemos, como devemos lutar,
por quanto nos pareça a liberdade e a justiça,
ou mais que qualquer delas uma fiel
dedicação à honra de estar vivo.
Um dia sabereis que mais que a humanidade
não tem conta o número dos que pensaram assim,
amaram o seu semelhante no que ele tinha de único,
de insólito, de livre, de diferente,
e foram sacrificados, torturados, espancados,
e entregues hipocritamente à secular justiça,
para que os liquidasse «com suma piedade e sem efusão de sangue».
Por serem fiéis a um deus, a um pensamento,
a uma pátria, uma esperança, ou muito apenas 
à fome irrespondível que lhes roía as entranhas
foram estripados, esfolados, queimados, gaseados,
e os seus corpos amontoados tão anonimamente quanto haviam vivido,
ou suas cinzas dispersas para que delas não restasse memória.
Às vezes, por serem de uma raça, outras
por serem de uma classe, expiaram todos
os erros que não tinham cometido ou não tinham consciência 
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Fernando SYLVAN. «Infância», in AvozFagueiradeOanTimor. 1993. 
Lisboa: Colibri. 33.

 

as crianças brincam na praia dos seus pensamentos
e banham ‑se no mar dos seus longos sonhos

a praia e o mar das crianças não têm fronteiras

e por isso todas as praias são iluminadas
e todos os mares têm manchas verdes

mas muitas vezes as crianças crescem
sem voltar à praia e sem voltar ao mar

Mundos em português - Tomo II_PAG.indd   569 18/06/11   13:06

marta
Typewritten Text
Texto sujeito a Direitos de Autor



570 literatura-mundo i: mundos em português (vol. 2)

Miguel TORGA. «Vicente», in Bichos. [1940] 2005. Lisboa: Dom Quixote. 
112‑120.

Naquela tarde, à hora em que o céu se mostrava mais duro e mais sinistro, 
Vicente abriu as asas negras e partiu. Quarenta dias eram já decorridos des‑
de que, integrado na leva dos escolhidos, dera entrada na Arca. Mas desde o 
primeiro instante que todos viram que no seu espírito não havia paz. Calado 
e carrancudo, andava de cá para lá numa agitação contínua, como se aquele 
grande navio onde o Senhor guardara a vida fosse um ultraje à criação. Em 
semelhante balbúrdia — lobos e cordeiros irmanados no mesmo destino —, 
apenas a sua figura negra e seca se mantinha inconformada com o procedi‑
mento de Deus. Numa indignação silenciosa, perguntava: — a que propósi‑
to estavam os animais metidos na confusa questão da torre de Babel? Que 
tinham que ver os bichos com as fornicações dos homens, que o Criador 
queria punir? Justos ou injustos, os altos desígnios que determinavam aquele 
dilúvio batiam de encontro a um sentimento fundo, de irreprimível repulsa. 
E, quanto mais inexorável se mostrava a prepotência, mais crescia a revolta 
de Vicente.

Quarenta dias, porém, a carne fraca o prendeu ali. Nem mesmo ele po‑
deria dizer como descera do Líbano para o cais de embarque e, depois, na 
Arca, por tanto tempo recebera das mãos servis de Noé a ração quotidiana. 
Mas pudera vencer ‑se. Conseguira, enfim, superar o instinto da própria con‑
servação, e abrir as asas de encontro à imensidão terrível do mar.

A insólita partida foi presenciada por grandes e pequenos num respeito 
calado e contido. Pasmados e deslumbrados, viram ‑no, temerário, de peito 
aberto, atravessar o primeiro muro de fogo com que Deus lhe quis impedir 
a fuga, sumir ‑se ao longe nos confins do espaço. Mas ninguém disse nada. 
O seu gesto foi naquele momento o símbolo da universal libertação. A cons‑
ciência em protesto activo contra o arbítrio que dividia os seres em eleitos 
e condenados.

Mas ainda no íntimo de todo aquele sabor de resgate, e já do alto, larga 
como um trovão, penetrante como um raio, terrível, a voz de Deus:

— Noé, onde está o meu servo Vicente?
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Gil VICENTE. «Auto da Alma», in GilVicente—ReportórioEscolar. [1518] 
2000. Lisboa: Centro de Estudos de Teatro e Dom Quixote. 37‑47.

VemoAnjoCustódiocomaAlmaediz:

Alma humana formada
de nenh a cousa feita
mui preciosa
de corrupção separada
e esmaltada
naquela frágua perfeita
gloriosa.
Planta neste vale posta
pera dar celestes flores
olorosas
e pera serdes tresposta
em a alta costa
onde se criam primores
mais que rosas.

Planta sois e caminheira
que ainda que estais vos is
donde viestes
vossa pátria verdadeira
é ser herdeira
da glória que conseguis
andai prestes.
Alma bem aventurada
dos anjos tanto querida
nam durmais
um ponto nam esteis parada
que a jornada
muito em breve é fenecida
se atentais.
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Alma Anjo que sois minha guarda
olhai por minha fraqueza
terreal
de toda a parte haja resguarda
que nam arda
a minha preciosa riqueza
principal.
Cercai ‑me sempre ò redor
porque vou mui temerosa
de contenda
ó precioso defensor
meu favor
vossa espada luminosa
me defenda.

Tende sempre mão em mim
porque hei medo de empeçar
e de cair.

Anjo Pera isso sam e a isso vim
mas enfim
cumpre ‑vos de me ajudar
a resistir.
Nam vos ocupem vaidades
riquezas nem seus debates
olhai por vós
que pompas honras herdades
e vaidades
são embates e combates
pera vós.

Vosso livre alvidrio
isento, forro, poderoso
vos é dado
polo divinal poderio
e senhorio
que possais fazer glorioso
vosso estado.
Deu ‑vos livre entendimento
e vontade libertada
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e a memória
que tenhais em vosso tento
fundamento
que sois por ele criada
pera a glória.

E vendo Deos que o metal
em que vos pôs a estilar
pera merecer
que era mui fraco e mortal
e por tal
me manda a vos ajudar
e defender.
Andemos a estrada nossa
olhai nam torneis atrás
que o migo
à vossa vida gloriosa
porá grosa
nam creais a Satanás
vosso perigo.

Continuai ter cuidado
na fim de vossa jornada
e a memória
que o spírito atalaiado
do pecado
caminha sem temer nada
pera a glória.
E nos laços infernais
e nas redes de tristura
tenebrosas
da carreira que passais
nam caiais
siga vossa fermosura
as gloriosas.
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Adianta‑seoAnjoevemoDiaboaela,edizoDiabo:

Tam depressa ó delicada
alva pomba pera onde is?
Quem vos engana
e vos leva tam cansada
por estrada
que somente nam sentis
se sois humana?
Nam cureis de vos matar
que ainda estais em idade
de crecer
tempo há i pera folgar
e caminhar
vivei à vossa vontade 
e havei prazer

gozai, gozai dos bens da terra
procurai por senhorios
e haveres.
Quem da vida vos desterra
à triste serra?
Quem vos fala em desvarios
por prazeres?
Esta vida é descanso
doce e manso
nam cureis doutro paraíso.
Quem vos põe em vosso siso
outro remanso?

Alma Nam me detenhais aqui
deixai ‑me ir que em al me fundo.

Diabo Oh descansai neste mundo
que todos fazem assi.
Nam são embalde os haveres
nam são embalde os deleites
e fortunas
nam são debalde os prazeres
e comeres
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tudo são puros afeites
das criaturas

pera os homens se criaram
dai folga a vossa passagem
d’hoje a mais
descansai pois descansaram
os que passaram
por esta mesma romagem
que levais.
O que a vontade quiser
quanto o corpo desejar
tudo se faça
zombai de que vos quiser
reprender
querendo ‑vos marteirar
tam de graça.

Tornara ‑me se a vós fora
is tam triste atribulada
que é tormenta
senhora vós sois senhora
emperadora
nam deveis a ninguém nada
sede isenta.

Anjo Oh andai. Quem vos detém?
Como vindes pera a glória
devagar.
Ó meus Deos é s mo bem
já ninguém
nam se preza da vitória
em se salvar

já cansais Alma preciosa
tam asinha desmaiais
sede esforçada
oh como viríeis trigosa
e desejosa
se vísseis quanto ganhais
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nesta jornada
Caminhemos caminhemos
esforçai ora Alma santa
esclarecida.

Adianta‑seoAnjoetornaSatanás:

Que vaidade e que estremos
tam supremos
pera que é essa pressa tanta?
Tende vida

is mui desautorizada
descalça, pobre, perdida
de remate
nam levais de vosso nada
amargurada
assi passais esta vida
em disparate.
Vesti ora este brial
metei o braço por aqui
ora esperai
oh como vem tam real
isto tal
me parece a mi
ora andai

uns chapins haveis mister
de Valença, ei ‑los aqui
agora estais vós molher
de parecer
ponde os braços presumptuosos
isso si.
Passeai ‑vos mui pomposa
daqui pera ali e de lá pera cá
e fantasiai
agora estais vós fermosa
como a rosa
tudo vos mui bem está
descansai.
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TornaoAnjoàAlmadizendo:

Que andais aqui fazendo?
Alma Faço o que vejo fazer 

polo mundo.
Anjo Ó Alma is ‑vos perdendo

correndo vos is meter
no profundo.
Quanto caminhais avante
tanto vos tornais atrás
e a través
tomastes ante com ante
por marcante
o cossairo de Satanás
porque querês

oh caminhai com cuidado
que a virgem gloriosa
vos espera
deixais vosso principado
deserdado
enjeitais a glória vossa
e pátria vera.
Deixai esses chapins ora
e esses rabos tam sobejos
que is carregada
nam vos tome a morte agora
tam senhora
nem sejais com tais desejos
sepultada

andai dai ‑me cá essa mão.
Alma Andai vós que eu irei

quanto puder.

Adianta‑seoAnjoetornaoDiabo:

Todas as cousas com rezão
tem sazão
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senhora eu vos direi
meu parecer.
Há i tempo de folgar
e idade de crecer
e outra idade
de manter e triunfar
e apanhar
e aquirir prosperidade
a que puder.

ainda é cedo pera a morte
tempo há de arrepender
e ir ao céu
ponde ‑vos a for da corte
desta sorte
viva vosso parecer
que tal naceu.
O ouro pera que é?
E as pedras preciosas
e brocados
e as sedas pera quê?
Tende por fé
que pera as almas mais ditosas
foram dados.

vedes aqui um colar
d’ouro mui bem esmaltado
e dez anéis
agora estais vós pera casar
e namorar
neste espelho vos vereis
e sabereis
que nam vos hei de enganar.
E poreis estes pendentes
em cada orelha seu
isso si
que as pessoas diligentes
são prudentes.
Agora vos digo eu
que vou contente daqui.
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Alma Oh como estou preciosa
tam dina pera servir 
e santa para adorar.

Anjo Ó Alma despiadosa
perfiosa
quem vos devesse fugir
mais que guardar.
Pondes terra sobre terra
que esses ouros terra são
ó senhor
por que permites tal guerra
que desterra
ao reino da confusão
o teu lavor?

Nam íeis mais despejada
e mais livre da primeira
pera andar?
Agora estais carregada
e embaraçada
com cousas que à derradeira
hão de ficar.
Tudo isso se descarrega
ao porto da sepultura
Alma santa quem vos cega
vos carrega
dessa vã desaventura.

Alma Isto nam me pesa nada
mas a fraca natureza
me embaraça
já nam posso dar passada
de cansada
tanta é minha fraqueza
e tam sem graça.
Senhor ide ‑vos embora
que remédio em mi nam sento
já estou tal.
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Anjo Sequer dai dous passos ora
até onde mora
a que tem o mantimento
celestial

ireis ali repousar
comereis alguns bocados
confortosos
porque a hóspeda é sem par
em agasalhar
os que vem atribulados
e chorosos.

Alma É longe?
Anjo Aqui mui perto

esforçai nam desmaieis
e andemos
que ali há todo concerto
mui certo
quantas cousas querereis
tudo temos

a hóspeda tem graça tanta
far ‑vos ‑á tantos favores.

Alma Quem é ela?
Anjo É a madre Igreja santa

e os seus santos doutores
i com ela.
Ireis di mui despejada
chea do spírito santo
e mui fermosa
ó Alma sede esforçada
outra passada
que nam tendes de andar tanto
e ser esposa.

Diabo Esperai. Onde vos is?
Essa pressa tam sobeja
é já pequice
como vós que presumis
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consentis
continuardes a Igreja
sem velhice?
Dai ‑vos dai ‑vos a prazer
que muitas horas há nos anos
que lá vem
na hora que a morte vier
como xiquer
se perdoam quantos danos
a alma tem.

olhai por vossa fazenda
tendes as scrituras
de uns casais
de que perdeis grande renda
é contenda
que leixaram às escuras
vossos pais.
É demanda mui ligeira
litígios que são vencidos
em um riso
citai as partes terça feira
de maneira
como nem fiquem perdidos
e havei siso.

Alma Cal ‑te por amor de Deos
leixa ‑me nam me persigas
bem abasta
estorvares os heréus
dos altos céus
que a vida em tuas brigas
se me gasta.
Leixa ‑me remediar
o que tu cruel danaste
sem vergonha
que nam me posso abalar
nem chegar
ao lugar onde gaste
esta peçonha.
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Padre António VIEIRA. «Sermão da quinta quarta ‑feira da quaresma», in
Sermões. [1669] 2008. Lisboa: Imprensa Nacional — Casa da Moeda. 321‑
‑327.

§ II.

Vidithominemcaecum.O Cego que hoje viu Cristo padecia de a só cegueira: 
os cegos que nós havemos de ver, sendo as suas cegueiras muitas, não as 
padecem, antes as gozam, e amam: delas vivem, delas se alimentam, por elas 
morrem, e com elas. Estas cegueiras irá descobrindo o nosso discurso. Assi 
o ajude Deus, como ele é importante.

O maior desconcerto da natureza, ou a maior circunstância de malícia, 
que Cristo ponderou na cegueira dos Escribas, e Fariseus (que será o triste 
exemplar da nossa) foi ser cegueira de homens que tinham os olhos abertos: 
Vtvidentescaecifiant. Os Escribas, e Fariseus eram os sábios, e letrados da 
Lei; eram os que liam as Escrituras; eram os que interpretavam os Profetas, 
e por isso mesmo eram mais obrigados que todos a conhecer o Messias; e 
nunca tão obrigados, como no caso presente. Isaías, no Capítulo trinta e 
dous, falando da Divindade do Messias, e da Sua vinda ao mundo, diz assi 
(ouçam este Texto os incrédulos): Deus ipse veniet, et salvabit vos.Tunc ape‑
rienturoculicaecorum. Virá Deus em Pessoa a salvar ‑vos. E em sinal de Sua 
vinda, e prova de Sua Divindade, dará vista a cegos. O mesmo tinha já dito 
no Capítulo vinte e nove. Detenebrisetcaligineoculicaecorumvidebunt. E o 
mesmo tornou a dizer no Capítulo quarenta e dous: Dediteinfoeduspopuli,in
lucemgentium,utaperiresoculoscaecorum. Por isso quando o Baptista mandou 
perguntar a Cristo se era Ele o Messias: Tues,quiventuruses,naaliumexpec‑
tamus?, querendo o Senhor antes responder com obras, que com palavras, 
o primeiro milagre, que obrou diante dos que trouxeram a embaxada, foi dar 
vista a cegos. RenunciateIoanniquaeaudistis,etvidistis:caecividente. Pois se o 
primeiro, e mais evidente sinal da vinda do Messias; se a primeira, e mais 
evidente prova de Sua Divindade, e Omnipotência, era dar vista a cegos; e 
se entre todos os cegos, a que Cristo deu vista, nenhum era mais cego que 
este, e nenh a vista mais milagrosa, por ser cego de seu nascimento, e a vista 
não restituída, senão criada de novo, como se alucinaram tanto os Escribas, 
e Fariseus, que vendo o milagre, não viam nem conheciam o milagroso? Aqui 
vereis qual era a cegueira destes homens. A cegueira, que cega cerrando os 
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olhos, não é a maior cegueira; a que cega deixando os olhos abertos, essa é a 
mais cega de todas: e tal era a dos Escribas, e Fariseus. Homens com olhos 
abertos, e cegos. Com olhos abertos; porque como letrados liam as Escritu‑
ras, e entendiam os Profetas: e cegos; porque vendo compridas as profecias, 
não viam, nem conheciam o profetizado.

Um destes letrados cegos era Saulo antes de ser Paulo; e vede como lhe 
mostrou o Céu qual era a sua cegueira. Ia Saulo caminhando para Damasco 
armado de provisões, e de ira contra os Dicípulos de Cristo, quando ao en‑
trar já da Cidade, eis que fulminado da mão do mesmo Senhor cai do cavalo 
em terra assombrado, atónito, e subitamente cego. Mas qual foi o modo 
desta cegueira? Apertisoculis(diz o Texto) nihilvidebat.Com os olhos abertos 
nenh a cousa via. A Cidade, os muros, as torres, a estrada, os campos, os 
companheiros à vista, e Saulo com os olhos abertos sem ver nenh a cousa 
destas, nem se ver a si. Aqui esteve o maravilhoso da cegueira. Se o raio lhe 
tirara os olhos, ou lhos fechara, não era maravilha que não visse; mas não 
ver nada estando com os olhos abertos: Apertisoculisnihilvidebat. Tal era a 
cegueira de Saulo, quando perseguia a Cristo: tal a dos Escribas, e Fariseus, 
quando O não criam, e tal a nossa (que é mais) depois de O crermos. Muito 
mais maravilhosa é esta nossa cegueira que a mesma vista do Cego do Evan‑
gelho. Aquele Cego, quando não tinha olhos, não via: depois que teve olhos, 
viu: nós temos olhos, e não vemos. Naquele Cego houve cegueira, e vista, 
mas em diversos tempos: em nós no mesmo tempo está junta a vista com a 
cegueira; porque somos cegos com os olhos abertos, e por isso mais cegos 
que todos.

Se lançarmos os olhos por todo o mundo, acharemos que todo, ou quasi 
todo, é habitado de gente cega. O Gentio cego, o Judeu cego, o Herege cego, 
e o Católico (que não devera ser) também cego. Mas de todos estes cegos 
quais vos parece que são os mais cegos? Não há dúvida que nós os Católicos. 
Porque os outros são cegos com os olhos fechados, nós somos cegos com os 
olhos abertos. Que o Gentio corra sem freio após os apetites da carne, que o 
Gentio siga as leis depravadas da natureza corrupta, cegueira é; mas cegueira 
de olhos fechados: não lhe abriu a Fé os olhos. Porém o Cristão, que tem Fé, 
que conhece que há Deus, que há Céu, que há Inferno, que há Eternidade, 
e que viva como Gentio? É cegueira de olhos abertos, e por isso mais cego 
que o mesmo Gentio. Que o Judeu tenha por escândalo a Cruz, e por não 
confessar que crucificou a Deus, não queira adorar a um Deus crucificado? 
Cegueira é manifesta; mas cegueira de olhos fechados. Por isso mordidos 
das serpentes no deserto, só saravam os que viam a Serpente de Moisés exal‑
tada, e os que não tinham olhos para a ver, não saravam. Porém que o Cris‑
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tão (como chorava S. Paulo) seja inimigo da Cruz: e que adorando as chagas 
do crucificado não sare das suas? É cegueira de olhos abertos; e por isso mais 
cego que o mesmo Judeu. Que o Herege sendo baptizado, e chamando ‑se 
Cristão, se não conforme com a Lei de Cristo, e despreze a observância de 
seus mandamentos? Cegueira é, mas cegueira também de olhos fechados. 
Crê erradamente que basta para a salvação o Sangue de Cristo; e que não são 
necessárias pelo Lume da Fé, e da razão, que Fé sem obras é morta; e que 
sem obrar, e viver bem, ninguém se pode salvar; que viva nos costumes como 
Lutero, e Calvino? É cegueira de olhos abertos, e por isso mais cego que o 
mesmo Herege. Logo nós somos mais cegos que todos os cegos.

E se a alguém parecer que me alargo muito em dizer que a nossa cegueira 
dos Católicos é maior que a do Herege, e a do Judeu, e a do Gentio, que seria 
se eu dissesse que entre todas as cegueiras só a nossa é a cegueira, e que entre 
todos esses cegos só nós somos os cegos? Pois assi o digo, e assi é, para maior 
horror, e confusão nossa. Ouvi ao mesmo Deus por boca de Isaías. Quiscae‑
cus,nisiservusmeus?Quiscaecus,nisiquivenundatusest?Quiscaecus,nisiservus
Domini? Fala Deus com o Povo de Israel, o qual naquele tempo (como nós 
hoje) era o que só tinha a verdadeira Fé; e diz não a, senão três vezes, que 
só ele entre todas as nações do mundo era o cego. Não reparo no cego, senão 
no só. Que fosse cego aquele Povo no tempo de Isaías, ele, e todos os outros 
Profetas o lamentam; porque devendo servir, e adorar ao verdadeiro Deus, 
serviam, e adoravam aos ídolos. Mas dessa mesma cegueira, e dessa mes‑
ma idolatria se segue que não eram só os Hebreus os cegos, senão também 
todas as nações daquele tempo, e daquele mundo. Cegos, e idólatras eram 
no mesmo tempo os Assírios; cegos e idólatras os Babilónios, cegos e idóla‑
tras os Egípcios, os Etíopes, os Moabitas, os Idumeus, os Árabes, os Tírios, 
contra os quais todos profetizou, e denunciou castigos o mesmo Isaías em 
pena de sua idolatria. Pois se a idolatria era a cegueira, e não só os Hebreus, 
senão todas as nações de que estavam cercados, e também as mais remotas 
eram idólatras, como diz Deus que só o Povo de Israel é o cego: Quiscaecus,
Quiscaecus,Quiscaecus,nisiservusDomini?Todos os outros são cegos, e só o 
Povo de Israel é cego? Si. Porque todos os outros Povos eram cegos com os 
olhos fechados: só o Povo de Israel era cego com os olhos abertos. O mesmo 
Profeta o disse. Populumcaecum,etoculoshabentem: Povo cego, e com olhos. 
Os outros Povos adoravam os Ídolos, e os Deuses falsos; porque não tinham 
conhecimento do verdadeiro Deus: Notus in Iudaea Deus. E que um Povo 
com Fé, e conhecimento do Deus verdadeiro, adorasse os Deuses falsos? 
Isso nele não era, nem podia ser ignorância, senão mera cegueira, e por isso 
só ele o cego: Quiscaecus,nisiservusDomini? Deixai ‑me agora fazer a mesma 
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pergunta, ou as mesmas três perguntas ao nosso mundo, e ao nosso tempo. 
Quiscaecus? Quem é hoje o cego? O Gentio? Não. Quiscaecus? Quem é hoje o 
cego? O Judeu? Não. Quiscaecus? Quem é hoje o cego? O Herege? Não. Pois 
quem é hoje este cego que só merece nome de cego? Triste, e temerosa cousa 
é que se diga, mas é forçosa consequência dizer ‑se que somos nós os Católi‑
cos. Porque o Gentio, o Judeu, e o Herege são cegos sem Fé, e com os olhos 
fechados; e só nós os Católicos somos cegos com a verdadeira Fé, e com os 
olhos abertos: Populumcaecum,etoculoshabentem.Grande miséria, e confusão 
para todos os que dentro do grémio da Igreja professamos a única, e verda‑
deira Religião Católica, e para nós os Portugueses (se bem olharmos para 
nós) ainda maior. 

No Psalmo cento e treze, zomba David dos ídolos da Gentilidade: 
e a das cousas de que principalmente os moteja, é que têm olhos, e não vêem: 
Oculoshabent,etnonvidebunt. Bem pudera dizer que não tinham olhos; por‑
que olhos abertos em pedra, ou fundidos em metal, ou coloridos em pintura, 
verdadeiramente não são olhos. Também pudera dizer, e mais brevemente, 
que eram cegos. Mas disse com maior ponderação, e energia, que tinham 
olhos, e não viam; porque o encarecimento de a grande cegueira não consis‑
te em não ter olhos, ou em não ver, tendo olhos: Oculoshabent,etnonvidebunt. 
Depois disto volta ‑se o Profeta com a mesma galantaria contra os fabricado‑
res, e adoradores dos ditos ídolos, e a bênção que lhes deita, ou a maldição 
que lhes roga, é que sejam semelhantes a eles os que os fazem: Similesillis
fiant,quifaciuntea. Porque assi como a maior bênção que se pode desejar aos 
que adoram o verdadeiro Deus é serem semelhantes ao Deus que os fez, assi 
a maior praga, e maldição que se pode rogar aos que adoram os Deuses fal‑
sos, é serem semelhantes aos Deuses que eles fazem: Similesillisfiant,quifa‑
ciuntea.Agora dizei ‑me. E não seria muito maior desgraça, não seria miséria, 
e sem ‑razão nunca imaginada, se esta mesma maldição caísse não já sobre os 
adoradores dos Ídolos, senão sobre os que crêem, e adoram, o verdadeiro 
Deus? Pois isso é o que com efeito nos tem sucedido. Que cousa são pela 
maior parte hoje os Cristãos, senão as estátuas mortas do Cristianismo, 
e as semelhanças vivas dos Ídolos da Gentilidade, com os olhos abertos, 
e cegos: Oculoshabent,etnonvidebunt? Miséria é grande, que sejam semelhan‑
tes aos Ídolos que os fazem: mas muito maior miséria é, e muito mais estra‑
nha, que sejam semelhantes aos Ídolos os que os desfazem: e estes somos 
nós. Estes somos nós (torno a dizer) por Cristãos, por Católicos, e muito 
particularmente por Portugueses. Para que fez Deus Portugal, e para que le‑
vantou no mundo esta Monarquia, senão para desfazer Ídolos, para conver‑
ter idólatras, para desterrar idolatrias? Assi o fizemos, e fazemos, com glória 
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singular do nome Cristão nas Ásias, nas Áfricas, nas Américas. Mas como 
se os mesmos Ídolos se vingaram de nós, nós derrubámos as suas estátuas, 
e eles pegaram ‑nos as suas cegueiras. Cegos, e com olhos abertos, como Ído‑
los: Oculoshabent,etnonvidebunt.Cegos, e com olhos abertos, como o Povo 
de Israel: Populumcaecum,etoculisnihilvidebat.E cegos finalmente, e com os 
olhos abertos, como os Escribas, e Fariseus: Vtvidentescaecifiant.
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LÍNGUA E VARIAÇÃO
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Dom AFONSO II, Rei de Portugal. TestamentodeD.AfonsoII[Versão de 
Lisboa], in IntroduçãoàHistóriadoPortuguês. (Autoria deIvo Castro). [1252] 
2006. Lisboa: Colibri. 112‑116 (só pares).

[1] En’o nome de Deus. Eu rei don Afonso pela gracia de Deus rei de Portu‑
gal, seendo sano e saluo, tem te o dia de mia morte, a saude de mia alma e a 
proe de mia molier raina dona Orraca e de meus filios e de meus uassalos e 
de todo meu reino fiz mia mãda per que de ‑

[2] pos mia morte mia molier e meus filios e meu reino e meus uassalos e 
todas aquelas cousas que Deus mi deu en poder sten en paz e en folgãcia. 
Primeiramente mãdo que meu filio infante don Sancho que ei da raina dona 
Orraca agia meu reino entegramente e en paz. E ssi este for

[3] morto sen semmel, o maior filio que ouuer da raina dona Orraca agia o 
reino entegramente e en paz. E ssi filio barõ nõ ouuermos, a maior filia que 
ouuermos agia’o. E ssi no t po de mia morte meu filio ou mia filia que deuier 
a reinar nõ ouuer reuora, segia en poder

[4] da raina sa madre e meu reino segia en poder da raina e de meus uassalos 
ata quando agia reuora. E ssi eu for morto, rogo o apostoligo come padre e 
senior e beigio a terra ante seus pees que el recebia en sa com da e so seu 
difindem to a raina e meus filios e o reino. E ssi eu

[5] e a raina formos mortos, rogoli e pregoli que os meus filios e o reino segiã 
en sa com da. E mãdo da dezima dos morauidiis e dos di[n]eiros que mi re‑
maser  de parte de meu padre que s  en Alcobaza e do outr’auer mouil que i 
posermos pora esta dezima que segia partido pelas manus

[6] do arcebispo ele Bragaa e do arcebispo de Santiago e do bispo do Portu 
e de Lixbona e de Co bria e de Uiseu e de Lamego e da Idania e d’Euora e de 
Tui e do tesoureiro de Bragaa. E outrossi mãdo das dezimas das luctosas e 
das armas e doutras dezimas que eu tenio apartadas en te ‑
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[7] souros per meu reino, que eles as departiã asi como uir  por derecto. 
E mando que o abade d’Alcobaza lis de aquesta dezima que el ten ou teiuer 
e eles as departiã seg do Deus como uir  por derecto. E mãdo que a raina 
dona Orraca agia a meiadade de todas aquelias cousas mouils que eu ouuer

[8] a mia morte, exetes aquestas dezimas que mãdo dar por mia alma e as 
outras que tenio en uoontade por dar por mia alma e non’as uiier a dar. Et 
mãdo que si a raina morrer en mia uida que de todo meu auer mouil agia 
ende a meiadade. Da outra meiadade solten ende primeiramente

[9] Todas mias devidas e do que remaser fazam en tres partes e as duas par‑
tes agiã meus filios e mias filias e departiãse entr’eles igualmente. Da tercei‑
ra o arcebispo de Bragaa e o arcebispo de Santiago e o bispo do Portu e o de 
Lixbona e o de Co bria e o de Uiseu e o d’Eurora fazã desta

[10] guisa: que u quer que eu moira quer en meu reino quer fora de meu reg‑
no fazam aduzer meu corpo per mias custas a Alcobaza. E mãdo que den a 
meu senior o papa III morauidiis, a Alcobaza II morauidiis por meu añiuer‑
sario, a Santa Maria de Rocamador II morauidiis por meu añiuersario

[11] a Santiago de Galicia II CCC morauidiis por meu añiuersario, ao cabidoo 
da Séé da Idania mille morauidiis por meu añiuersario, ao moesteiro de San 
Gurge D morauidiis por meu añiuersario, ao moesteiro de San Uic te de Li‑
xbona D morauidiis por meu añiuersario, aos caonigos de Tui mille 

[12] moraudiis por meu añiuersario. E rogo que cada un destes añiuersarios 
fazam s pre no dia de mia morte e fazam tres comemorazones en tres partes 
do ano e cada dia fazam cantar una missa por mia alma por s pre. E ssi eu en 
mia uida der estes añiuersarios, mãdo que orem por mi co ‑

[13] me por uiuo ata en mia morte e depos mia morte fazam estes añiuer‑
sarios e estas comemorazones assi como suso e nomeado, assi como fazem 
en’os outros logares u ia dei meus añiuersarios. E mãdo que den ao maestre 
e aos freires d’Euora D morauidiis por mia alma, ao comen 

[14] dador e aos freires de Palmela D morauidiis por mia alma. E mãdo que o 
q(ue) eu der daquesta mãda en mia vida que non’o busque nenguu depos mia 
morte. E o que remaser daquesta mia tercia mãdo que segia partido igualm te 
en cinque partes das quaes una den a Alcobaza u
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[15] mando geitar meu corpo. A outra ao moesteiro de Santa Cruz, a ter‑
ceira aos T pleiros, a quarta aos Espitaleiros, a quinta den por mia alma o 
arcebispo de Bragaa e o arcebispo de Santiago e os cinque bispos que suso 
nomeamos seg do Deus. E den ende aos omees d’ordin

[16] de mia casa e aos leigos que eu nõ galardoei seu servizo assi com’eles 
uirem por guisado. E as outras duas partes de toda mia meiadade segiã de‑
partidas igualmente entre meus filios e mias filias que ouuer da raina dona 
Orraca assi como suso e dito. E mãdo que aqueste auer

[17] dos meus filios que o teniã aquestes dous arcebispos c  aquestes cinque 
bispos atá quando agiã reuora. E a dia de mia morte se alguus de meus filios 
ouuer  reuora, agiã seu auer. E dos que reuora nõ ouuer  mãdo que lis teniã 
seu auer ata quando agiã reuora. E mãdo que quen quer que

[18] tenia meu tesouro ou meus tesouros a dia de mia morte que os de a de‑
partir aquestes dous arcebispos e aquestes cinque bispos, assi como suso e 
nomeado. E mãdo ainda que se s’asunar todos nõ poderem ou nõ quiser ou 
descordia for entr’aquestes a que eu mãdo departir aqueestas dezimas

[19] suso nomeadas, ualia aquilo que mãdar  os chus muitos per nõbro. Ou‑
trossi mãdo daqueles que mia mãda an a departir ou todas aquellas cousas 
que suso s  nomeadas que si todos nõ se poder  assunar ou nõ quiserem ou 
descordia for entr’eles ualia aquilo que mãdar  os chus muitos per

[20] nõbro. Mando ainda que a raina e meu filio ou mia filia que no meu 
logar ouuer a reinar se a mia morte ouuer reuora e meus uassalos e o abade 
d’Alcobaza sen demorancia e sen contradita lis den toda mia meiadade e 
todas as dezimas e as outras cousas suso nomeadas

[21] e eles as departiã assi como suso e nomeado. E ssi a mia morte meu filio 
ou mia filia que no meu logar ouuer a reinar nõ ouuer reuora, mãdo empero 
que aquestes arcebispos e aquestes bispos departiã todas aquestas dezimas 
e todas aquestas outras cousas assi como suso e no 

[22] meado. E a raina e meus uassalos e o abade sen demorãcia e sen con‑
tradita lis den toda mia meiadade e todas as dezimas e as outras cousas que 
teiuer , assi como suso e dito. E ssi dar nõ li as quiserem, rogo os arcebispos 
e os bispos com’eu en eles confio que eles o demãdem pe ‑
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[23] lo apostoligo e per si. E rogo e prego meu senior o apostoligo e beigio 
a terra ante seus pees que pela sa santa piadade faza aquesta mia mãda seer 
conprida e aguardada, que nenguu agia poder de uinir contra ela. E ssi a dia 
de mia morte meu filio ou mia filia que no

[24] meu logar ouuer a reinar nõ ouuer reuora, mãdo aqueles caualeiros que 
os castelos teen de mi en’ as terras que de mi teem os meus riquos omees que 
os den a esses meus riquos omees que essas terras teiuer . E os meus riquos 
omees den’os a meu filio ou a mia filia que no

[25] meu logar ouuer a reinar quando ouuer reuora, assi como os dariã a mi. 
E mandei fazer treze cartas c  aquesta tal una come outra, que per elas toda 
mia mãda segia comprida, das quaes ten una o arcebispo de Bragaa, a outra 
o arcebispo de Santiago, a terceira o arcebispo

[26] de Toledo, a quarta o bispo do Portu, a quinta o de Lixbona, a sexta o de 
Co bria, a septima o d’Euora, a octaua o de Uiseu, a nouea o maestre do T
plo, a dezima o prior do Espital, a undezima o prior de Santa Cruz, a duode‑
cima o abade d’Alcobaza, a tercia dezima facer guarda[r] en

[27] mia reposte. E for  feitas en Coinbria IIIIº. dias por andar de Junio, Era 
M. CC.ª Lª II.ª
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AL BERTO. «Três poemas esquecidos: I», in OMedo. 1997. Lisboa: Assírio 
& Alvim. 467.

não voltaremos a pressentir o mar
nem sequer lembraremos o turvo sal das bocas 
sobre o rosto gémeo da máscara que nos esconde

louco pássaro de cinza sulcando o ar rarefeito 
e a escuma luminosa dos meteoros que cegam 
os frementes alicerces da cidade insone

não nos reflectiremos mais nos gestos desgastos 
nem na demência da língua donde irrompe a alba 
e nómadas continuaremos para lá do sangue 
flutuantes no escuro sonho
os corpos incendiados um no outro
consomem ‑se formando insuspeitas constelações 
vagarosamente
através dos séculos regressaremos
intactos ao nada inicial

Mundos em português - Tomo II_PAG.indd   597 18/06/11   13:06

marta
Typewritten Text
Texto sujeito a Direitos de Autor



598 literatura-mundo i: mundos em português (vol. 2)

Carlos Drummond de ANDRADE. «No meio do caminho», in Alguma
Poesia. [1967] 2013. São Paulo: Companhia das Letras. 36.

No meio do caminho tinha uma pedra 
Tinha uma pedra no meio do caminho 
Tinha uma pedra
No meio do caminho tinha uma pedra.

Nunca me esquecerei desse acontecimento
Na vida de minhas retinas tão fatigadas.
Nunca me esquecerei que no meio do caminho
Tinha uma pedra
Tinha uma pedra no meio do caminho
No meio do caminho tinha uma pedra.

CarlosDrummonddeAndrade:«Nomeiodocaminho»(inAlguma Poesia),
CompanhiadasLetras,SãoPaulo,SP—carlosdrummonddeandrade©grañadrummond/
www.carlosdrummond.com.br
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Oswald de ANDRADE. «Erro de português», in PoesiasReunidas. 2017. São 
Paulo: Companhia das Letras. 183.

Quando o português chegou
Debaixo de uma bruta chuva
Vestiu o índio
Que pena! 
Fosse uma manhã de sol
O índio tinha despido
O português

OswalddeAndrade:«Errodeportuguês»(inPoesias Reunidas),CompanhiadasLetras,
SãoPaulo,SP—©byherdeirosdeOswalddeAndrade
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Mário ANTÓNIO. «Canto da farra», in100Poemas. 1963. Luanda: ABC. 
46 ‑47.

Quando li Jubiabá
me cri António Balduíno.
Meu Primo, que nunca o leu
ficou Zeca Camarão. 

Eh Zeca! 

Vamos os dois numa chunga
Vamos farrar toda a noite
Vamos levar duas moças
para a praia da Rotunda!
Zeca me ensina o caminho:
Sou António Balduíno.    

E fomos farrar por aí,
Camarão na minha frente,
Nem verdiano se mete:
Na frente Zé Camarão,
Balduíno vai no trás. 

Que moça levou meu primo!
Vai remexendo no samba
que nem a negra Rosenda;
Eu praqui olhando só! 

Que moça que ele levou!
Cabrita que vira os olhos.
Meu Primo, rei do musseque:
Eu praqui olhando só! 
Meu primo tá segredando:
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Machado de ASSIS. «Capítulo IV », in D.Casmurro. [1900] 2011. São Paulo: 
Ateliê Editorial. 99.

UM DEVER AMARÍSSIMO!

José Dias amava os superlativos. Era um modo de dar feição monumental 
às ideias; não as havendo, serviam a prolongar as frases. Levantou ‑se para ir 
buscar o gamão, que estava no interior da casa. Cosi ‑me muito à parede, e vi‑
‑o passar com as suas calças brancas engomadas, presilhas, rodaque e gravata 
de mola. Foi dos últimos que usaram presilhas no Rio de Janeiro, e talvez 
neste mundo. Trazia as calças curtas para que lhe ficassem bem esticadas. 
A gravata de cetim preto, com um aro de aço por dentro, imobilizava ‑lhe o 
pescoço; era então moda. O rodaque de chita, veste caseira e leve, parecia 
nele uma casaca de cerimônia. Era magro, chupado, com um princípio de 
calva; teria os seus cinquenta e cinco anos. Levantou ‑se com o passo vaga‑
roso do costume, não aquele vagar arrastado dos preguiçosos, mas um vagar 
calculado e deduzido, um silogismo completo, a premissa antes da conse‑
quência, a consequência antes da conclusão. Um dever amaríssimo!
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Olavo BILAC. «Língua portuguesa»,inTarde—Asavesqueaquigorjeiam. 
[1919] 2005. Lisboa: Cotovia. 315.

Última flor do Lácio, inculta e bela,
És, a um tempo, esplendor e sepultura:
Ouro nativo, que na ganga impura
A bruta mina entre os cascalhos vela…

Amo ‑te assim, desconhecida e obscura,
Tuba de alto clangor, lira singela,
Que tens o trom e o silvo da procela,
E o arrolo da saudade e da ternura!

Amo o teu viço agreste e o teu aroma
De virgens selvas e de oceano largo!
Amo ‑te, ó rude e doloroso idioma,

Em que da voz materna ouvi: «meu filho!»
E em que Camões chorou, no exílio amargo,
O gênio sem ventura e o amor sem brilho!
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Haroldo de CAMPOS. «Circuladô de fulô», in Galáxias. 2011. São Paulo: 
Editora 34.

circuladô de fulô ao deus ao demodará que deus te guie porque eu não
posso guiá eviva quem já me deu circuladô de fulô e ainda quem falta me
dá soando como um shamisen e feito apenas com um arame tenso um cabo e
uma lata velha num fim de festafeira no pino do sol a pino mas para
outros não existia aquela música não podia porque não podia popular
aquela música se não canta não é popular se não afina não tintina não
tarantina e no entanto puxada na tripa da miséria na tripa tensa da mais
megera miséria física e doendo doendo como um prego na palma da mão um
ferrugem prego cego na palma espalma da mão coração exposto como um 

[nervo
tenso retenso um renegro prego cego durando na palma polpa da mão ao sol
enquanto vendem por magros cruzeiros aquelas cuias onde a boa forma é
magreza fina da matéria mofina forma de fome o barro malcozido no choco
do desgôsto até que os outros vomitem os seus pratos plásticos de bordados
rebordos estilo império para a megera miséria pois isto é popular para
os patronos do povo mas o povo cria mas o povo engenha mas o povo cavila
o povo é o inventalínguas na malícia da mestria no matreiro da maravilha
no visgo do improviso tenteando a travessia azeitava o eixo do sol
pois não tinha serventia metáfora pura ou quase o povo é o melhor artífice
no seu martelo galopado no crivo do impossível no vivo do inviável
no crisol do incrível do seu galope martelado e azeite e eixo do sol
mas aquele fio aquele fio aquele gumefio azucrinado dentedoendo como
um fio demente plangendo seu viúvo desacorde num ruivo brasa de uivo
esfaima circuladô de fulô circuladô de fulô circuladô de fulôôô
porque eu não posso guiá veja este livro material de consumo este aodeus
aodemodarálivro que eu arrumo e desarrumo que eu uno e desuno vagagem
de vagamundo na virada do mundo que deus que demo te guie então porque eu
não posso não ouso não pouso não troço não toco não troco senão nos meus
miúdos nos meus réis nos meus anéis nos meus dez nos meus menos nos 

[meus
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Boaventura CARDOSO. «Nostempo de miúdo», inDizangaDiaMuenhu. 
1988. Luanda: União dos Escritores Angolanos. 45 ‑50.

Manecas na baliza imobilizou o avanço. Bola marchando, Pedrito puxa para 
Lito, este corre já em direcção à linha divisória, entretanto, o sete recebe‑
‑lhe o esférico, finta brasadamente, tenta distribuir o jogo, corta agora 
Néné Gordo, miá, Cachaça dono do esférico, vai agora! remata rasteiro 
para Zeca em progressão, estica para o lado direito e a bola lateralmente 
fugindo. Pontapé no canto. Zero zero, tabuada em branco. Pernas velozes 
pisávamos espaço rectangular, suarentas cantigas transpirávamos, nós cami‑
solados, eles costas reluzentes. Na corrida outravez, jogada agora no campo 
delá, avança Totoxe (tem Xaxado nome dele outro), corta, miá, miá, mialálá, 
Paulo aparecendo leva faiscadamente o esférico, atenção!, jogada lixada, de‑
fensiva formada na baliza azarenta, e remata por cima da trave! Jogo renhido 
no Campo da Companhia Indígena. Trumuno com altos e baixos, ninguém 
que tinha tempo para descansar só. Bola que andava já, jogo ainda em cam‑
po metade, o cinco dominando a situação, tenta passar para o oito, surge 
Paulo, não consegue, jogo então veio no nosso campo. Bucho se defende, 
Quizé secunda, faz uma revienga, miá, dá para Rataças. É pontapé de baliza. 
Maxinde contra Quinze de Agosto. Defensiva preparada, Zeca capitão da 
turma na voz de comando. Suor banhando corpos movimentados. Rasteira‑
damente a bola corre a nos trazer azar, mas surge Manecas… BOA DEFESA!

Jogávamos esquecidos de tudo, até dos exames que estavam vizinhos. 
Traquinice nostempo de miúdo. Parámos e olhamos. Respiração batucante 
ainda. Manecas traz a bola! — vozeamos. Guardião na fuga rápida com o 
esférico de borracha. A interrogação prendia nossos pensamentos. Ó Ma‑
necas traz a bola! — vozeámos juntamente. Olhares de pergunta nos outros. 
Rataças, corpo mosquito, dá também de correr. Corre! Lhe agarra mesmo! 
— dissemos no íntimo de cada um. Nos enganámos. Pedrito, Lito, Toto‑
xe, quê que há?, também no ensaio do passo corrido. Companhia Indígena 
toda, cinturões desapertados, eué!, no cerco do rectângulo. Vão nos agarrar!

Manecas foi o primeiro quem lhes topou na preparação do cerco. De‑
safio suspenso no campo dá desafio fora de jogo, sem penalidade. A veloci‑
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Mia COUTO. «Escrevências desinventosas», in Cronicando. 1993. Lisboa: 
Caminho. 195 ‑197.

Estava já eu predisposto a escrever mais uma crónica quando recebo a or‑
dem: não se pode inventar palavra. Não sou homem de argumento e, por 
isso, me deixei. Siga ‑se o código e calendário das palavras, a gramatical e 
dicionárica língua. Mas ainda, a ordem era perguntosa: «já não há respeito 
pela língua ‑materna?» 

Não é que eu tivesse intenção de inventar palavras. Até porque acho 
que a palavra descobre ‑se, não se inventa. Mas a ordem me deixou desfeliz. 
Primeiro: porquê meter a mãe no assunto? Por acaso sou filho de língua, 
eu? Se nasci, mesmo inicialmente, foi de duplo serviço genético, obra intei‑
ra. Segundo: sou um homem obeditoso aos mandos. Resumo ‑me: sou um 
obeditado. Quando escrevo olho a frase como se ela estivesse de balalaica, 
respeitosa. É uma escrita disciplinada: levanta ‑se para tomar a palavra, no 
início das orações. Maiusculiza ‑se deferente. E, em cada pausa, se ajoelha 
nas vírgulas. Nunca ponho três pontos que é para não pecar de insinuência. 
Escrita assim, penteada e engomada, nem sexo tem. Agora acusar ‑me de in‑
venteiro, isso é que não. Porque sei muito bem o perigo da imagináutica. 
Às duas por triz basta uma simples letra para alterar tudo. Um pequeno «d» 
muda o esperto em desperto. Um simples «f» vira o útil em fútil. E outros 
tantíssimos, infindáveis exemplos. 

Afinal das contas, quem imagina é porque não se conforma com o real 
estado da realidade. E nós devemos estar para a realidade como o tijolo está 
para a parede: a linha certa, a aresta medida. Entijole ‑se o homem com ten‑
dência a imaginescências. 

Voltando à língua fria: não será que o português não está já feito, com‑
pleto, madein e tudo? Porquê esta mania de estrear caminhos, levantando 
poeira sem a devida direcção? Estrada civilizada é a que tem polícia, sirenes 
serenando os trânsitos. Caso senão, intransitam ‑se as vias, cada um condu‑
zindo mais por desejo que por obediência. 

Estraga ‑se a decência, o puro sangue do idioma. E porquê? Por causa 
dessas contribuições dispérsicas que chegam à língua sem atestado nem guia 
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Gastão CRUZ. «Antes da língua», in PoemasdeGastãoCruz[Crateras]. 
[2000] 2005. Lisboa: Assírio & Alvim. 65.

Anterior à língua o tecto 
fala E o
pequeno corpo há ‑de molhar

no lago de palavras a 
alta penumbra da restrita 
infância

quando tornadas pátria 
sua amada ditosas essas águas
forem o porto da memória fixa

ondulante de 
vagas A língua
será pátria de sentidos

mistos como no corpo as sensações
O tecto, que é um nome, era uma sombra
igual ao mar à praia os

castanheiros
crescendo na areia davam sombra 
na estação que virá depois

do verão
O tecto era uma nuvem um 
Texto

enquanto ondas levantam 
braços na água e alcançam 
o tecto já sem nuvens do verão
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José dos Santos FERREIRA. «Chico vai escola», in PapiaçámdiMacau. 
[1968] 1996.Macau: Fundação Macau. 15 ‑19.

Acenarepresentaumasaladeaula.Carteiradeprofessor;quadro‑preto,giz,pon‑
teiro;mapapenduradonaparede;aopédacarteiraestáumcestodepapéis;sobrea
carteiraumtelefone,livrodematrículaetinteiro.

Oprofessorestásentado,pensativo.Levanta‑se;mãosatrásdascostas,rondaasala.

Professor Qui ferado! Sete dia afio aqui ta secá, unga quiança pa matriculá 
tamêm non ‑têm. Dez pataca unga mêz na ‑más... Únde têm escola assi 
barato, vosôtro olá…
Quelê ‑môdo nos professô ‑professô pôde vivo? 
Bom... tamêm têm ‑qui olá... têm escola saguáti! Iou ‑sua escola, quim 
querê vêm têm ‑qui cambiá sapeca... 
Qui ‑foi nádi pagá? Iou tamêm têm bariga, sã nunca? 

Tiraorelógio;vêashoras.Levanta‑se;rondaasala.
Otelefonetoca.Oprofessoratende,enquantosesenta.

Professor Ah! Sã quim? Iou sã professô Chencho. Sã quim?
Dumpulo,levanta‑sedacadeira.

Ah! Bom ‑dia, Sium Dotô! Sã divera, Sium Dotô. Pôde, Põde! Iou têm 
aqui unga dia intéro. Fica discansado, Sium Dotô, lôgo isperá!...
Fazê favô, fazê favô...

Pousaoauscultador.Esfregaasmãosdecontente.Saidolugar.Anda.

Professor Bom, bom... Assi nunca mau! Afiliado di Sium Dotô Silva...
Letrado, gente ‑rico, têm quánto casa...
Ah! Estunga sã nádi pagá dez pataca sômente... Têm qui pagá 30! Uví, 
50 tamêm nunca ‑sã tánto! Qui ‑foi nádi pagá um cento? 

Ouve‑sequeimarumpetardo.Oprofessorassusta‑se.
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Ana HATHERLY. [os sumérios eram sumários], in UmCalculadorde
Improbabilidades. 2001. Coimbra: Quimera. 183.

os sumérios eram sumários 
e por isso foram sumírios
daí vem que foram semírios
mírios de se ou de si

os sumírios eram sumários sendo sumérios
e daí vem que foram sumiros
sumaros e sumêros

os sumários eram sumados
é daí que vem o sumo
a soma e a suma ‑a ‑uma

os sumórios eram sumêdos
porque eram semudos
e mudos de se ou de si
eram sumúrios

os sumúrios eram semílicos
simbólicos e simulados
daí vem que amaram a sêmula
a súmula
e o tacão alto
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Maria Gabriela LLANSOL. AmarUmCão.1990. Sintra: Colares.

________ houve uma breve hesitação da parte de quem transportava o 
recém ‑nascido
________ o meu cão Jade, há muito tempo; muito, e com grande intensida‑
de, aconteceu durante esse tempo breve em que Jade foi deixado suspenso 
sobre um medronheiro,
sem mãe visível,
num berço nem celeste,
nem terrestre. No lugar que toda a planta acolhe, e que o entregara ao me‑
dronheiro,
sentia sobre si a incidência animal alada,
que nem era verdadeiramente pássaro,
nem verdadeiramente quadrúpede.

Era um fio de voz soando à altura do corpo musical que compunha a 
mata, um choro que coincidia com a convulsão das primeiras gotas de 
chuva; um sentimento ténue envolvia a cabeça emergindo do verde, e as 
pequeninas patas, saídas de um pano de baptista, não comoviam a planta 
lenhosa,
já habituada a palpitações e folhas.

mas o ritmo novo que, pouco a pouco, não se identificava com a chuva, 
e tornava vermelho de tempo activo a atmosfera, fez erguer o medronheiro 
sobre si mesmo
«que ser tão frágil mais alto do que eu».

Se o ar não tivesse uma densidade leve, teria quebrado Jade. Jade, que acaba‑
ra de nascer sobre as bagas purpúreas dos medronhos,
e o ruído dos ramos partidos,   já pensava. Um pensamento de leite subia 
nos sítios pedregosos, fora do local da casa, e da cerca com cerros e penhas‑
cos. Ele trazia nos olhos um instrumento azul para medir o diâmetro do sol, 
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Joaquim Dias Cordeiro da MATTA. «Kícôla!», inDelírios. [1889] 2001. 
Lisboa: Imprensa Nacional — Casa da Moeda. 56 ‑57.

(ImitaçãodunsversosdeJoãoE.daC.Toulson)

Nesta pequena cidade,
vi uma certa donzela,
que muito tinha de bela,
de fada, huri e deidade,
a quem disse: — «Minha q’rida,
peço um beijo por favor,
bem sabes, ó meu amor,
que eu por ti daria a vida!»

— «Nguami‑âmi,ngana‑lame, 
«não quero, caro senhor»  
disse, sem mudar de cor — 
«maculo!quangandallâmi, 
«não creio no vosso amor»... 
Eu querendo ‑a convencer, 
— «Muàmôno?! — querem ver?!...» 
exclamou a minha flor.

— «O que t’assombra, donzela, 
nesta minha confissão?... 
tornei com muita paixão 
olhando sério pra ela. 
«Não é dado, — continuei —
o que se sente dizer?!... 
Sem ti não posso viver; 
só contigo f ’liz serei».

— «Quiriquiquiamonequê, 
«ninguém a verdade fala»; 
ôssoaquamacutoâla!, 
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«toda a gente falsa é!» 
Eme,ngana,nguixicána, 
«aceitar não sou capaz»,
omâcamêmamacuto, 
«a sua fala que engana!»

— «Oh! q’rida, não há motivo 
para descreres de todos; 
cada qual tem os seus modos, 
eu a enganar não vivo». 
— «Eie,ngana,úarimûca, 
«o senhor é muito esperto» 
queria dizer, decerto; 
uzúellacâlaûacûca!…

«Fala como homem d’idade!»
— «Não sabes que o deus do amor 
é um grande inspirador,
minha formosa beldade?!...
………………………………………
Depois falei ‑lhe ao ouvido
me respondeu: — «Kicôla!» — 
«não pode ser!... Ai! que tola! 
por quem o foi proibido?!»...
………………………………………

Luanda,1877
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Francisco de Sá de MIRANDA. «Acto IV, Cena 5», in Comédiados
Vilhalpandos, in ObrasCompletas, Volume 2. [1527] 2003 (5.ª edição). Lisboa: 
Sá da Costa. 229 ‑235.

Vilhalpando.Milvo

 Vi. Ora vejamos este contrato em que tanto te confias. 
 Mil. Temos negócio com o mesmo diabo, mas deixa ‑me que eu te assegu‑ 
  rarei daquela velha.
 Vi. Crê ‑me que não há ‑de brincar comigo.
 Mil. Ora provam forças, ora manhas: às forças acudirás tu, às manhas eu.
 Vi. Nesta vossa Roma tudo é papel e tinta.
 Mil. E nem assi pode homem sair de dúvidas.
 Vi. Assi acontece onde há pouca verdade.
 Mil. Escuta e leo somente as forças: «Tal dia de tal mês de tal ano…»
 Vi. Entendo.
 Mil. «O capitão Vilhalpando...»
 Vi. O senhor te ficou no tinteiro.
 Mil. «O senhor capitão Vilhalpando d’ a parte e Guiscarda da outra, 
  fizeram, concertaram, contrataram desaforadamente...»
 Vi. Espera, que me não parece cousa conveniente contratar eu com 
  Guiscarda.
 Mil. Diremos logo assi: «e doutra parte Milvo pelo senhor capitão».
 Vi. Não vês quanto milhor está assi?
 Mil. Como de branco a preto. Digo mais «que ele dito senhor capitão 
  desse à dita Guiscarda trinta escudos d’ouro do sol.»
 Vi. Dos que neste ano lhe renderam os franceses.
 Mil. Porei ou não?
 Vi. Estou gracejando contigo, vai adiante.
 Mil. «Dos quais trinta escudos acima declarados, a dita Guiscarda logo i 
  confessou que tinha recebidos dez por mão do dito Milvo, feitor 
  dele, dito senhor capitão.»
 Vi. Este nome de feitor é muito mercantil.
 Mil. «Por mão do dito Milvo seu procurador.»
 Vi. Pedir ‑te ‑ão logo conta da procuração.
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 Mil. «Por mão do dito Milvo, do qual ele dito senhor capitão se quis servir 
  neste caso.» A ver se acabaremos.
 Vi. Assi está mais cortesão.
 Mil. «Os outros vinte lhe dará, entregará, pagará...»
 Vi. Emenda: lhe mandará dar, pagar e entregar.
 Mil. Já emendei.
 Vi. Adiante.
 Mil. «A cada quinze dias seguintes outros dez escudos...»
 Vi. Dize i mais: por lhe fazer graça e mercê.
 Mil. «Por lhe o dito senhor capitão lhe fazer graça e mercê.»
 Vi. Prossigue.
 Mil. «Isto durante o tempo do seu contrato como se declarara.»
 Vi. Está bem: dize mais.
 Mil. «E logo assi mesmo da outra parte, a dita Guiscarda em seu nome e
  de Aurélia sua filha...»
 Vi. Não guardas o decoro.
 Mil. Como?
 Vi. Não vês tu que é ela minha senhora?
 Mil. Sam no cabo: «em seu nome e da senhora, a senhora Aurélia Bolnhe‑ 
  sa, sua filha...»
 Vi. Está como deve; dize mais.
 Mil. «Prometeu, concertou e declarou que dos primeiros dous meses 
  seguintes, contando trinta dias por cada mês, todas as terças ‑feiras e 
  as quintas de cada somana, elas lhe despejem a casa.»
 Vi. A minha ou a sua?
 Mil. Bem apontas, que são aves de rapina, mister há declarado: «que elas
  lhe despejem as casas em que ora vivem de outra viva pessoa.»
 Vi. Não digas tam pouco assi, que eu não hei mester as paredes.
 Mil. Onde dizia de toda viva pessoa, ponho de toda pessoa de fora.
 Vi. Não vês quanto releva a só palavra?
 Mil. Às vezes mais do que a razão quer, por isso não lhe hajamos dó 
  delas.
 Vi. Dize mais.
 Mil. «De sorte, modo, forma e maneira.»
 Vi. Jure,viaetcausa.
 Mil. A que propósito?
 Vi. Tudo acham que aproveita.
 Mil. Muito embora: «jure,viaetcausa, que sendo o dia seguinte terça ‑feira, 
  como será de menhã, logo a noite d’hoje faça por ele dito senhor 
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  capitão com seu dia, e outro tanto as quintas ‑feiras de cada somana,  
  durante o termo dos dous meses, como dito é.»
 Vi. Como o cuidaste agudamente em obrigares primeiro as noites! 
  Dormiremos as menhãs.
 Mil. Estes são os meus pontos; que se fora pera cavar e roçar, primeiro  
  metera os dias.
 Vi. Ah! ah ! ah ! Como és salgado! Vai adiante.
 Mil. «E, acabadas as ditas noites, o sobredito senhor capitão lhes tornará  
  a despejar sua casa.»
 Vi. Declara: por sua cortesia.
 Mil. «Por sua própria e livre vontade e pura cortesia.»
 Vi. Depois que te homem põe no caminho, muito bem assentas tudo.
 Mil. Nos primores d’honra não sam tam usado; do mais, descansa.
 Vi. Vai por teu contrato adiante.
 Mil. «Nos quais dias assi obrigados, das portas a dentro não haverá 
  nenhum negócio...»
 Vi. Praticamente.
 Mil. «Puridade, nem acenos, nem outro mistério algum...»
 Vi. Muito bem.
 Mil. «Remoques nem palavras com dous entenderes.»
 Vi. Nem dirivações.
 Mil. Bem me lembras, que aprazem ainda muito a certa gente: «Não haja  
  ciúmes, nem achaques.»
 Vi. Os ciúmes todavia não se escusam nos amores.
 Mil. «Ressalvando sempre os ciúmes, a que se não pode poer lei.»
 Vi. Galantemente: prossigue.
 Mil. «Não terá a dita senhora Aurélia aqueles dias amigo, ainda que seja de  
  boa amizade, nem parente, ainda que seja irmão.»
 Vi. Bem te seguraste dos primos.
 Mil. «Serão assi mesmo os sobreditos dias forros, livres e isentos de todo  
  jejum, voto, romaria e de toda devação.» 
 Vi. Muito bem: prometam do seu, se quiserem.
 Mil. Por isso não vês que dias te escolhi? Que em um deles cai sempre o  
  entrudo, e no outro a quinta ‑feira das comadres? 
 Vi. Festas corporais, que se fazem guardar por si.
 Mil. «Não suspire, nem ande cuidosa, não lhe venha dor de coração...»
 Vi. Nem dê olhado, que é muito de fremosas. 
 Mil. «Nem lhe virão cartas de sua terra.»
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Vi. Como dizes bem! que tresandam toda a pessoa e nunca a deixam  
  como a tomaram d’antes.
 Mil. É muito grande verdade: «Não saiba ditos, nem motes.»
 Vi. Tem i ponto: nem contos de seus monseores.
 Mil. Ah! Ah! Ah!
 Vi. De que te ris?
 Mil. Deixa ‑me primeiro matar de riso. Ora vês aqui por que me ria.
 Vi. É verdade que assi o tinhas assentado.
 Mil. Polas mesmas palavras.
 Vi. Ora dize mais.
 Mil. «Não lave aquela noite a cabeça, nem ande de rodilhado.»
 Vi. As moças fremosas são assi mais frescas.
 Mil. Em tua escolha é, eu queria arredar inconvenientes.
 Vi. Enfim dizes verdade, seja tudo obra chã.
 Mil. «Não tangerá, nem cantará tam alto que possa ser sinal aos de fora.»
 Vi. Quantas vezes já isso me aconteceu com as amigas alheas!
 Mil. «Aqueles dias, tudo seja música de câmara.»
 Vi. Delicado ponto.
 Mil. «Não haja menino em casa, que ela tome nos braços e beije à janela  
  de beijos chupados.»
 Vi. Que às vezes se ouvem no cabo de toda a rua.
 Mil. «Os convidados e amigos dele, dito senhor capitão, tratar ‑los ‑á a dita  
  senhora igualmente.»
 Vi. Si, que são muito de bandos, mais que os catalães.
 Mil. «E assi seja a mesa larga e haja sempre muitas can deas, não fiquemos  
  todos às escuras.»
 Vi. Bem te acautelaste dos pés ao claro, e das mãos ao escuro.
 Mil. Por se homem acautelar não perde nada. Digo mais: «Não ensine por  
  aqueles dias o seu papagaio a dizer: meus olhos, minha alma, minha  
  vida, beijai ‑me.»
 Vi. Matas ‑me d’amores.
 Mil. «Não consinta que se lhe chegue ninguém a ver as suas jóias, gabem  
  ‑lhas de longe; o que quiserem comprar busquem ‑no nas tendas.»
 Vi. Falas como um Séneca.
 Mil. «Assi mais; durante o tempo não mudará nome, nem casa.»
 Vi. Dizem ‑me que muito o costumavam estas vossas cortesãs.
 Mil. Por levarem muitas novidades. Ora são Aurélias, ora Faustinas, ora  
  Dianas. Falece alg a cousa?
 Vi. Tudo está de mão de mestre.
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 Mil. «E por aqui houveram seu contrato por acabado, prometendo 
  d’haver tudo por rato, grato, firme e valioso: renunciando juiz e 
  juízes de seu foro.»
 Vi. Não cuidei que eras tam prático.
 Mil. «E rogaram a mim sobredito Milvo...»
 Vi. Isso é muito destes notários, que dizem sempre no fim «rogado e 
   requerido». 
 Mil. «E assi mandaram ao dito cabrão de Milvo que o escrevesse.»
 Vi. Parece que te anojaste?
 Mil. Antes te digo que topaste com um homem muito pontoso.
 Vi. Não pode estar milhor. Vai e assina.
 Mil. Que enfadonho pontoso! O acutiladiço não há também de querer  
  perder ponto de diligência. Lá se avenham; a noite é, como dizem,  
  cama d’órfãos: cubram ‑se com ela. Ah! com quanta fadiga ganhamos  
  este inferno!
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Vitorino NEMÉSIO. «Capítulo XX — 5.º Nocturno», in MauTempono
Canal. [1944] 1994. Lisboa: Imprensa Nacional  — Casa da Moeda. 261 ‑264.

E agora?!... Molhada até aos ossos, reduzida àquele casaquinho de malha que 
mal lhe cobria o seio, a disfarçar a froca que tivera de aceitar de um remador 
para não enregelar no fundo da canoa… Sentada ali numa pedra daquele sur‑
gidoirinho de São Jorge, entre a Ponta Ruiva e as Velas, no meio de baleeiros, 
de Penedos e de dois grandes cachalotes estiraçados, de barriga de rã… 

O que havia de ser dela?... Que pensaria a família?, a cidade alarmada 
(um escândalo!)?... dez… vinte binóculos assestados das traseiras da rua do 
Mar e dos altos da Horta sobre o Canal de São Jorge...?

E ali sentada na pedra, com a face no punho esquerdo — sintoma de 
«veneta» —, Margarida tinha um prazer doentio em descobrir os gestos al‑
vissareiros das lambisgóias das «torrinhas», todo o aflorar do vasto sistema 
mexeriqueiro da Horta ao seu Sector Nordeste de Observação Marítima... 
E surpreendia ‑se a inventar: «Ah, menina!, tu não queres ver que a Bida Dul‑
mo perdeu o juízo!? Imagina que se meteu num bote, sozinha com os ho‑
mens, à baleia...»

Esta ideia, enchendo Margarida de orgulho, divertia ‑a. Mas reparava 
na escuridão que embebia insidiosamente aquela pouca de terra espaldada 
de falésias, reduzida a um ciscalho de calhaus rolados e a um carreiro que 
se perdia numa dobra de lavas e de barreiras para o interior da ilha; via os 
cascos daquelas duas canoas varadas em tanta solidão, os homens já embria‑
gados por aqueles monstros fétidos, subindo ‑os e descendo ‑os por degraus 
cavados no toucinho e gizando nos seus flancos medonhos os futuros cami‑
nhos das chipeiras1 e dos mancins2.

Um vago resto de dia convertera o mar num imenso pano de angrim, 
como se um gigante tivesse enfiado um par de alvarozes e se preparasse para 
dormir — pernada ao Canal de São Jorge... pernada ao Canal do Faial... O fa‑
rol da Ponta da Ribeirinha já dava corpo ao anoitecer. Se não fosse aquele 

1 Ingl. Spades: instrumentos cortantes empregados para decepar as baleias.
2 Ingl. Saving‑machine(?): cutelo com dois cabos no prolongamento das costas da lâmina.
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Aquilino RIBEIRO. OMalhadinhas. [1922] 1983. Cacém: Livraria Bertrand. 
13 ‑21.

Danado aquele Malhadinhas de Barrelas, homem sobre o meanho, reles de 
figura, voz tão untuosa e tal ar de sisudez que nem o próprio Demo o julgaria 
capaz de, por um nonada, crivar à naifa o abdómen dum cristão. Desciam‑
‑lhe umas farripas ralas, em guisa de suíças, à borda das orelhas pequeninas 
e carnudas como cascas de noz; trajava jaleca curta de montanhaque; sapato 
de tromba erguida; faixa preta de seis voltas a aparar as volutas dobradas da 
corrente de muita prata — e, Aveiro vai, Aveiro vem, no ofício de almocre‑
ve, os olhos sempre frios mas sem malícia, apenas as mandíbulas de dogue a 
atraiçoar o bom ‑serás, as suas façanhas deixaram eco por toda aquela corda 
de povos que anos e anos recorreu. Na velhice, o negócio tilintado através 
de gerações, as andanças de recoveiro, o ver e aturar mundo, tinham ‑no pro‑
vido de lábia muito pitoresca, levemente impregnada dum egoísmo pânde‑
go e glorioso. Nas tardes de feira, sentado da banda de fora do Guilhermino, 
ou num dos poiais de pedra, donde já tivessem erguido as belfurinhas, alegre 
do verdeal, desbocava ‑se a desfiar a sua crónica perante escrivães da vila e 
manatas, e eu tinha a impressão de ouvir a gesta bárbara e forte dum Portu‑
gal que morreu.

I

Quando comecei a pôr vulto no mundo, meus fidalgos, era a porca da vida 
outra droga. Todas as semanas contavam dias de guarda e, por cada dia de 
guarda, armava ‑se o saricoté nos terreiros. Não andaria Nosso Senhor de 
terra em terra — eu cá nunca me avistei com ele—mas a verdade é que a 
neve vinha com os Santos e as cerejas quando largam do ovo os perdigotos. 
Bebia ‑se o briol por canadões de pau até que bonda. Um homem mesmo 
com os dias cheios tinha pena de morrer.

Não tenho cataratas nos olhos, ainda que me hajam rodado sobre o ca‑
dáver quase dois carros de anos, mas os dias de hoje não os conheço. Ponho‑
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João Guimarães ROSA. GrandeSertão:Veredas. 1982. Rio de Janeiro: José 
Olympio. 79 ‑87.

Foi um fato que se deu, um dia, se abriu. O primeiro. Depois o senhor verá 
por quê, me devolvendo minha razão.

Se deu há tanto, faz tanto, imagine: eu devia de estar com uns quatorze 
anos, se. Tínhamos vindo para aqui — circunstância de cinco léguas — mi‑
nha mãe e eu. No porto do Rio ‑de ‑Janeiro nosso, o senhor viu. Hoje, lá é 
o porto do seo Joãozinho, o negociante. Porto, lá como quem diz, porque 
outro nome não há. Assim sendo, verdade, que se chama, no sertão: é uma 
beira de barranco, com uma venda, uma casa, um curral e um paiol de de‑
pósito. Cereais. Tinha até um pé de roseira. Rosmes!... Depois o senhor vá, 
verá. Pois, naquela ocasião, já era quase do jeito. O de ‑Janeiro, dali abaixo 
meia ‑légua, entra no São Francisco, bem reto ele vai, formam uma esquadria. 
Quem carece, passa o de ‑Janeiro em canoa — ele é estreito, não estende 
de largura as trinta braças. Quem quer bandear a cômodo o São Francisco, 
também principia ali a viagem. O porto tem de ser naquele ponto, mais alto, 
onde não dá febre de maresia. A descida do barranco é indo por a ‑pique, 
melhoramento não se pode pôr, porque a cheia vem e tudo escavaca. O São 
Francisco represa o de ‑Janeiro, alto em grosso, às vezes já em suas primeiras 
águas de novembro. Dezembro dando, é certo. Todo o tempo, as canoas fi‑
cam esperando, com as correntes presas na raiz descoberta dum pau ‑d’óleo, 
que tem. Tinha também umas duas ou três gameleiras, de outrora, tanto re‑
cordo. Dá dó, ver as pessoas descerem na lama aquele barranco, carregando 
sacos pesados, muita vez. A vida aqui é muito repagada, o senhor concorde. 
Outro, meu tempo, então, o que é que não havia de ser?

Pois tinha sido que eu acabava de sarar duma doença, e minha mãe feito 
promessa para eu cumprir quando ficasse bom: eu carecia de tirar esmola, 
até perfazer um tanto — metade para se pagar uma missa, em alguma igreja, 
metade para se pôr dentro duma cabaça bem tapada e breada, que se jogava 
no São Francisco, a fim de ir, Bahia abaixo, até esbarrar no Santuário do 
Santo Senhor Bom ‑Jesus da Lapa, que na beira do rio tudo pode. Ora, lugar 
de tirar esmola era no porto. Mãe me deu uma sacola. Eu ia; todos os dias. 
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Mário de SÁ ‑CARNEIRO. «Caranguejola», in PoemasCompletos. [1915] 
1996. Lisboa: Assírio & Alvim. 132 ‑133.

— Ah, que me metam entre cobertores,
E não me façam mais nada…
Que a porta do meu quarto fique para sempre fechada,
Que não se abra mesmo para ti se tu lá fores.

Lã vermelha, leito fofo. Tudo bem calafetado…
Nenhum livro, nenhum livro à cabeceira —
Façam apenas com que eu tenha sempre a meu lado,
Bolos de ovos e uma garrafa de Madeira.

Não, não estou para mais — não quero mesmo brinquedos.
Pra quê? Até se mos dessem não saberia brincar…
— Que querem fazer de mim com estes enleios e medos? 
Não fui feito pra festas. Larguem ‑me! Deixem ‑me sossegar…

Noite sempre plo meu quarto. As cortinas corridas,
E eu aninhado a dormir, bem quentinho — que amor…
Sim: ficar sempre na cama, nunca mexer, criar bolor —
Plo menos era o sossego completo… História! era a melhor das vidas…
Se me doem os pés e não sei andar direito,
Pra que hei ‑de teimar em ir para as salas, de Lord?
— Vamos, que a minha vida por uma vez se acorde
Com o meu corpo, e se resigne a não ter jeito…
De que me vale sair, se me constipo logo?
E quem posso eu esperar, com a minha delicadeza?
Deixa ‑te de ilusões, Mário! Bom édredon, bom fogo —
E não penses no resto. É já bastante, com franqueza…
Desistamos. A nenhuma parte a minha ânsia me levará.
Pra que hei ‑de então andar aos tombos, numa inútil correria?
Tenham dó de mim. Co’a breca! Levem ‑me prà enfermaria! —
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Isto é, pra um quarto particular que o meu Pai pagará.
Justo. Um quarto de hospital — higiénico, todo branco, moderno e tranquilo;
Em Paris, é preferível — por causa da legenda…
Daqui a vinte anos a minha literatura talvez se entenda —
E depois estar maluquinho em Paris fica bem, tem certo estilo…
Quanto a ti, meu amor, podes vir às quintas ‑feiras,
Se quiseres ser gentil, perguntar como eu estou.
Agora, no meu quarto é que tu não entras, mesmo com as melhores manei‑
ras:
Nada a fazer, minha rica. O menino dorme. Tudo o mais acabou.

Mundos em português - Tomo II_PAG.indd   652 18/06/11   13:06



653jorgedesena

Jorge de SENA. «Quatro sonetos a Afrodite Anadiómena», in PoesiaII.
Lisboa: Moraes. 149‑153.

Dentífona apriuna a veste iguana
de que se escalca auroma e tantavela.
Como superta e buritânea amela
se palquitonará transcêndia inana!

Que vúlcios defuratos, que inumana
sussúrrica donstália penicela,
às trícotas relesta demiquela,
fissivirão bolíneos, ó primana!

Dentívolos palpículos, baissai!
lingâmicos dolins, refucarai!
por mamivornas contumai a veste!

E, quando prolifarem as sangrárias,
lambidonai tutílicos anárias,
tão placitantes como o pedipeste.

Assis,6Maio61

II— ANÓSIA

Que marinais sob tão pora luva
de esbranforida pela retinada
não dão volpúcia de imajar anteada
a que moltínea se adamenta ocuva? 

Bocam dedetos calcurando a fuva
que arfala e dúpia de antegor tutada,
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Pedro Eanes de SOLAZ. [Eu, velida, non dormia], in Cancioneiroda
BibliotecaNacional. [s.d.] 1982. Lisboa: Imprensa Nacional — Casa da 
Moeda e Biblioteca Nacional. 381.

Eu, velida, non dormía,
lelia doura,

e meu amigo venía,
edoi lelia doura!

Non dormía e cuidava,
lelia doura,

e meu amigo chegava,
edoi lelia doura!

E meu amigo venía,
lelia doura,

e d’amor tan ben dizía
edoi lelia doura!

E meu amigo chegava,
lelia doura,

e d’amor tan ben cantava,
edoi lelia doura!

Muito desejei amigo,
lelia doura

que vos tevesse comigo,
edoi lelia doura!

Muito desejei amado,
lelia doura,

que vos tevesse a meu lado,
edoi lelia doura!
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Leli leli, par Deus, leli,
lelia doura,

ben sei eu quen non diz leli,
edoi lelia doura!

Ben sei eu quen non diz leli,
lelia doura,

demo x’é quen non diz lelia,
edoi lelia doura!
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Tony TCHEKA. «Angulozada na Tugalândia», inGuinéSaburaQueDói. 
2008. São Tomé e Príncipe: UNEAS. 38 ‑42.

ângulo 
na intercepção
de um tempo fronteira
configurou ‑se a 360 graus

angulei
e
pulsando
entre sonhos e emoções
medrei na esquina
da grei

untei
poções mágicas
de Pimpão
alimadas com mezinhas
de Mamadú e Cadi

e
quando o mar
desadamastado
anuiu aos encantos do korá
o nhanhero traçou a nobel rota
cantando o último fado
repicando no titic ‑titic ‑tititic ‑toc ‑toc
bum ‑bum ‑bom ‑bo ‑lom
benzidas com cálices de porto e palma
as novas caravelas zarparam ligando o Tejo ao Geba
sem adamastores e sem recear bojadores
angulei
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Padre António VIEIRA. «Sermão da Sexagésima», in Sermões. 2008. 
Lisboa: Imprensa Nacional — Casa da Moeda. 27 ‑29.

II.
SemenestVerbumDei.

O trigo, que semeou o Pregador Evangélico, diz Cristo que é a palavra de 
Deus. Os espinhos, as pedras, o caminho, e a terra boa, em que o trigo caiu, 
são os diversos corações dos homens. Os espinhos são os corações embaraça‑
dos com cuidados, com riquezas, com delícias; e nestes afoga ‑se a palavra de 
Deus. As pedras são os corações duros, e obstinados; e nestes seca ‑se a palavra 
de Deus, e se nace, não cria raízes. Os caminhos são os corações inquietos, 
e perturbados com a passagem, e tropel das cousas do mundo, as que vão, 
outras que vêm, outras que atravessam, e todas passam; e nestes é pisada a 
palavra de Deus, porque ou a desatendem, ou a desprezam. Finalmente a terra 
boa são os corações bons, ou os homens de bom coração; e nestes prende, 
e frutifica a palavra divina com tanta fecundidade, e abundância, que se colhe 
cento por um: Etfructumfecitcentuplum.

Este grande frutificar da palavra de Deus, é o em que reparo hoje: e é 
a dúvida, ou admiração, que me traz suspenso, e confuso depois que subo 

ao púlpito. Se a palavra de Deus é tão eficaz, e tão poderosa, como vemos 
tão pouco fruto da palavra de Deus? Diz Cristo que a palavra de Deus fruti‑
fica cento por um: e já eu me contentara com que frutificasse um por cento. 
Se com cada cem Sermões se convertera, e emendara um homem, já o mundo 
fora santo. Este argumento de Fé, fundado na autoridade de Cristo, se aperta 
ainda mais na experiência, comparando os tempos passados com os presen‑
tes. Lede as Histórias Eclesiásticas, e achá ‑las ‑eis todas cheias de admiráveis 
efeitos da pregação da palavra de Deus. Tantos pecadores convertidos, tanta 
mudança de vida, tanta reformação de costumes: os grandes desprezando as 
riquezas, e vaidades do mundo; os Reis renunciando os ceptros, e as coroas; 
as mocidades, e as gentilezas metendo ‑se pelos desertos, e pelas covas; e hoje? 
Nada disto. Nunca na Igreja de Deus houve tantas pregações, nem tantos Pre‑
gadores como hoje. Pois se tanto se semeia a palavra de Deus, como é tão pou‑
co o fruto? Não há um homem, que em um Sermão entre em si, e se resolva; 
não há um moço, que se arrependa; não há um velho, que se desengane: que é 
isto? Assi como Deus não é hoje menos Omnipotente, assi a Sua palavra não 
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é hoje menos poderosa, do que dantes era. Pois se a palavra de Deus é tão 
poderosa, se a palavra de Deus tem hoje tantos pregadores; porque não vemos 
hoje nenhum fruto da palavra de Deus? Esta tão grande, e tão importante dú‑
vida será a matéria do Sermão. Quero começar pregando ‑me a mi. A mi será, 
e também a vós: a mi, para aprender a pregar; a vós, para que aprendais a ouvir.
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LISTA DE IMPOSSÍVEIS

Elencamos, abaixo, os autores e respectivos textos cuja autorização para publicação 
nos foi impossível obter, por motivos de ordem diversa, mas que desejaríamos ter 
incluído na presente antologia:

(1) CONFLITO E VIOLÊNCIA

FREITAS, Ascêncio: OCantodaSangardata
QUEIROZ, Rachel: OQuinze
SANTOS, Arnaldo: AMeninaVitória 

(2) MEMÓRIA E VIDA

 AMARÍLIS, Orlanda: Cais‑Do‑SodréTéSalamansa,«Nina»
DACOSTA, Luísa: A‑Ver‑O‑Mar, «Crónica»
DOURADO, Autran: UmaVidaemSegredo
FERREIRA, António Baticã: Poesia&Ficção, «País natal» 
Jorge, João Miguel Fernandes: NãoÉCertoEsteDizer,«Grand Café, Polman’s Huis» 
PENA, Cornélio: AMeninaMorta

(3) HUMOR, SÁTIRA E IRONIA

QUINTANA, Mario: CadernoH, «Acontece que»
SILÁ, Abdulai: AsOraçõesdeMansata, Quarto Acto — Cena 1 
VERÍSSIMO, Érico: IncidenteemAntares

(4) POESIA SOBRE POESIA

CAMPOS, Augusto de: VivaVaia, «Luxo»

(5) AMOR E EXPERIÊNCIA

ALEXANDRE, António Franco: QuatroCaprichos, «Rosencrantz, episódio dramá‑
tico»
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(6) HISTÓRIA E IDENTIDADE

BARBOSA, Jorge: ObraPoética, «Posse» 
MARTINS, Ovídio: NósSomososFlageladosdoVentodeLeste

(7) CARTOGRAFIAS DA TRADIÇÃO

SANT’ANNA, Affonso Romano: «Rainer Maria Rilke e eu»
SUASSUNA, Ariano: Romanced ’APedradoReinoeoPríncipedoSanguedoVai‑e‑volta:

Romancearmorial‑popularbrasileiro

(8) LITERATURA E CONDIÇÃO HUMANA

 JOSÉ, Carlos Morais: OLivrodosNomes, «Jardim Lou Lim Iok»
MAGALHÃES, Joaquim Manuel: AltaNoiteemAltaFraga,«Páramo»
 TELLES, Lygia Fagundes: AntesdoBaileVerde, «Antes do baile verde»

(9) LÍNGUA E VARIAÇÃO

LIMA, Jorge de: PoesiaCompleta,I, «Essa nega fulô»
MENDES, Murilo: PoesiaCompletaeProsa, «Os dois lados» 
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NOTAS CRÍTICAS

ADÉLIA PRADO (n. 1936) é uma das vozes femininas mais representativas da poe‑
sia brasileira contemporânea. Tem cultivado a poesia e a prosa, géneros em que o 
profano, representado pela domesticidade, e o sagrado, presente através da espiri‑
tualidade contemplativa, se subordinam ao questionamento do sujeito e ao canto 
de uma sensualidade, não raro, de acentos místicos. O resultado é uma obra por 
vezes irónica, lúcida e singular, pois como indicara Affonso Romano de Sant’Anna, 
parece que Adélia é a primeira poetisa brasileira que tem família, cuida da casa e tem 
alucinações. O seu livro de estreia Bagagem (1976) é marcado pela coerência temáti‑
ca — metapoética, amorosa e memorialista —, pelo descomprometimento formal 
e pela persona poéticasubjectivamente demarcada e discrepante. Estes elementos 
estão presentes no poema «Com licença poética», que questiona ironicamente o 
pessimismo humorístico do paradigmático «Poema das sete faces» de Drummond 
de Andrade, ao opor ‑lhe um mundo feminino dominado pela positividade e pela 
resistência à tristeza. (Alva Martínez Teixeiro)

ADEODATO BARRETO (1907 ‑1937), natural de Margão (Goa) e falecido em 
Coimbra, representa a evolução da poesia indo ‑portuguesa, embora autor de uma 
só recolha de poemas: OLivrodaVida—Cânticosindianos, publicado postumamen‑
te em 1940 pelas Edições Swatva. Foi, de facto, o primeiro goês a utilizar o verso li‑
vre e é também na sua obra que encontramos, como afirmara o romancista Orlando 
da Costa, o embrião de uma certa «goanidade», com «recuperação das raízes do pen‑
samento hinduísta». O poema aqui reproduzido, «Redenção», trata explicitamente 
do tema da liberdade de Goa: o poeta apela a seus conterrâneos que se unam aos 
indianos do território britânico que lutam pela sua independência. Os ingleses par‑
tiram em 1947. Os portugueses, apenas catorze anos depois. (Everton V. Machado)

ADRIANO BOTELHO VASCONCELOS (n. 1955) é um poeta que faz parte da 
«Geração das Incertezas», aquela que, após uma escrita que celebra a Terra (Vozesda
Terra é o seu primeiro livro, 1974),na esteira da poesia nacionalista, vai reivindican‑
do um espaço em que a voz individual possa expressar ‑se sem constrangimentos. 
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Embora a sua poesia nunca tenha sido engagée (mesmo em VidasdeSóRevoltar,1975), 
o certo é que cedo se foi virando para o presente pós ‑colonial: o seu terceiro livro 
de poesia, CélulasdeIlusãoArmada(1983), surge no rescaldo de duas grandes perdas, 
a de dois dos seus irmãos que foram vítimas da repressão pós ‑1997 — situação que o 
poeta vai disseminando nos livros seguintes: Anamnese(1984),Emoções (1988) e Abis‑
mosdeSilêncio(1996) e, sobretudo, Tábua (2003), metonímia de féretro, que remete 
para violência, repressão, morte. Nasceu em Malange, no seio de uma família muito 
activa politicamente, circunstância que o marcou pois desde cedo teve um percurso 
político que passou pela diplomacia, pela política activa (foi deputado em duas le‑
gislaturas) e pela criação de espaços de discussão (esteve ligado à criação de revistas 
e jornais em Angola, em Portugal e no Brasil). (Inocência Mata)

AFONSO X. Rei de Castela e Leão, patrono de trovadores, impulsionador da his‑
toriografia ibérica e promotor da compilação de cantigas dedicadas a Santa Maria, 
Afonso X, oSábio (1221 ‑1284), foi também o autor de um número significativo de 
composições profanas (hoje estão preservadas mais de quarenta cantigas suas, sobre‑
tudo satíricas). Exemplo cimeiro de como o idioma da lírica galego ‑portuguesa era 
uma koinécultivada por trovadores de vários países, a produção afonsina é também 
assaz original e esta cantiga, que não parece adequar ‑se a nenhum dos géneros tra‑
dicionais da poesia ibérica medieval, apresenta um esquema métrico ‑versificatório 
singular. Embora o texto, «Nom me posso pagar tanto», coloque dificuldades de 
entendimento literal que não foram plenamente resolvidas, é notável o tratamento, 
em modo de meditação amarga, do desejo de alteridade. (João Dionísio)

AGOSTINHO NETO (1922‑1979) é autor de uma obra poética de impacto ideo‑
lógico que fez da sua poesia arma política. Estuda em Angola, passa por Coimbra 
e em Lisboa participa nas actividades da Casa dos Estudantes do Império. Partici‑
pa no lançamento do Movimento dos Novos Intelectuais de Angola. Proclamada a 
independência em 1975, torna ‑se o primeiro presidente da então República Popu‑
lar de Angola. É autor de QuatroPoemasdeAgostinhoNeto (1957), Poemas (1961), Con
OcchiAsciutti (1963), SagradaEsperança (1974), RenúnciaImpossível (1982) e Amanhecer 
(2009). «Pausa» é um poema da colectânea SagradaEsperança. Em «Adeus à hora da 
largada» não existem marcas de nacionalidade. É da África que se fala, e neste poe‑
ma a transnacionalidade é exponenciada pela convocação, no final, de uma geogra‑
fia abrangente. A rasura de localização nacional é uma marca da poesia negritunista, 
que tem como ideologia a fraternidade pan ‑africana. «Adeus à hora da largada» é o 
poema que abre a colectânea SagradaEsperança. Glosado e musicado, a dimensão 
messiânica do sujeito enunciador impõe ‑se como entidade propulsora de mudan‑
ças e de transformações dialécticas. Marcado pela ideologia marxista da estética 
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neo ‑realista por um lado e pela vertente césairiana da negritude por outro, o poema 
afirma uma realidade de mudança. (Inocência Mata)

AGUSTINA BESSA ‑LUÍS (n. 1922). Começa a publicar em 1948. Recebeu diversos 
prémios, de que se destaca, em 2004, o Prémio Camões. ASibila caracteriza ‑se por 
uma tensão entre continuidade e fragmento, indivíduo e comunidade, personagem 
e espaço, expressa, por um lado, no confronto entre o imaginário de uma comuni‑
dade tradicional, fechada, e o imaginário de uma sociedade de indivíduos que se 
autonomizam na solidão; por outro, na ausência de um princípio e fim estruturais, 
que conduzem a finais inconclusivos e que pode explicar a inexistência de respeito 
pelo tempo cronológico. A acção principal do romance, a história da família rural 
de Quina, entre 1850 e 1950, é recuperada através de uma analepse, que faz com que 
o tempo recue até ao nascimento de Quina. A continuidade, mostrada por Germa 
e Quina, é constantemente fragmentada pela memória que organiza a narrativa de 
Germa. (Ariadne Nunes)

ALBERTINO BRAGANÇA (São Tomé, n. 1944) nasceu na cidade de São Tomé, 
onde fez os estudos primários e secundários. Em 1964 matriculou ‑se na Faculdade 
de Ciências da Universidade de Coimbra. Após a independência, regressou ao país. 
Em 1985 publicou RosadoRiboqueeOutrosContos (1985), a que se seguiram os roman‑
cesUmClarãosobreaBaía (2005), AuréliadoVento (2011) e Preconceito&OutrosContos 
(2014). «Solidão» faz parte do seu primeiro livro, composto de quatro contos sobre 
pobreza, opressão colonial e resistência, com as regras de convivialidade crioula em 
pano de fundo. Deste conto «Solidão» pode dizer ‑se ser a história de vida de um 
solitário, Mento Muala (que em crioulo forro da ilha de São Tomé significa Mento 
Mulheres). A alcunha vem precisamente desse seu «destino», como o próprio se ana‑
lisava — era amante de muitas mulheres, mas não era seu destino ficar sozinho: «Eu 
nasci para ser livre, pequena, não é você que me vai amarrar! […] É meu destino». 
No final, Mento Muala morre sozinho — um dos destinos mais terríveis do homem, 
na visão comunitária do homem africano. (Inocência Mata)

AL BERTO é o pseudónimo de Alberto Pidwell Tavares (1948 ‑1997), poeta portu‑
guês agraciado com o prémio PEN Club de Poesia (1997). Estudou Belas ‑Artes na 
Bélgica e regressou a Portugal em 1974 para dedicar ‑se sobretudo à produção lite‑
rária. A sua obra poética encontra ‑se reunida em OMedo:Trabalhopoético1974‑1997 
(2009), primando pela estética do ilícito e da transgressão, em que convivem tanto 
a pulsão do hedonismo como do ascetismo em pathos violento e laceração tensio‑
nal. Herdeira de Rimbaud e de Michaux, a poesia de Al Berto avizinha ‑se ainda da 
tangente do surrealismo de feição abjeccionista, que marcou alguma da produção 
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literária entre os anos 40 e 60. Em «Três poemas esquecidos: 1» e «Lisboa (4)» existe 
uma voz que adivinha a proximidade da morte e os efeitos sensíveis da passagem do 
tempo na matéria do corpo, antes do regresso ao nada. Como numa lição sapiencial, 
o poeta pressente o sono sem fim e o abandono derradeiro dos sentidos, outrora tão 
despertos, a morte final que espera o tu e a que se junta o eu. (Gonçalo Cordeiro)

ALBERTO CAEIRO (1889 ‑1915) foi a figura central da coterie heteronímica cria‑
da por Fernando Pessoa em 1914. Anos depois, nas «Notas para a recordação do 
meu mestre Caeiro», Álvaro de Campos, o maior dos seus discípulos, descrevê ‑lo ‑ia 
nestes termos: «os olhos azuis de criança que não tem mêdo […], a côr um pouco 
pálida, e o estranho ar grego, que vinha de dentro e era uma calma», explicando que 
«era pela sua brancura, que parecia maior que a da cara pálida, que tinha majesta‑
de» (Presença, n.º 30, 1931: 11). Esta aura de inocência e, paradoxalmente, de sabe‑
doria, encontra ‑se também nos seus versos. Os dois poemas aqui incluídos, ambos 
do ciclo intitulado «O Guardador de Rebanhos», ilustram essa tónica que atravessa 
a obra caeiriana, isto é, a apologia das sensações expressadas objectivamente num 
estado de perpétua curiosidade; daí que Pessoa o considere fundador e chefe do 
movimento sensacionista português. (Patricio Ferrari)

ALBERTO ESTIMA DE OLIVEIRA (1934 ‑2008). Poeta português, foi membro 
do PEN Clube Português e galardoado com o Grande Prémio Internacional de 
Poesia (Roménia, 1999). Viveu em Angola e Guiné ‑Bissau, tendo ‑se fixado poste‑
riormente em Macau (1982 ‑2004). Entre os seus títulos mais relevantes encontram‑
‑se Infraestruturas (1987), ODiálogodoSilêncio (1988), Rosto (1990), Corpo(Con)sentido 
(1993), EsqueletodoTempo (1995), EstruturaI—Osentir (1996) e Mesopotâmia—espaço
quecriei (2003). O corpo, o rosto, o espaço e o tempo constituem unidades essen‑
ciais de uma poética conceptual que ritualiza o seu depuramento e rarefacção, nela 
se descobrindo uma geometria abstraccionista que interroga as formas de pertença 
do sujeito ao mundo. Em «mirante: janela exposta», o poema assume ‑se como deixis 
antropológica que, no intervalo entre o dentro e o fora, torna possível a revelação 
ôntica das coisas e para elas reclama uma hermenêutica da indeterminação. (Gon‑
çalo Cordeiro)

ALDA ESPÍRITO SANTO (São Tomé, 1926 — Luanda, 2010), filha da elite são‑
‑tomense, cedo veio para Portugal, onde se diplomou na Escola de Magistério 
Primário. Em Lisboa conviveu com nomes cimeiros dos nacionalismos africanos. 
Exerceu cargos governativos depois da independência de São Tomé e Príncipe em 
1975. Com poesia dispersa em antologias várias, apenas em 1978 publica, em livro, 
parte da sua obra — ÉNossooSoloSagradodaTerra. Seguiram ‑se, em poesia e conto, 
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MataramoRiodaMinhaCidade (2002), OCoraldasIlhas (2006) e TempoUniversal 
(2008). «No mesmo lado da canoa» foi primeiramente publicado em Antologiada
PoesiaNegradeExpressãoPortuguesa (Paris, 1958), organizada por Mário (Pinto) de 
Andrade. Trata ‑se de um poema celebrativo da solidariedade como factor identitá‑
rio na esteira da estética negritudinista e, simultaneamente, acusatório das condi‑
ções do homem negro no mundo. Com efeito, o eu poético vai ganhando um fôlego 
colectivizante até terminar na utopia de um destino harmonioso do homem (o «ir‑
mão»), com a natureza em pano de fundo. (Inocência Mata)

ALDA LARA (1930 ‑1962). Poeta angolana, nascida em Benguela, cuja obra foi 
publicada postumamente pelo seu marido, na forma de um livro de poemas e de 
contos. Estudou Medicina e enquanto viveu em Lisboa frequentou a Casa dos Estu‑
dantes do Império, onde participava das actividades organizadas. Foi colaboradora 
de vários jornais e revistas como JornaldeBenguela, JornaldeAngola, ABCeCiência 
e da revista Mensagem da CEI. A sua obra é fortemente marcada pelo modernismo. 
(A Equipa)

ALDINO MUIANGA (n. 1950). Nascido num dos bairros mais emblemáticos de 
Lourenço Marques, Bairro da Munhuana (Bairro Indígena), a 1 de Maio de 1950, 
Aldino Frederico de Oliveira Muianga é médico ‑cirurgião e lecciona Medicina na 
Universidade de Pretória. Trabalhou também no Zimbabwe. Com uma larga e signi‑
ficativa carreira como escritor (às vezes, com o pseudónimo Khambira Khambiray), 
Aldino é uma referência incontornável, apesar de o seu nome não ter alcançado a 
merecida projecção além ‑fronteiras. Dotado de uma escrita cuidadosa e selectiva, 
extrai o que existe de mais profundo no imaginário e nas falas do mundo rural e su‑
burbano e que constituem os mundos diegéticos por excelência das suas narrativas. 
Ficcionista de uma notável regularidade, Aldino tem conseguido resgatar não só os 
costumes dos povos do Sul de Moçambique, mas também toda uma memória míti‑
ca e histórica como forma de dar sentido ao presente colectivo. É aí que claramente 
se inscreve Meledina(ouahistóriadumaprostituta), 2004, que é uma revisitação ao 
passado colonial e em que a memória cumpre uma múltipla função: ordenadora, 
regeneradora, pedagógica e mistificadora. (Francisco Noa)

ALEXANDRE HERCULANO (1810 ‑1877) é nome cimeiro do Romantismo em 
Portugal. Foi poeta, jornalista, político, polemista, bibliotecário e historiador, além 
de romancista e contista de enorme importância. Em 1831, durante a guerra civil, 
esteve exilado em Inglaterra e em França. É esta experiência que o poema «Tristezas 
do desterro» reflecte, na nostalgia de uma Pátria que se manifesta ao poeta em di‑
ferentes imagens. Trata ‑se de uma consciência moral, nacional e religiosa presente 
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em toda a sua obra, lírica (Poesias, 1850) e narrativa, com particular destaque para 
o romance histórico, de que foi introdutor em Portugal. As suas LendaseNarrati‑
vas, de que faz parte «A dama do pé de cabra», surgem compiladas em 1851. Nelas o 
medievalismo surge como inspiração maior, aqui associado ao imaginário popular 
e fantástico. É com Eurico,oPresbítero (1844) que cria as suas personagens mais mar‑
cantes, em particular o «cavaleiro negro» Eurico, cujo sacrifício pessoal (por amor) 
e simbólico (pela Pátria) encontra o seu expoente no capítulo final do romance: 
Eurico morre para punir a traição à Pátria e para provar a teoria de Herculano so‑
bre o fim da civilização goda como início das sociedades protonacionais. (Helena 
Carvalhão Buescu)

ALEXANDRE O’NEILL (1924‑1986) foi um dos fundadores do Grupo Surrealista 
de Lisboa (c. 1948) e destacou ‑se como publicitário e cronista, colaborando em múl‑
tiplos jornais e revistas. Fugindo às normas convencionais da beleza dita «poética» e 
adoptando por vezes um tom irónico ou coloquial, a sua poesia oscila entre a crítica 
corrosiva ao ambiente social português, baseado na hipocrisia ou no medo, e uma 
ternura atenta a pequenas emoções que conferem frescura a um quotidiano cin‑
zento. O poema «Um adeus português» constitui uma pungente elegia, evocando a 
despedida de um amor condenado desde o início, já que os apaixonados pertencem 
a mundos opostos — enquanto ela parte para a «cidade aventureira», ele permanece 
limitado à pequenez burocrática em que entretém a passagem do tempo. O que da‑
qui ressalta é também um terrível diagnóstico sobre a maneira portuguesa de viver, 
resignada a um mal ‑estar nauseante e sem saída. (Fernando Pinto do Amaral)

ALFREDO TRONI (Coimbra, 1845 — Luanda, 1904). Este escritor e jornalista an‑
golano nasceu em Coimbra e aí estudou. Terminado o curso de bacharel em Direito, 
devido às suas opções políticas, foi deportado para Luanda em 1873. Em Luanda 
fundou periódicos importantes — como JornaldeLoanda (1878) e Mukuarimi (1888) 
— pertencendo, por isso, à geração angolense do «Jornalismo literário», ou Gera‑
ção de 1880. NgaMutúri (expressão quimbundo que significa «A Senhora Viúva»), 
que aparece primeiramente em 1882 em formato de folhetim, só seria publicado 
em livro em 1973. NgaMutúri narra a história da buxila Ndreza (Andreza), desde 
que é vendida pelo tio para pagamento de uma dívida (quituxi) a um branco que 
a traz como escrava para a cidade de Luanda. Em Luanda, Ndreza, que se torna 
concubina do patrão/dono, vai aprendendo os meandros das regras de conviviali‑
dade, chegando ao estatuto de Nga Mutúri quando o patrão morre e a deixa como 
herdeira. O concubinato funciona, assim, como veículo de ascensão social da buxila 
numa Luanda finissecular onde se cruzam culturas várias e as classes e agrupamen‑
tos etnoculturais intercambiam experiências. (Inocência Mata)
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ALMEIDA FARIA (n. 1943) licenciou‑se em Filosofia e adquiriu projecção inter‑
nacional como professor, escritor, tradutor e ensaísta. Para além da «Tetralogia Lu‑
sitana», a que pertencem APaixão (1965), Cortes (1978), Lusitânia (1980) e Cavaleiro
Andante (1983), destacam‑se ainda o seu romance de estreia, RumorBranco (1962), 
ou OsPasseiosdoSonhadorSolitário (1982). Representativo de um universo alegórico 
que, ao reportar ‑se ao simbolismo pascal, confere dimensão épico ‑trágica à tetra‑
logia no seu todo, o excerto deAPaixão centra ‑se na figura de Tiago, o benjamim 
do clã alentejano em que se consubstancia a interpelação de um país, sob o signo da  
revolução nos volumes seguintes. Tiago é, neste como noutros lugares, o artífice de 
futuros improváveis, como convém à sua aura de «poeta desgraçado» e à poeticida‑
de de uma narrativa transposta para o teatro em verso livre (VozesdaPaixão, 1998). 
(Maria Graciete Silva)

ALMEIDA GARRETT (1799 ‑1854), nome cimeiro da cultura portuguesa, desta‑ 
cou ‑se como poeta, romancista e dramaturgo. Introdutor do Romantismo em Por‑
tugal — com o poema Camões (1825), inspirado na vida atribulada do grande épico 
quinhentista —, é também considerado o «inventor» da língua literária moderna. 
Os poemas «Solidão» e «Não te amo» ilustram diferentes facetas do subjectivismo 
romântico, dividido entre a natureza e o mundo, entre a alma e o corpo. FreiLuísde
Sousa, obra ‑prima teatral (1843), encena a tragédia íntima de uma família histórica, 
assombrada pelo regresso do homem (o primeiro marido) que se julgava morto. Mas 
é em ViagensnaMinhaTerra (1846) que melhor se revela a plasticidade da sua escrita: 
graças a uma brilhante montagem narrativa, em que convivem estilo erudito e colo‑
quial, o autor ‑viajante ensaia um género novo — o romance filosófico transformado 
em novela de actualidade. (Maria Helena Santana)

ALUÍSIO AZEVEDO (São Luís, Maranhão, 1857 – Buenos Aires, 1913), depois 
de lançar ‑se na literatura com o romance UmaLágrimadeMulher (1879), causou 
verdadeiro escândalo em sua terra natal, com a publicação de O Mulato (1881), 
considerado inaugural do Naturalismo (no Brasil), embora essa tendência só vies‑
se a aparecer plenamente em sua obra n’OCortiço (1890), onde é esse agrupamento 
social que determina a vida de todas as personagens, inclusive as do sobrado vi‑
zinho, pois, como se pode ver no excerto, João Romão — que, escravo da cobiça, 
se vai animalizando (a ponto de comer o pior de sua horta) —, com a construção 
e o crescimento de seu estabelecimento (descritos no melhor estilo naturalista), 
irá obrigar Miranda a erigir um muro (e a muito mais). No romance, surge ainda o 
tema do abolicionismo, como forma de desmascarar a sociedade brasileira. (Ma‑
ria Aparecida Ribeiro)
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ÁLVARO DE CAMPOS (n. 1890). Na celebérrima carta de 13 de Janeiro de 1935 a 
Casais Monteiro, Pessoa apresenta Álvaro de Campos, engenheiro naval de profis‑
são em Glasgow nascido em Tavira a 15 de Outubro de 1890. Poeta modernista não 
só pelos tópicos na sua obra como pela fragmentariedade do eu ou a celebração da 
vida industrializada à maneira de Whitman, mas devido às características formais 
do seu verso livre. A «Ode triumphal» e a «Tabacaria», por exemplo, revelam uma 
diversidade de ritmos fónicos (e.g., repetição de número de sílabas; frases, num 
mesmo verso, com a mesma quantidade de palavras e de acentos), sobretudo foné‑
micos (e.g., aliterações) e lexicais (e.g., anáforas), assim como de ritmos não fónicos 
(e.g., semânticos e sintácticos; e também visuais no caso da primeira ode). Único 
dos três heterónimos que nunca é elidido do «drama em gente» — Caeiro faleceu e 
Reis exilou ‑se —, Campos foi também o mais prolífico, como a sua poesia e prosa o 
atestam. (Patricio Ferrari)

ÁLVARO VELHO (Barreiro?, séculos xv‑xvi) foi um cronista renascentista portu‑
guês que acompanhou Vasco da Gama na viagem ‑campanha de 1497 à Índia. Terá 
ainda vivido na Guiné na viragem do século. Do seu Diário,chegou ‑nos uma versão 
incompleta, publicada pela primeira vez em 1838 no Porto. Hoje, o documento está 
inscrito na lista da Memória do Mundo da UNSECO. A entrada aqui reproduzida 
reporta ‑se à chegada da frota a Calecute e da surpresa de, tão longe, encontrarem 
uma cidade de cristãos e de gente que compreendia «a [nossa] fala». (Francisco C. 
Marques)

ALVES REDOL (1911‑1969), precursor do neo ‑realismo português, aglutinou à sua 
volta projectos de literatura, etnografia, cinema, teatro, artes visuais. A obra do es‑
critor é constituída por romances (de que se destaca BarrancodeCegos, 1961), contos, 
novelas, textos dramáticos, literatura infantil. Em prefácios autobiográficos, Redol 
elucidaria que um escritor com projecto escolhe para matéria ficcional vivências ou 
invenções. Logo no romance de estreia, Gaibéus (1939), numa prosa poética, narrara a 
gesta vivida por este protagonista colectivo. Migrados para a lezíria ribatejana, os gai‑
béus enfrentam a dureza da ceifa. No cais do Tejo, «porto de todo o mundo», sonham 
uma «vida nova em terras novas». Embora sem êxito, o lúcido «ceifeiro rebelde» pro‑
cura desiludi ‑los: a exploração laboral não tem fronteiras; num mundo que «é grande 
e pequeno», o futuro vive, tão só, dentro dos homens. (Violante Magalhães) 

ANA HATHERLY (Porto, 1929 — Lisboa, 2015) foi uma académica, poeta, artista 
plástica e cineasta portuguesa, figura pioneira da poesia experimental e concreta em 
Portugal nas décadas de 60 e 70. A sua versatilidade artística, concordante com o 
seu interesse pelo barroco português, levaram ‑na a produzir uma extensa obra. Nos 
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seus poemas o leitor depara ‑se com a subversão de preceitos estilísticos formais em 
prol da experimentação e da reinvenção da própria forma poética. O poema esco‑
lhido para integrar a antologia reflecte um conhecimento melódico da linguagem, 
reflexo da centralidade da performance da leitura para o estabelecimento de uma 
relação entre o leitor e o texto. (Francisco C. Marques)

ANA LUÍSA AMARAL (n. 1956). A sua obra, publicada a partir de 1990, situa ‑se 
no entrecruzar de eixos constitutivos de uma poética original: a afirmação de uma 
voz no feminino e feminista, vinda de tradições antigas, portuguesas e outras (com 
destaque para as CartasPortuguesase a sua reinvenção nas NovasCartasPortuguesas, 
que Ana Luísa republicou e vem estudando); a tematização do quotidiano de apa‑
rência banal, desconstruído e reinventado num vasto quadro de referências literá‑
rias e teóricas, que torna complexa e original a afirmação da voz autoral; a glosa de 
figuras e de motivos míticos ligados à representação do amor (como Pedro e Inês, 
Camões e Natércia, Dante e Beatriz), aliada à paródia de géneros clássicos (como a 
epopeia) e de um roteiro de pintores e outros artistas convocados. A autobiografia 
ficcionada em muitos poemas deu lugar, recentemente, ao modo narrativo em Ara
—Romance, que mantém e expande as características levantadas. O poema seleccio‑
nado ilustra bem as questões aqui sumariadas: entre a epístola e a moralidade, entre 
o tom melancólico e intimista, entre as referências literárias cultas e a figuração da 
memória pessoal, o modo lírico encontra aqui vias de entre as mais férteis da poesia 
contemporânea. (Paula Morão) 

ANDRÉ JOÃO ANTONIL (1649 ‑1716). Pseudónimo de Giovanni Antonio An‑
dreoni, foi ordenado sacerdote da Companhia de Jesus em 1681, em Roma, onde 
conhecera o Padre António Vieira. A convite deste passaram juntos ao Brasil. Es‑
creveu o livro CulturaeOpulênciadoBrasil (1711). Deve ‑se a Capistrano de Abreu, em 
1886, a identificação do autor. No seu livro, Antonil descreve com apurados deta‑
lhes, diferente extensão e alguns conselhos morais a produção dos principais recur‑
sos económicos do Brasil: cana ‑de ‑açúcar, tabaco, minas de ouro, gado e courama. 
No âmbito da retórica barroca, chega a comparar os padecimentos físicos sofridos 
pela própria cana ‑de ‑açúcar, no intuito económico de multiplicar a sua produção, 
com o calvário de Cristo. Os detalhes sobre os caminhos que levavam às minas de 
ouro e o facto de salientar a grande importância económica do Brasil foram, possi‑
velmente, os motivos pelos quais o livro foi retirado da circulação no mesmo ano da 
sua publicação. (Enrique Rodrigues ‑Moura)

ÂNGELO DE LIMA (1872‑1921). Nasceu no Porto, filho de Pedro de Lima — tam‑
bém ele poeta, autor do livro Ocasos (1867) — e de Maria Amália Azevedo Coutinho 
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de Lima. Em 1882 ingressou no Colégio Militar, em Lisboa, de onde foi expulso «por 
desacatos e atitudes incompreensíveis». Regressou ao Porto em 1888 e inscreveu‑
‑se na Academia de Belas ‑Artes. Assentou praça e em 1891 foi enviado a Moçam‑
bique, tendo participado numa expedição militar a Manica. Em 1894 foi internado 
no Hospital do Conde Ferreira, onde passou quatro anos. Viveu depois no Algarve 
e em Lisboa. Em 1901 foi preso no promenoir do Teatro D. Amélia, «por proferir obs‑
cenidades», e internado no Hospital de Rilhafoles, onde permaneceu até à data da 
sua morte. Alguns destes dados biográficos constam de uma breve «Autobiografia», 
publicada em PorãodaVida de Albino Forjaz de Sampaio e no n.º 4 da revista Litoral. 
Com prefácio e notas de Fernando Guimarães, o volume Poesias Completas (1991) 
reúne mais de quarenta poemas de Ângelo de Lima, dispersamente publicados em 
revistas e jornais como AGeraçãoNova, AArte, ANação, DiáriodaManhã, ODia, 
IlustraçãoPortuguesa, Orpheu, Presença, Cancioneiro, Sudoeste,Litoral e, mais tarde, Fo‑
lhasdePoesia e TempoPresente. (Clara Rocha)

ANTERO DE QUENTAL (1842 ‑1891) é considerado um dos mais talentosos poe‑
tas portugueses. Natural dos Açores, estudou Direito em Coimbra, onde se distin‑
guiu pela notável formação filosófico ‑literária, norteada por um ideal romântico 
humanitário e socialista. Publicou então uma influente obra poética, OdesModernas 
(1865), e liderou o movimento intelectual da geraçãonova. Na polémica conhecida 
como «Questão Coimbrã», defendeu o direito à expressão dos jovens poetas contra 
as «literaturas oficiais», a que se seguiria outro importante evento público, as Con‑
ferências do Casino Lisbonense (1871). Mas a militância político ‑cultural cedo dará 
lugar à inspiração filosófica de fundo místico, que marcaria o melhor da sua poesia. 
«Despondency», do livro PrimaverasRomânticas(1872), já anuncia a tendência pes‑
simista e niilista que se observa no magnífico poema «Nox», publicado em Sonetos
Completos (1886). (Maria Helena Santana)

ANTÓNIO FONSECA (n. 1956) é um poeta e ficcionista (contista) natural de 
Ambriz, Angola. É economista com mestrado em Políticas Culturais e Acção Ar‑
tística, sendo funcionário superior do Ministério da Cultura, sector em que dirige 
empresas e serviços ligados a indústrias culturais. É um dos fundadores da Brigada 
Jovem de Literatura (fundada em princípios dos anos 80 do século xx e que inten‑
tava a promoção do gosto pela leitura e pela criação literária entre os jovens como 
forma de intervenção no melhoramento da sociedade), membro da União dos Es‑
critores Angolanos e membro fundador da Academia Angolana de Letras, de que é o 
secretário ‑geral. Também jornalista (sua primeira actividade profissional, sendo au‑
tor, produtor e apresentador do programa radiofónico «Antologia», que ficou céle‑
bre pela divulgação que fez das manifestações culturais tradicionais de todo o país), 
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António Fonseca é um ensaísta muito respeitado na área da recolha e de reflexão 
sobre textos orais (poemas e narrativas da tradição oral). Como poeta publicou Raí‑
zes (1982) e PoemasdeRaizeVoz (1985); como ficcionista publicou CrónicadumTempo
deSilêncio (contos, 1988), HistóriaseMemóriasDesancoradas (contos, 2006), Contosda
NossaTerra (2010) e PrimoNarcisoeOutrasEstórias (2010), fortemente influenciadas 
pela história recente do país e por outros universos simbólicos que não apenas os 
do eixo Luanda ‑Benguela. A sua poesia é muito lírica embora tendo a natureza e 
categorias da tradição cultural como geradores dessa visão pessoalizada de vários 
aspectos da condição humana: a precariedade social, a corrupção, a repressão (co‑
lonial, cuja memória é exposta em CrónicadumTempodeSilêncio), a solidão, o amor. 
(Inocência Mata)

ANTÓNIO BARBOSA BACELAR (Lisboa, 1610 ‑1663) frequentou o colégio je‑
suíta de Santo Antão, estudou Direito na Universidade de Coimbra, onde foi tam‑
bém professor, e fez carreira na magistratura, nomeadamente como desembargador 
da Relação do Porto e da Casa da Suplicação de Lisboa. Poeta e prosador, foi um 
dos mais prolíficos autores do seu tempo, sendo as suas obras em prosa de natureza 
histórica e jurídica. Autor de uma vasta e multifacetada produção poética, entre‑
tanto reunida em ObrasPoéticasdeBarbosaBacelar (ed. Mafalda Ferin Cunha, Lisboa: 
FCG, 2007), a sua poesia divide ‑se entre o diálogo insistente com Camões, épico e 
lírico, e o desenvolvimento de tópicos recorrentes da poética barroca. «À variedade 
do mundo», o soneto escolhido, centra ‑se justamente na exibição dessa multiplici‑
dade, através de uma engenhosa acumulação de deícticos e paralelos contrastivos 
em que  vai afirmando o carácter ilusório do espectáculo do mundo, como lição do 
desengano tipicamente barroca. (Maria Graciete Silva)

ANTÓNIO CARDOSO (1933 ‑2006) nasceu em Luanda, cidade onde completou 
os seus estudos e trabalhou como funcionário da secretaria da Associação dos Na‑
turais de Angola  — ANANGOLA, em 1961. Esteve preso duas vezes (1959 e 1961), 
sendo libertado em 1974. Teve uma intensa actividade política ao serviço do MPLA. 
Personagem ‑chave da luta anticolonial e do movimento literário Vamos Descobrir 
Angola, teve um importante papel cultural ao dirigir a página literária «Resistência» 
do extinto DiáriodeLuanda. Teve a sua estreia literária no boletim dos estudantes 
do Liceu Salvador Correia e teve colaboração dispersa pelos jornais e revistas Men‑
sagem, Cultura, JornaldeAngola, PrésenceAfricaine, além de jornais vários de Portugal, 
Moçambique, Brasil e Argentina. A sua obra poética revela uma permanente inquie‑
tação pelos dramas do mundo, sendo profundamente marcada pelo compromisso 
com o movimento independentista angolano. PoemasdeCircunstância (1949 ‑1960), 
obra com a qual António Cardoso se estreia no mundo literário, dá ‑nos as várias 
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tonalidades da vida angolana. O poema «Pela calçada da maria da fonte», aqui re‑
produzido, exprime uma poética de resistência e uma clara aposta nos tradicionais 
valores afectivos, retrato da vida e realidade angolanas. (Margarida Gil dos Reis)

ANTÓNIO DE NASCIMENTO MENDONÇA (Goa, 1884‑1926). Foram seus 
pais o advogado Francisco Xavier de Mendonça e Verediana Drago. De tempera‑
mento artístico e boémio, escreveu mais em verso do que em prosa, deixando larga 
colaboração na imprensa de Goa, mais especificamente, na revista ALuzdoOriente, 
muitas vezes com o pseudónimo de Nitipal Muni. Para muitos críticos, terá sido 
Nascimento Mendonça o poeta que melhor cantou os motivos indianos e em todos 
os seus versos, com uma original dicção, como se pode observar em «Cântico em 
louvor da monção». Parece que não teve uma orientação literária definida e que 
exerceu a liberdade tanto na forma quanto nos temas. É autor de RimasaoAma‑
nhecer[...]Versos(1902), Orientais.Versos(1904), AutodaVida(1913), LotusdeSangue
e Ideal.Versos (1913), A Morta (1917), Uma ChicanaTriunfante (s.d.), Hervas de Hind
(1921), A Justiça e [...] Os Nove Órfãos (1922), Vutsalá (1939) e Os Deuses de Benares
(1940). (Monica Simas)

ANTÓNIO FERREIRA (1528 ‑1569), poeta e jurista, foi autor também da Castro, 
a única tragédia em moldes classicistas composta durante o Renascimento portu‑
guês. Nesta cena, Inês de Castro, amante de D. Pedro, herdeiro do trono, apela 
perante el ‑rei D. Afonso IV e os seus conselheiros, Pacheco e Coelho, contra a 
sentença de morte que lhe tinha sido decretada. Aparece também o coro, feito de 
amigas da heroína. A cena apresenta uma Inês inicialmente fraca e isolada, mas que 
chega a dominar o palco e a convencer o rei, que a perdoa (embora mude de pro‑
pósito logo depois). A acção principal de António Ferreira como poeta lírico foi a 
de ter consolidado o Renascimento literário em Portugal. A ode, género lírico dos 
mais nobres, que tinha sido praticada pelos maiores vates da antiguidade clássica, 
requeria do poeta virtuosismo métrico, uma grande erudição e uma consciência do 
poder criativo da arte. (Thomas Earle)

ANTÓNIO GEDEÃO (pseudónimo de Rómulo Vasco da Gama de Carvalho, Lis‑
boa, 1906‑1997). A data de nascimento do poeta assinala o Dia Nacional da Cultura 
Científica em Portugal (24 de Novembro), dado o seu papel catalisador na difusão 
da ciência. Licenciado em Ciências Físico ‑Químicas e em Ciências Pedagógicas, 
foi professor de Físico ‑Química. Publica, em 1956, Movimento Perpétuo e recebe, 
em 1967, o Prémio Bocage de Imprensa. Membro da Academia de Ciências, edita, 
em 1986, a HistóriadoEnsinoemPortugal. O autor cruza simbioticamente ciência e 
poesia na sua obra. «Eles não sabem que o sonho» é a «pedra filosofal» de Movimento
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Perpétuo (1956), que convoca, a um tempo, a fugacidade da vida por contraste com a 
constante do sonho. A enumeração que caracteriza essa constante, indiciadora de 
inquietação e movimento, enquadra ‑se, em MovimentoPerpétuo, num desassossego 
existencial, de angústia do pós ‑guerra, linha que caracteriza a geração da década de 
50 a que António Gedeão pertence. (Flávia Ba)

ANTÓNIO GOMES LEAL (1848 ‑1921) é um dos expoentes da poesia finissecu‑
lar portuguesa. Figura da vida boémia lisboeta, colaborou com diversos jornais e 
revistas da época, na qualidade de crítico literário, assinando artigos satíricos e de 
análise social. A sua obra poder ‑se ‑ia dizer o caleidoscópio de uma época, já que 
nela confluem as correntes literárias do seu tempo, herdando do romantismo de 
Garrett, Herculano, ao idealismo social e revolucionário de Antero, passando pelo 
decadentismo simbolista de Baudelaire. A sua vida encarna o paradigma verlainiano 
do poeta satânico e maldito, cujo misticismo visionário e paganismo filosófico e 
anticlerical não impediram a conversão final ao catolicismo. ClaridadesdoSul (1875) 
assume ‑se como meridiano tanto do entusiasmo apolíneo da poesia de combate, da 
lucidez de descrição do mundo, como da celebração nevrótica do sonho e do misté‑
rio em que desemboca uma visão crepuscular do Ocidente. Os poemas «As aldeias» 
e «O novo livro» são representativos dessa heterogeneidade poética em que a con‑
templação sinestésica de uma paisagem bucólica pode dar lugar à grandiloquência 
funérea de um profetismo apocalíptico. (Gonçalo Cordeiro)

ANTÓNIO JACINTO (pseudónimo de Orlando Távora, Luanda, 1924 — Lisboa, 
1991). Activo participante no Movimento dos Novos Intelectuais de Angola (1948), 
foi responsável pela publicação da revista Mensagem (Luanda, 1950 ‑1952). Em 1961 
(ano do início da luta armada em Angola), é condenado a catorze anos de prisão, 
experiência de que resultou o seu mais conhecido livro de poemas, Sobreviverno
TarrafaldeSantiago (1985). É ainda autor de Poemas (1961), VovôBartolomeu (1979), Em
KiluangedoGolungo (1984), Prometeu (1987), FábulasdeSanji (1988), OutraVezVôvô
Bartolomeu (1989). «Carta de um contratado» (de Poemas) é um dos mais emblemáti‑
cos poemas da literatura angolana, uma balada lírica em estilo epistolar em que um 
«contratado» (trabalhador rural africano) expõe a dor do afastamento da mulher 
amada, em ampla prosopopeia, transformando a natureza em personagens cúmpli‑
ces. «Monangamba» é um poema ‑emblema da literatura anticolonial angolana pela 
denúncia da condição do trabalhador «contratado», alguém em trabalho forçado, 
segundo o estatuto do indigenato do sistema colonial português. Do livro Poemas, 
o poema é pioneiro pela enunciação em primeira pessoa da voz do subalterno, re‑
presentando forma de resistência e de evasão de uma realidade pouco dignificante 
da condição humana. (Inocência Mata)
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ANTÓNIO JOSÉ DA SILVA (Rio de Janeiro, 1705 – Lisboa, 1739), vulgarmente 
chamado OJudeu, terá vindo para Lisboa em 1711, quando a mãe, acusada de judai‑
zante, foi trazida pelo Santo Ofício para ser julgada na corte. Estudou Cânones e 
foi alvo de reiterada perseguição religiosa, que viria a culminar no auto ‑de ‑fé que, 
em Outubro de 1739, pôs termo à sua curta existência. Famoso pelas suas «óperas», 
levadas à cena no Teatro do Bairro Alto, entre elas a VidadoGrandeD.Quixotedela
Mancha e as GuerrasdoAlecrimeManjerona, são ‑lhe ainda tradicionalmente atribuí‑
das as ObrasdoDiabinhodaMãoFurada, atribuição que encontra no editor crítico 
da novela (Emery, 1997) um adepto tão prudente quão convicto. Nela se contam, 
em cinco «folhetos», ou «folgos», as aventuras do soldado André Peralta, de regresso 
da guerra («da milícia de Flandres, em tempo de Filipe II» de Castela), desde o seu 
primeiro encontro com o Fradinho, reencenação paródica do «pacto demoníaco» 
(trecho escolhido), à sua viagem conjunta até Lisboa, onde o soldado português se 
torna frade, corroboradas as virtudes do livre ‑ arbítrio e fragilizada uma certa orto‑
doxia do Bem e do Mal. (Maria Graciete Silva)

ANTÓNIO LOBO ANTUNES (n. Lisboa, 1942) é considerado um dos mais 
importantes escritores portugueses da actualidade. Médico psiquiatra, exerceu a 
profissão durante vários anos em Lisboa. Em 1971 é enviado a Angola na qualida‑
de de médico das Forças Armadas Portuguesas. A experiência da guerra colonial, 
determinante para o conjunto da sua escrita, constitui o tema principal dos seus 
primeiros romances, os quais se caracterizam pela procura de uma voz narrativa 
capaz de conter a matéria autobiográfica. A obra de Lobo Antunes, constituída es‑
sencialmente por romances e crónicas, tem vindo a transformar ‑se até alcançar uma 
autonomia própria, baseada na multiplicação das vozes narrativas e no entrelaçar 
de recordações. Os excertos aqui presentes são representativos da utilização da me‑
mória individual ou colectiva enquanto matéria narrativa, quer pelo viés da carna‑
valização da História portuguesa (como ocorre em AsNaus), quer pelas referências 
ao passado familiar e à guerra (é o caso de muitas crónicas, e nomeadamente de 
Retratos). (Felipe Cammaert)

ANTÓNIO NOBRE (1867‑1900) é conhecido sobretudo pelo livro de versos Só, 
publicado em 1892, e profusamente revisto para a 2.ª edição em 98. Dentro da poé‑
tica finissecular, incorporando uma preocupação realista na descrição de Portugal 
(terra, gentes, costumes, enquadramento histórico), a obra constitui um todo or‑
gânico que, na edição de 1898, forma o retrato de um sujeito que se situa no plano 
mítico ‑simbólico, fazendo ruir a mera biografia, edificando a memória múltipla de 
um sujeito que epitomiza o Portugal de fim de Oitocentos e, dândi exilado, dele se 
distancia comovidamente. Nobre é exímio na perfeição dos versos: usa com igual 
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destreza o alexandrino, o decassílabo e os metros ditos populares como a redon‑
dilha; serve ‑se de esquemas rimáticos e de tipos de estrofe devedores da tradição, 
nacional e europeia, retrabalhando ‑os num sofisticado poetar que parece, a uma 
leitura superficial, muito simples, sem que o seja. Bastará atentar nos efeitos de 
ritmo em «Lusitânia no Bairro Latino» para comprovar os aspectos enumerados, 
juntando ‑se ‑lhes ainda o ritmo. Ilustração do poema longo, a esse texto se juntam 
«Viagens na minha Terra» e o soneto n.º 16, todos ilustrando a destreza superior da 
ars de um poeta de vida breve, que o não deixou terminar outras obras, que conhe‑
cemos postumamente. (Paula Morão)

ANTÓNIO RAMOS ROSA (1924 ‑2013) é uma das referências maiores da poesia 
portuguesa da segunda metade do século xx e inícios do século xxi. Poeta, ensaísta 
e tradutor, deixou ‑nos uma obra vastíssima, cuja extensão sinaliza uma busca sempre 
insatisfeita. A poucos autores se aplicará com igual pertinência a ideia de que a poe‑
sia é uma experiência da linguagem em estado de incerteza e total disponibilidade 
para recomeçar, «uma forma — activa — de contemplação», como disse em entrevis‑
ta quando recebeu o Prémio Pessoa (1988). Atentíssimo leitor, divulgador de muitos 
poetas de diferentes nacionalidades, Ramos Rosa sempre se apresentou como herdei‑
ro da tradição moderna, com tudo quanto tal tradição implicou de articulação entre 
poesia e conhecimento, entre poesia e crítica, entre linguagem e imagem perceptiva. 
É já esta poética que o vemos veicular na década de 50 através de revistas determinan‑
tes para o devir da poesia portuguesa em meados do século, como Árvore (1951 ‑1953), 
Cassiopeia (1955) e CadernosdoMeio‑Dia (1958 ‑1960). «Poema dum funcionário can‑
sado» faz parte de um dos primeiros livros do poeta, ViagematravésdeUmaNebulosa 
(1960), e exemplifica uma primeira fase de escrita, na qual a atitude reactiva ao regime 
repressivo fascista é mais evidente do que será depois. (Rosa Martelo)

ANTÓNIO VIEIRA, Padre (Lisboa, 1608 – Baía, 1697). O maior orador da língua 
portuguesa vem menino para a Baía, onde ingressa no Colégio Jesuíta e depois na 
Ordem. Nos anos 40, torna ‑se privado de D. João IV e participa das principais ne‑
gociações travadas pela diplomacia da Restauração. Na década de 50, é nomeado 
superior das missões do Estado de Maranhão e Grão ‑Pará, onde defende o mono‑
pólio jesuítico dos «negócios indígenas». Nos anos 63 ‑67, é processado pela Inqui‑
sição, sob a acusação de «judaizante». Proibido de pregar, entre outras penas, busca 
na Sé romana a anulação do processo. Frequenta a corte papal e a de Cristina da 
Suécia, de quem se torna pregador. Obtido o perdão e a isenção do Tribunal, torna 
a Portugal e depois à Baía, onde passa a limpo duas centenas de sermões, dos quais 
são exemplares os cinco aqui seleccionados. Também refaz todo o ciclo de seus es‑
critos proféticos em torno da HistóriadoFuturo, desta vez, no livro latino da Clavis
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Prophetarum. Em meio à actividade intensa de quase um século, escreveu centenas 
de cartas que lhe dão autoridade também nesse género. (Alcir Pécora)

AQUILINO RIBEIRO (1885 ‑1963) foi um prolífico romancista e activista republi‑
cano português. A prosa aquiliana é conhecida pela sua riqueza idiomática na qual 
abundam provincianismos e discursividades de feição popular que desafiam a pró‑
pria normatividade da língua. A sua extensa obra pode ser descrita a partir de vários 
vectores temáticos: o bucolismo, o picaresco, a libertinagem, o fito machista e eró‑
tico sobre a mulher, os marginalizados pela sociedade. OMalhadinhas foi publicado 
na colectânea EstradadeSantiago, em 1922, e trata de um monólogo de uma persona‑
gem de contorno picaresco e de feição animalizante, que em si faz contrastar prin‑
cípios naturais e morais identificados na acção humana e seu contexto, revelando 
ao mesmo tempo os referidos vectores da obra aquiliana. (Rafael Esteves Martins)

ARLINDO BARBEITOS (n. 1940) é um dos mais expressivos poetas angolanos, 
cuja obra, aliada à de outros, promove uma ruptura no espaço poético daquele país, 
desde o primeiro livro, Angola,Angolê,Angolema (1975). A ele acrescem Nzoji (1979), 
FiaposdeSonho (1990) e NaLevezadoLuarCrescente (1998). Publicou, ainda, um livro 
de contos ORio.EstóriasdeRegresso (1985), além de ensaios sobre a história de Ango‑
la. Seus poemas revelam uma profunda consciência do sentido do poético e, quase 
sempre breves e com versos desobedientes, do ponto de vista gráfico, demonstram 
ser a sugestão seu traço forte, como se nota em «lá / do outro lado deste / céu», entre 
outros. Questões, como a do tempo a fluir, dos sonhos não realizados, das memórias 
dolorosas das guerras, são constantes temáticas de seus textos, que transitam entre 
palavra e silêncio. (Laura Padilha)

ARMANDO SILVA CARVALHO (1938‑2017) foi poeta, ficcionista e tradutor. 
Nasceu em Olho Marinho, Óbidos. Licenciado em Direito pela Universidade de 
Lisboa, depois de uma breve passagem por Filosofia, exerceu advocacia durante um 
curto período de tempo. Foi ainda jornalista, professor e técnico de publicidade. 
Estreou ‑se com LíricaConsumível (1965) e foi distinguido com o Prémio Revelação 
da Sociedade Portuguesa de Escritores. A coerência formal e o rigor de expressão 
têm sido características constantes da sua obra, assim como uma escrita marcada 
pelo sarcasmo, a subversão, a mordacidade e a figuração das pulsões sexuais. Lisboas 
(2000), obra distinguida com o Prémio Luís Miguel Nava, traça um «roteiro senti‑
mental» da cidade ‑capital. «Le Beau Séjour» reflecte mais um desses lugares de en‑
contro e desencontro, onde a aspereza e o sarcasmo convivem bem com a limpidez 
da palavra lírica. (Margarida Gil dos Reis)
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ARMÉNIO VIEIRA (Cabo Verde, 1941). Integrou a chamada «geração de 60», que 
se caracterizava pelo combate ao governo colonial português. Foi preso pela PIDE 
em 1961. Publica o primeiro livro, Poemas, em 1981. Em 2009, é o primeiro cabo‑
‑verdiano a vencer o Prémio Camões. OEleitodoSol, publicado em 1990, figura um 
escriba egípcio, ao longo dos tempos, que mostra a importância da escrita na história, 
quer como relato e denúncia, quer questionando a fronteira entre realidade e ficção. 
O capítulo escolhido mostra que unicórnios e bicórnios se distinguem apenas pelo 
número de cornos, mas se odeiam e hostilizam mutuamente. A reprodução entre as 
duas espécies é proibida, e se acontece, dá origem a híbridos, escravizados por ambas. 
É visto como denúncia alegórica da situação cabo ‑verdiana. (Ariadne Nunes)

AUGUSTO DOS ANJOS (Paraíba, 1884 — Minas Gerais, 1914). A temática do ma‑
cabro e a obsessão do eu, assim como o vocabulário científico, presentes no soneto 
«Psicologia de um vencido» surgem também em toda a poesia do autor, cujo único 
livro de poesias, Eu (1912), lhe deu renome literário, embora tivesse de ser editado 
a expensas do autor e de seu irmão, e a crítica, então muito receptiva à literatura 
«sorriso da sociedade» produzida pelos escritores «oficiais» de então, houvesse rece‑
bido mal a obra. A morte do poeta teve pouca ou nenhuma repercussão nos jornais 
do Rio de Janeiro e só por iniciativa de um seu amigo foi publicada na Paraíba uma 
nova edição do Eu, acrescida de poemas esparsos (1920). Somente sessenta anos 
depois de sua morte, a obra de Augusto dos Anjos passou a ser valorizada pelos es‑
tudiosos da literatura brasileira. (Maria Aparecida Ribeiro)

AUGUSTO ABELAIRA (Coimbra, 1926  – Lisboa, 2003) foi um autor, professor, 
jornalista e tradutor português e um activo membro da resistência ao regime do 
Estado Novo. Abelaira, para além de colaborador em variadas revistas do panorama 
cultural português, participou, enquanto presidente, no júri do Grande Prémio de 
Novelística da Sociedade Portuguesa de Escritores de 1965, ano em que o prémio 
é atribuído a Luandino Vieira. Da sua vasta obra, foi escolhido para integrar a pre‑
sente antologia um excerto de Bolor, obra de 1968, publicada em Lisboa. A obra, ao 
reproduzir o modelo diarístico, é reflexo de uma complexa teia de realidade, onde 
as entradas são, não apenas de uma personagem, mas de três. Humberto, Maria dos 
Remédios e o seu amigo Aleixo — assombrados pela memória de Catarina — são 
os eixos de uma edificação narrativa onde nunca se assume a linearidade temporal, 
intencionalmente desconstruída ao longo da obra, da experiência e da vivência do 
sujeito, nem a realidade da identidade de nenhum interveniente, tanto a nível narra‑
tivo quanto a nível metapoético, como se poderá ver na intencional confusão entre 
autor, narrador e editor. (Francisco C. Marques)
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BALTASAR LOPES (Cabo Verde, 1907‑1990). Licenciado em Direito e Filolo‑
gia Clássica, na Universidade de Lisboa. Leccionou em Cabo Verde, no Liceu Gil 
Eanes, do qual foi posteriormente reitor. Funda, em 1936, a revista literária Cla‑
ridade, onde escritores como Manuel Lopes, Manuel Ferreira, António Aurélio 
Gonçalves, Francisco José Tenreiro, Jorge Barbosa e Daniel Filipe também co‑
laboraram. Em vários dos seus poemas assina como Osvaldo Alcântara. «Como 
quem ouve uma melodia muito triste» é frase que marca o início deste primeiro 
Bildungsroman romance do autor, Chiquinho (1947). As memórias da casinha do 
Caleijão marcam o percurso de uma personagem que projecta, na narrativa, a an‑
gústia do binómio «querer ficar e ter de partir e querer partir e ter de ficar» ex‑
plorado pelo conterrâneo de Baltasar Lopes, Jorge Barbosa, em «Poema do mar». 
Chiquinho narra memória, saudade («a nostalgia do aboio») e a densidade psicoló‑
gica num mar que afasta a personagem da seca e morte na sua ilha para a América 
do Norte. (Flávia Ba)

BASÍLIO DA GAMA (1741 ‑1795). Nascido na região de Minas, da então colónia 
brasileira, residiu algum tempo na Itália e depois em Lisboa, onde faleceu. Suas li‑
gações com a Companhia de Jesus e com o marquês de Pombal são complexas, mas 
em sua obra evidenciam ‑se antijesuitismo e simpatia por Pombal, a par com um 
forte sentimento pátrio. Com mais de sessenta poemas de diversas espécies, entre 
os quais alguns inéditos, a obra basiliana inclui composições laudatórias, líricas e sa‑
tíricas. Das últimas é exemplo o soneto xx da edição preparada por José Veríssimo, 
precedido da legenda: «A Nicolau Tolentino que malsinara do Marquês de Pombal, 
decaído». A história pessoal de Basílio da Gama, o seu ingresso na Arcádia Romana 
(com o pseudónimo de Termindo Sipílio) e a originalidade de OUraguai granjearam‑
‑lhe na época mais inimizades que admiração. A passagem mais apreciada deste 
poema é o episódio lírico da morte de Lindóia. Todavia muitos outros méritos da 
épica basiliana foram apontados por Garrett, por Alencar e pela generalidade da 
crítica oitocentista brasileira, que nele valoriza, sobretudo, o nascente indianismo 
literário e a fuga ao modelo camoniano. (Vânia Chaves)

«BELAEACOBRA,A». Conto tradicional europeu, conhecido na tradição oral 
portuguesa. A sua primeira fixação é publicada, em 1740, por Gabrielle ‑Suzanne 
Barbot de Villeneuve. Esta narrativa já tinha circulação na tradição, período em que 
os contos maravilhosos se tornam uma moda e passam a ocupar um lugar privile‑
giado nas elites culturais europeias, especialmente na francesa. Em 1756, Jeanne‑
‑Marie Leprince de Beaumont faz uma nova versão, que se encontra mais próxima 
dos textos tradicionais que conhecemos. O carácter moralizante deste conto tem 
como fito promover a crítica à superficialidade (as irmãs de Bela), desenvolver o 
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louvor da simplicidade e do amor à beleza (a flor solicitada como presente) não 
se deixando cegar pela aparência (só assim se pode explicar o amor que acaba por 
nutrir pela cobra) e mostra como o altruísmo e a fidelidade acabam por ter o seu 
prémio: a salvação de Bela constrói ‑se na base da salvação do outro. Costuma a 
crítica associar as origens deste conto ao mito de Cupido e Psique (Metamorfoses de 
Apuleio). (Pedro Ferré)

BENJAMIN VIDEIRA PIRES (1916 ‑1999) foi um padre jesuíta português, tam‑
bém professor, historiador e poeta. Em Macau (1949 ‑1998), destacou ‑se pelo activo 
apostolado e pela multiplicidade de acções culturais, tendo ainda fundado o Insti‑
tuto Melchior Carneiro. Entre os seus textos mais significativos contam ‑se Meia
VoltaaoMundo (crónicas, 1958), LiberdadedeConsciência e FécomoGrãodeMostarda 
(teatro, 1954), JardinsSuspensos (poesia, 1955), Descobrimento:Poesias (1958), Espelhodo
Mar (poesia, 1986) e o ensaio antropológico OsExtremosConciliam‑se (1988), dedi‑
cado ao encontro de culturas. A sua obra poética consagra ‑se à temática religiosa, 
pautada pelo ardor da ascese espiritual e pela revisitação de tópicos bíblicos, numa 
coloração profética explicitamente doutrinária. O poema «Acto de esperança» ins‑
creve o relevo locativo de Macau num lirismo de raiz mariana, que faz da oração 
um acto elocutório e poético onde se acolhe um imaginário oriental (estrelas, luar, 
nenúfar) ao serviço de uma estética da redenção. (Gonçalo Cordeiro)

BERNARDIM RIBEIRO (c. 1490 ‑ c. 1540), de quem apenas se sabe com segurança 
ter sido amigo de Sá de Miranda e frequentado a corte, onde exercitou os seus do‑
tes de poeta, tornou ‑se figura tão enigmática como a singularíssima novela de que 
é autor. A MeninaeMoça, muito apreciada e decerto compreendida no seu tempo, 
furta ‑se hoje a um entendimento pleno, mas o mistério sobre o sentido último da 
obra e a sua coerência e coesão internas não impede, e talvez até favoreça, o fascí‑
nio do leitor, rendido ao ritmo da prosa, à serena melancolia com que são vividos a 
saudade e o exílio, à perturbadora atmosfera que sonhos e visões pressagos ajudam 
a criar, traços que a história de Avalor e Arima exemplarmente ilustra. Já o vilance‑
te «Antre mim mesmo e mim», uma das doze composições do autor incluídas no 
CancioneiroGeral, dá voz à perplexidade nascida da cisão íntima do amador, que a si 
mesmo alheio ou adverso se mostra incapaz de superar a contradição que o habita. 
(Cristina Almeida Ribeiro)

BERNARDO CARVALHO (n. 1960). Iniciou a carreira como jornalista. Come‑
çou a publicar nos anos 90, com o livro de contos Aberração, revelando desde en‑
tão uma obra ficcional coesa e reflexiva, que marcou de forma original a literatura 
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brasileira das últimas décadas. Em 2004, ganhou o Prémio Jabuti com o seu oitavo 
livro, Mongólia. Voltará a ganhar o mesmo prémio em 2014 com Reprodução. Carac‑
terizada por uma escrita depurada e rigorosa, a sua ficção distingue ‑se pela constru‑
ção de movimentos labirínticos em que os processos de construção de sentido são 
interrogados e desmontados. (Clara Rowland)

BERNARDO GOMES DE BRITO (1688  – depois de 1759) reuniu em volumes as 
histórias de naufrágios das grandes naus da carreira da Índia, ordenadas cronolo‑
gicamente. De cinco volumes, só os primeiros dois se publicaram, em 1735 e 1736. 
A HistóriaTrágico‑Marítimaocupa um lugar correspondente ao poema épico de Luís 
de Camões, OsLusíadas, por expressar o fim penoso e trágico de muitas das grandes 
naus. De todos esses relatos publicados em folhas a partir de meados do século xvi, 
e coleccionados por Gomes de Brito no século xviii, um dos mais lastimosos, que 
tem servido de fonte para a literatura e as artes, é a história da morte de Sepúlve‑
da, de sua esposa Leonor e dos seus filhos na costa africana. A primeira edição do 
relato, entre 1555 e 1556, descreve a perda...emqueseRecontamosCasosDesvairados
queAconteceramaoCapitãoManueldeSousadeSepúlveda,eoLamentávelFimqueEle
eSuaMulhereFilhoseTodaaMaisGenteHouveram,oQualSePerdeunoAnode1552,
a24deJunho,naTerradoNatal. A cena de loucura e morte captura um dos grandes 
momentos teatrais e memoráveis, em que se põe em jogo os motivos variados que 
caracterizam as viagens. (David Jackson)

BERNARDO SANTARENO (pseudónimo de António Martinho do Rosário, 
1924 ‑1980) produziu, durante cerca de duas décadas, alguns dos textos mais ori‑
ginais da literatura dramática portuguesa, nos quais os cruzamentos com drama‑
turgias e estéticas teatrais modernas, como é o caso das de Lorca, Artaud, Genet e 
Brecht, não apagam uma voz original enraizada em temáticas e universo axiológico 
nacionais. Trata ‑se de um teatro que revisita o imaginário popular, assenta numa 
concepção tribal das microssociedades representadas, no simbolismo telúrico e 
na violenta expressão do desejo reprimido pela religião ou pelas convenções so‑
ciais. Ao contrário dos seus textos de pendor realista ‑naturalista, como APromessa 
(1957) e AntónioMarinheiro(1960), OJudeu (1966) põe em prática o modelo épico‑
‑narrativo e consiste numa fábula histórica em torno da condenação do dramaturgo 
judeu, António José da Silva, pela Inquisição, que interpela a repressiva actualidade 
política do Portugal de 60. No excerto seleccionado, dominado por um dramatismo 
plástico (através dos jogos de luz e sombra, dos efeitos sonoros e musicais) e discur‑
sivo, pleno de efeitos oratórios, visando simular a violência de que se revestia um 
auto ‑de ‑fé, os espectadores figuram «o povo de Lisboa», a quem é dirigido o odioso 
sermão contra os judeus hereges. (Maria João Brilhante)
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BERNARDO SOARES. Embora conhecido como o principal autor do Livro do
Desassossego, foi inicialmente contista, tal como Vicente Guedes, figura literária que 
durante a década de 1910 esteve encarregado da composição do Livro. Considera‑
do um semi ‑heterónimo pelo próprio Pessoa («não sendo a personalidade a minha, 
é, não differente da minha, mas uma simples mutilação della», isto é, eu «menos 
o raciocinio e a affectividade») (Cartas…, 1998: 258), Soares tornou ‑se ajudante de 
guarda ‑livros de um escritório na Rua dos Douradores e autor do Livro só a partir 
de 1928. Nas palavras de Jerónimo Pizarro, responsável pela edição crítica, trata ‑se 
de uma obra de duas fases, «uma mais esteticista, próxima do simbolismo [entre 
c. 1913 e 1920], e outra mais modernista, próxima de uma orientação neoclássica 
[entre c. 1929 e 1934]». Diário de divagações ou de cenários interiores, o Livrodo
Desassossego foi publicado postumamente, tal como duas das obras do século xix 
que tiveram influência sobre ele, o JournalIntime de Amiel e o Journald ’unpoète de 
Vigny. (Patricio Ferrari)

BOAVENTURA CARDOSO (n. 1944) pertence à geração literária de 70. O início da 
sua carreira literária data de 1967, com a publicação de vários contos e poemas na im‑
prensa. É licenciado em Ciências Sociais pela Pontificia Università di San Tommaso 
d’Aquino «Angelicum» (Roma). Antigo funcionário dos Serviços de Fazenda e Con‑
tabilidade, desempenhou, a partir de 1977, sucessivamente, as funções de director do 
Instituto Nacional do Livro e do Disco, de secretário de estado da Cultura, de minis‑
tro da Informação, de embaixador de Angola em França, Itália e Malta e de ministro 
da Cultura. Foi governador da Província de Malange. DizangadyaMuenhu (1977) é o 
livro de estreia do escritor, onde se insere o conto «Nos tempos de miúdo». O traba‑
lho com a linguagem, uma linguagem em reconstrução, reinventada, remetendo ‑nos 
sempre para uma linguagem popular, é uma das características da obra de Boaventura 
Cardoso que nela tenta encontrar uma expressão reivindicatória de acordo com a re‑
volução cultural da sociedade angolana. Justamente nesta obra, o autor mergulha na 
vida luandense dos anos 70 e recua ao tempo e ao espaço nostálgico da infância, como 
no conto «Nos tempos de miúdo», onde se evoca esse tempo idílico através de um 
relato de uma partida de futebol. (Margarida Gil dos Reis)

CAMILO CASTELO BRANCO (Lisboa, 1825 — S. Miguel de Seide, 1890), escri‑
tor fecundo e versátil, publicou romance, novela e conto, e também teatro e poesia. 
Celebrado como ficcionista, representou, com ironia, a sociedade do seu tempo, 
atento a conflitos de gerações e à difícil mudança de mentalidades num século mar‑
cado pela luta entre absolutistas e liberais. Dedicou ‑se também à ficção histórica, 
projectando nos protagonistas e na diegese a concepção romântica do amor. A qua‑
lidade da escrita, a percepção do cómico a par do sentimento do trágico, o realismo 
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e vivacidade dos diálogos, a dinâmica representação de acções, a vibração emocio‑
nal que imprime ao discurso, a auto ‑ironia fazem dele a referência romântica por 
excelência da literatura portuguesa. Amor de Perdição, o romance passional mais 
célebre, constitui afirmação apaixonada do direito a amar e do valor da dor e da 
morte. Coração, Cabeça e Estômago, novela cómica, trivializa o sentimento ante as 
imposições do quotidiano; «O Cego de Landim», de NovelasdoMinho, revela já a 
influência do naturalismo na caracterização de ambientes e da personagem central. 
(Isabel Rocheta)

CAMILO PESSANHA (Coimbra, 1867  – Macau, 1926) cursou Direito em Coim‑
bra e partiu em 1894 para Macau, tendo regressado a Portugal apenas para algumas 
visitas até à sua morte. Publicou diversos poemas em diferentes revistas literárias. 
O seu único livro, Clepsydra, foi organizado e publicado, em 1920, por Ana Castro 
Osório. Pessanha é o expoente do movimento simbolista em Portugal e, a muitos 
títulos, contribui para a grande revolução modernista e mesmo para movimentos 
posteriores, como o surrealismo. A sua poesia constrói ‑se a partir de um intenso 
trabalho metafórico, que sustenta a criação de analogias entre o mundo real e um 
mundo simbólico, ambos manifestando como principais características a fragmen‑
tação, a diluição e a visível invasão do mundo pelas ruínas do que antes foi. Os sone‑
tos escolhidos manifestam estas características, de um fim do mundo anunciado e 
ocorrido («Quem poluiu...») à percepção do erro e do engano como sustento da falta 
de sentido («Floriram por engano...») ou ao progressivo desmembramento miniatu‑
ral do corpo feminino («Vénus», I e II). (Helena Carvalhão Buescu)

CARLOS DE OLIVEIRA (Belém do Pará, Brasil, 1921 – Lisboa, 1981) é um dos 
grandes autores do século XX. Poeta e romancista, mas também cronista, críti‑
co e tradutor, afirmou ‑se na escrita no seio da geração neo ‑realista, em Coimbra. 
Estreou ‑se na poesia com Turismo (1942) e no romance com ACasanaDuna (1943). 
TrabalhoPoético (1976), obra que reúne os seus livros de poesia, reflecte a presença da 
realidade e da sua consciência da realização poética como trabalho oficinal e depu‑
rado. A sua obra combina uma preocupação de intervenção social com uma reflexão 
sobre o processo de escrita. Nos seus romances está bem presente uma evolução da 
problemática neo ‑realista que culmina com aquela que foi considerada uma obra 
renovadora do romance português contemporâneo, Finisterra:Paisagemepovoamento 
(1978). Este é um texto marcado por uma paisagem social, onde a geografia física se 
cruza com uma geografia humana. O cruzamento da história geológica com a histó‑
ria social faz com que este romance se relacione, de diversas formas, à obra anterior, 
aos poemas e romances do seu autor. (Margarida Gil dos Reis)
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CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE (1902 ‑1987), situado pelo consenso da 
crítica como um dos pontos culminantes da poesia brasileira do século xx, exibiu, 
ao longo da vasta obra, notável variedade de formas, desde as mais próximas das 
vanguardas da década de 1920, como o «Poema de sete faces» e «No meio do cami‑
nho», publicados no livro de estreia AlgumaPoesia (1930), até às que dialogam com 
a tradição, a exemplo de «A máquina do mundo», de ClaroEnigma (1952). Mas, sob a 
pluralidade dos meios expressivos, reitera ‑se a figura do poeta em perpétuo desajus‑
te e desacordo, seja frente ao espaço miúdo e provinciano de sua origem, seja diante 
dos densos e insolúveis enigmas da espécie humana. (Antonio Carlos Secchin)

CARMO NETO (Malanje, n. 1962), romancista, contista e cronista, é membro da 
União dos Escritores Angolanos e seu secretário ‑geral. Advogado e jornalista, foi 
director da RevistaMilitardasForçasArmadasAngolanas. Inserido na Geração de 80, 
a sua obra destaca ‑se pelo fluir das crónicas através de uma escrita que recorre com 
frequência à metáfora e à adjectivação, adoptando um tom irónico ou coloquial. 
É ainda frequente a transposição deste registo para uma linguagem popular, inse‑
rindo nomes e termos tradicionais. Degravata (2007) foi a quinta obra publicada, 
contendo um conjunto de crónicas de costumes. «Degravata», crónica homónima, 
retrata uma cena do quotidiano luandense, reflectindo um clima de experiência 
social caracterizado por um tom picaresco e até paródico. A crítica dos valores e 
acções que comandam o universo das ordens sociais e políticas está presente neste 
texto que mostra uma sociedade onde as pessoas são tidas e julgadas pela (cor da) 
gravata que usam. Nesta crónica de costumes, reflecte ‑se sobre a sociedade angola‑
na, recuando ao período colonial, de forma crítica e, simultaneamente, melancólica. 
(Margarida Gil dos Reis)

CASTRO ALVES (1847 ‑1871), principal poeta da última fase do Romantismo bra‑
sileiro, não manifesta o dilaceramento interior típico da alma romântica. Confia no 
seu génio, nos seus amores e nas doutrinas que perfilha. Sua poesia amorosa assenta 
em relações concretas e em sensualidade viril; sua poesia descritiva, impregnada de 
sentimento da natureza, retrata a paisagem brasileira e projecta no mundo o seu eu. 
Fundado na concepção do poeta ‑guia e defensor de grandes causas e ideias filosófi‑
cas, é apreciado sobretudo pela sua faceta abolicionista. «Navio negreiro» e «Vozes 
d’África» são duas obras ‑primas que, com muitas outras, lhe valeram o epíteto de 
«poeta dos escravos». Com excepcional poder de comunicação e intensa melodia, 
seus poemas pendem para o sublime, a eloquência, a retórica. Formas clássicas ou 
arcaicas, alusões bíblicas, históricas e literárias tornam erudita a sua linguagem, sem 
lhe retirar certo sabor popular e brasileiro. (Vânia Chaves)
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CECÍLIA MEIRELES (1901 ‑1964) foi jornalista, professora e excelsa poeta brasi‑
leira. O eclectismo de uma certa ascendência neo ‑simbolista e das diversas tradi‑
ções líricas ibéricas, aliado à profundidade da sua sondagem existencial, confere‑
‑lhe um estatuto distinto entre os grandes poetas posteriores ao Modernismo da 
Semana de 22. O sujeito poético é dominado pela lucidez e pela sensibilidade, numa 
contemplação vital de inspiração filosófica, vigilante também a respeito da trans‑
cendência. Essa reflexão sobre a condição humana adquire dimensões morais e 
históricas na reescrita de um dos mitos da identidade brasileira presente no céle‑
breRomanceirodaInconfidência. Como o título anuncia, a obra MarAbsoluto(1945) é 
dominada pelo relevo do simbolismo marítimo no perscrutador universo lírico da 
autora, mas este poemário revela também a ética humanista que completa o Dich‑
tung ceciliano. A crua metáfora que articula o poema «O cavalo morto» é exemplo 
perfeito, a partir da aniquiladora experiência da morte, do entrecruzamento entre 
a compreensão ontológica da condição humana e a concepção histórica da mesma. 
(Alva Martínez Teixeiro)

CESÁRIO VERDE (1855 ‑1886) nasceu e morreu em Lisboa. Nascido no ambiente 
da burguesia mercantil e urbana, Cesário vive entre a cidade de Lisboa, que percor‑
re e ama, e a sua quinta de Linda ‑a ‑Pastora, cuja atmosfera campestre surge tam‑
bém representada na sua poesia. Mas é Lisboa o grande tema da sua obra, pelas 
deambulações do poeta pela cidade que constituem uma das linhas de força da sua 
poesia, na descrição de diversos pequenos instantâneos ocorridos. Entram na sua 
descrição da cidade os tipos e os acontecimentos desconformes que vêm da coli‑
são entre classes diferentes, personagens e interesses dissonantes. O poeta a tudo 
acolhe na sua poesia, através do poder fulgurante de imagens que a sua «vista de 
poeta» transforma, como no poema «Num bairro moderno» ou na pequena notação 
impressionista do soneto «De tarde». A sua opusmagnum é o poema «O sentimento 
dum ocidental», publicado por ocasião do tricentenário da morte de Camões, em 
1880. O percurso efectuado pela Lisboa oitocentista, desde o anoitecer até de ma‑
drugada, é uma poderosa revisitação do poema longo e coloca o poeta no centro de 
uma cidade que é simultaneamente histórica, literária e simbólica. É decisiva a im‑
portância deste poeta, e deste poema em particular, para o eclodir do Modernismo 
em Portugal. A sua obra foi publicada postumamente, sob o título OLivrodeCesário
Verde. (Helena Carvalhão Buescu)

CLARICE LISPECTOR (1920 ‑1977) é a mais conhecida escritora brasileira, den‑
tro e fora do país. De origem judaica, mudou ‑se cedo com a família da Ucrânia para 
o Brasil, crescendo na região Nordeste e depois no Rio de Janeiro. Esposa de diplo‑
mata, viveu em diversos países até que, separada, regressasse ao Brasil no final dos 
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anos 50. Colaboradora de jornais e revistas, em sua ficção a condição feminina se 
enlaça às mais pungentes perguntas filosóficas. Classe social, género, identidade, 
religião, culpa, natureza, o fluxo da escrita, são questões que atravessam sua prosa, 
de alto teor poético. Em APaixãoSegundoG.H. (1964) e AHoradaEstrela (1977), uma 
mulher ocupa o centro da narrativa, em que se desdobra a condição angustiosa de 
quem é assaltado pela surpresa da existência. Os contos de LaçosdeFamília (1960), 
onde se encontra «O búfalo», são pontuados pelo embate entre a paixão da pessoa 
comum e a enormidade e a indiferença do que a cerca. (Pedro Meira Monteiro)

CLÁUDIO MANUEL DA COSTA (Minas Gerais, 1729 ‑1789), formado na Uni‑
versidade de Coimbra, regressou ao Brasil, onde acabou por ser preso e morto de‑
vido ao seu envolvimento na Inconfidência Mineira. Os traços barrocos das suas 
primeiras publicações não desaparecem de todo das ObrasPoéticas (1768) em que, 
sob o pseudónimo de Glauceste Satúrnio, reuniu as principais espécies da poesia do 
tempo, entre as quais sobrelevam os sonetos. Como evidencia o soneto «Destes pe‑
nhascos fez a natureza», a poesia de Cláudio — marcada pelo dilaceramento interior 
(atracção pela civilização europeia vs. apego ao rústico torrão natal) e por tensões 
no plano formal (propensão para o sublime, elementos cultistas e conceptistas vs 
busca árcade de naturalidade e pensamento iluminista) — encontra no bucolismo a 
forma ideal de expressão. Seres solitários e sofredores, seus pastores projectam ‑lhe 
a psicologia e revelam uma sensibilidade próxima do Romantismo. Menos valori‑
zada por quem exige cor local, sua poesia, de feição universalista e sólida cultura 
humanística, recria esteticamente o «pátrio berço», como se lê no poema épico Vila
Rica, que celebra a penetração e o povoamento do sertão, a par com a descoberta e 
extracção do ouro. (Vânia Chaves)

CONCEIÇÃO LIMA (São Tomé, n. 1961). Quando publicou o seu primeiro livro, 
OÚterodaCasa(2004), de que foi retirado o poema «Afroinsularidade», Conceição 
Lima era já um nome conhecido na literatura são ‑tomense pela muita poesia disper‑
sa em antologias, jornais e revistas, de especialidade e generalistas e traduzida para 
inglês, francês, alemão e espanhol. No entanto, grande parte deste livro compõe‑
‑se de poemas inéditos. Maria da Conceição Deus Lima nasceu em Santana, ilha 
de São Tomé, e aí fez os primeiros estudos. Estudou jornalismo em Portugal e, de 
regresso a São Tomé e Príncipe, onde reside, tem trabalhado na rádio e na televisão. 
É autora de três livros de poesia: OÚterodaCasa (2004), ADolorosaRaizdoMicondó 
(2006) e OPaísdeAkendenguê (2011). «Afroinsularidade» é um longo poema muito 
explícito na processualidade histórica do doloroso fazer transculturativo da nação 
são ‑tomense. É um «relato de nação» que expõe as feridas do recontro colonial, ope‑
rando a desmitificação do discurso de harmoniosa mestiçagem, embora a vivifique 
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na cultura são ‑tomense, na gastronomia ou no sincretismo religioso, na arquitectu‑
ra e no modusvivendi. (Inocência Mata)

CORSINO FORTES (Cabo Verde, n. 1933) fez os estudos primários e secundários 
na sua ilha natal, São Vicente, e licenciou ‑se em Direito em Portugal. Desde a in‑
dependência do seu país tem exercido cargos oficiais. A sua obra poética compõe‑
‑se de três livros:Pão&Fonema(1973),ÁrvoreeTambor(1986) e Pedras deSol&Subs‑
tância, publicada na sua obra poética ACabeçaCalvadeDeus (2001), que integra os 
dois livros anteriores. Com Corsino Fortes é rompido o ciclo da fatalidade natural 
e o sujeito histórico deixa de ser passivo, não obstante as condições poderem ser 
adversas: «Que toda a partida É potência na morte / todo o regresso É infância que 
soletra». Em «Emigrante», poema de Pão&Fonema, a emigração é apresentada como 
possibilidade de mais ‑valia, se potenciada a aprendizagem do emigrante lá fora: 
«Os caminhos que vão / até à escola nocturna / « pois […] toda partida é alfabeto 
que nasce / todo o regresso é nação que soletra» — é a busca do pão a transformar‑
‑se em fonema (conhecimento) com o qual o emigrante vai regressar. (Inocência 
Mata)

D. DINIS (1279 ‑1325). Rei de Portugal, foi o mais prolífico trovador português. De 
seu cognome OLavrador, foi responsável pela reflorestação do pinhal de Leiria, pela 
fundação da primeira universidade em Portugal, pela aplicação do vernáculo a do‑
cumentos judiciais, bem como pela assinatura do Tratado de Alcanizes (que fixou as 
fronteiras do reino). Dom Dinis dispunha de um séquito poético de trovadores e jo‑
grais que fizeram da sua corte um relevante centro de produção literária, sintetizan‑
do, mais do que inovando, a tradição poética em que se formou na corte de seu avô, 
Afonso X de Leão e Castela. A cantiga de amor «Proençais soem mui bem trovar» 
coloca o problema da sinceridade amorosa na observância dos códigos trovadorescos: 
o aclamado engenho provençal não encontra paralelo na sua pretensa superioridade 
amorosa, uma vez que o verdadeiro amor — superiormente cantado pelo poeta — 
não se circunscreve à retórica das estações. A cantiga de amigo «Levantou ‑s’a velida» 
apresenta um episódio do quotidiano rural, que sugere os alvores da iniciação eróti‑
ca em termos alegóricos, ecoando na alvura a virgindade e no vento a força mascu‑
lina fecundante que actua sobre as camisas lavadas, metonímia da nudez. (Gonçalo 
Cordeiro)

D. DUARTE (1391 ‑1438). Filho mais velho de D. João I, foi rei de Portugal entre 1433 
e 1438. Estava já, desde a organização da expedição militar a Ceuta por Dom João I, 
encarregado das tarefas diárias de governo do reino, o expediente, incluindo assuntos 
de justiça, administração e fazenda. Terá sido, aliás, esta experiência que o levou à 
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depressão de que fala no capítulo xix do LealConselheiro, tratado moral por si escrito, 
e dedicado à sua esposa, a rainha D. Leonor. Escreveu ainda OLivrodaEnsinançade
bemCavalgarTodaaSelae um caderno de apontamentos, oLivrodosConselhosdeD.
Duarte (ouLivrodaCartuxa). O LealConselheiro compila textos escritos em momen‑
tos diversos por D. Duarte, transformados numa obra unitária e coerente, através de 
vários dispositivos textuais. É um tratado moral, ilustração da cultura de corte no 
Portugal do século xv, que descreve um modelo de homem virtuoso, difícil de atin‑
gir, e cujo alcance deve ser um objectivo perseguido diariamente. Inclui o estudo das 
virtudes e dos pecados, bem como outros assuntos, por exemplo, regras sobre como 
deve ser feita a leitura — lenta, pausada, regular  —, e a tradução. O estilo da obra 
obedece à exposição de conceitos e divisões escolásticas, a par de exemplos tirados da 
sua experiência pessoal, usados como ilustração concreta do pecado, sempre com o 
objectivo de recomendar uma norma de conduta a seguir. (Ariadne Nunes)

D. PEDRO, INFANTE (1392 ‑1449). Filho de D. João I e Filipa de Lencastre, que 
iniciam a dinastia de Avis, Dom Pedro é conhecido por ter traduzido o DeOfficiis 
de Cícero e por ter feito, em colaboração com o seu confessor, o LivrodaVertuosa
Benfeitoria. Este tratado político ‑moral, que resulta da ampliação da tradução do 
De Beneficiis de Séneca, aborda o modo como a circulação do benefício (pedido, 
concessão, recepção e agradecimento) estrutura o funcionamento da vida social. 
Texto organizado de modo quase rigorosamente tomista, este tratado evidencia 
uma complexa matriz circular. Começando com um pedido de graça à Virgem Ma‑
ria, o autor ficciona não conseguir concluí ‑lo, ao imaginar as críticas de que pode 
ser alvo, mas a aparição de seis donzelas alegóricas (que representam cada uma das 
partes do tratado) levam ‑no a rematar a obra. Através do manuseio de elementos da 
cultura cristã e do legado clássico, da confluência entre dados doutrinais e pessoais, 
D. Pedro apresenta em suma um exemplo da própria tese que defende (pedida a 
graça de fazer o tratado, obtém ‑na e agradece). (João Dionísio)

DALTON TREVISAN (n. 1925). Galardoado com o Prémio Camões em 2012, 
destaca ‑se na literatura brasileira por — a par de mestres como Tchekov ou Poe 
— ter criado uma obra ficcional quase toda composta por contos, num conjunto 
que, iniciado em 1959 com NovelasnadaExemplares, conta já com mais de quarenta 
livros. Trevisan é o mais exímio descendente do Machado de Assis de «A causa se‑
creta»ou do João do Rio de «Dentro da noite», pois a sua obra amadureceu com base 
na exploração de motivos assentes em perversões quotidianas protagonizadas por 
personagens ‑tipo muito atípicas, como o «herói» Nelsinho, que confere unidade às 
quinze narrativas breves que formam OVampirodeCuritiba, de 1965, um dos seus 
mais célebres livros. Na primeira história, manifestam ‑se os traços que justificam 
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a atribuição ao autor de um lugar único na ficção brasileira: a gestão surpreendente 
do foco narrativo — através da exploração criativa do monólogo interior e da cor‑
rentedeconsciência—, aliada a uma organização discursiva inovadora, elíptica, que 
distingue e indistingue vozes, falas e personagens mediante um jogo inesperado 
com os discursos directo e indirecto livres, assim gerando uma atmosfera íntima 
e misteriosa, erótica e transgressora, alheia às comuns hierarquias impostas pelas 
categorias morais, éticas, ou estéticas. (Joana Matos Frias)

DANIEL FARIA (1971 ‑1999) foi um jovem poeta e noviço português, cujo percurso 
passou pelo estudo da literatura e da teologia. A sua obra publicada (UmaCidade
comMuralha, Oxálida, 1992; ACasadosCeifeiros, 1993; ExplicaçãodasÁrvoreseOutros
Animais, HomensQueSãocomoLugaresMalSituados, 1998; DosLíquidos, 2000) e iné‑
dita foi postumamente reunida em Poesia por Vera Vouga, docente da Faculdade de 
Letras da Universidade do Porto, em 2003. Profundamente marcada pela vivência 
espiritual, a sua poesia opera em torno da introspecção humana e da sua transfigu‑
ração mística pela elevação contemplativa, entrando em diálogo com o texto bíbli‑
co e com a herança clássica. Em «Pórtico», o poeta recupera o tópico trovadoresco e 
mirandino da caça às aves em que se reconfigura a queda humana. «Ele é o cavador, 
o trabalhador e a vinha», por sua vez, recorre a uma imagética novitestamentária 
com que procede à caracterização do divino, em termos afins de uma teologia cata‑
fática de enumeração de propriedades imanentes e transcendentes, entre as quais a 
origem da inspiração poética. (Gonçalo Cordeiro)

DANIEL FILIPE (1925 ‑1964). Nascido em Cabo Verde, viveu a maior parte da vida 
em Portugal, onde foi jornalista e poeta. Activista antifascista nos finais dos anos 
50, conhece no Porto Egito Gonçalves, Papiniano Carlos e Luís Veiga Leitão, com 
quem funda NotíciasdoBloqueio. Foi preso e torturado pela PIDE. O seu primeiro 
livro é de 1946, Missiva. Em 1957, vence o Prémio Camilo Pessanha, com o livro 
AIlhaeaSolidão. A sua poesia evoluiu da temática africana e neo ‑realista, centrada 
no combate ideológico e no comprometimento social, para uma poesia também 
individual e da cidade. O poema «Pequena ode marítima» consta do último livro do 
autor, Pátria,LugardeExílio. (Ariadne Nunes)

DAVID MOURÃO ‑FERREIRA (1927 ‑1996). Poeta acima de tudo, destacou ‑se 
também como ficcionista, dramaturgo, ensaísta e crítico literário. Foi docente da 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (de 1956 a 1963 e de 1970 a 1996), 
sendo de realçar o seu papel no desenvolvimento das áreas de Teoria da Literatura e 
Literatura Comparada. Desempenhou diversas funções institucionais no âmbito da 
cultura e teve cargos de direcção em jornais de referência. Foi um dos fundadores e 
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directores da revistaTávolaRedonda (1950 ‑1954) e redactor da revista Graal (56 ‑57). 
Como poeta, privilegiou o lirismo, a rememoração, a temática amorosa e erótica, 
cultivando com mestria uma grande diversidade de formas, quer de matriz clássi‑
ca, quer de origem tradicional peninsular. «Teia» (Infinito Pessoal, 1962) e «Litania 
para este Natal» (CancioneirodeNatal, 1971) exemplificam estas duas vertentes, bem 
como a atitude inovadora e moderna com que David Mourão ‑Ferreira retomava os 
modelos da tradição poética. (Rosa Maria Martelo)

DEOLINDA DA CONCEIÇÃO (Macau, 1913 – Hong Kong, 1957). Migrou para 
Xangai, mas a invasão japonesa obriga ‑a a ir para Hong Kong, na condição de refu‑
giada. Depois de regressar a Macau, escreveu crónicas, artigos de crítica literária e 
artística, ensaios, contos e uma «página feminina» no NotíciasdeMacau. Dos contos 
escritos, fez uma selecção de vinte e sete e os publicou sob o título CheongSan—
Acabaia, em 1956, em Lisboa, pela Livraria Francisco Franco. Os contos tratam da 
difícil situação das mulheres chinesas, com ênfase nos efeitos da invasão japonesa e a 
ocidentalização da China. São contos de destruição, mas que também mostram soli‑
dariedade e afectos. Este seu único livro foi reeditado em 1979, depois em 1987, pelo 
ICM e, em 2007, pelo Instituto Internacional de Macau. (Monica Simas)

DINA SALÚSTIO (Cabo Verde, n. 1941). Bernardina Oliveira, que como escritora 
assina Dina Salústio, é a primeira romancista cabo ‑verdiana. Publicou poesia em 
revistas e jornais e, em 1994, MornasEramasNoites (crónicas e apontamentos re‑
flexivos), a que se segue, em 1998, ALoucadeSerrano; o segundo romance, Filhasdo
Vento, surge em 2009. Sendo assistente social e jornalista, a mulher é sempre figura 
principal na sua obra, como em ALoucadeSerrano, em que, através de um produtivo 
tangenciamento entre feminino e insularidade, opera ‑se um deslocamento ideoló‑
gico na conceituação da problemática da insularidade, fazendo com que esta seja 
psicológica, espiritual e cultural — e não tanto geográfica. Isso faz implodir o fa‑
talismo inerente à condição insular que durante muito tempo caracterizou a cabo‑
‑verdianidade literária. (Inocência Mata)

DIOGO DO COUTO (Lisboa, 1542 — Goa, 1616) criou ‑se em casa do infante 
D. Luís e frequentou o colégio jesuíta de Santo Antão, tornando ‑se moço de câmara 
de D. João III após a morte do infante. Aos dezassete anos, era já soldado na Índia, 
estando de volta ao reino em 1570, na companhia de Camões. Regressou, porém, 
à Índia logo no ano seguinte, vindo a ser nomeado guarda ‑mor do Tombo de Goa 
por Filipe II, que o encarregou de dar continuidade às Décadasde João de Barros. 
São conhecidos os infortúnios que afectaram a impressão da sua obra, em particular 
a das Décadas, frequentemente atribuídos ao desassombro do cronista. Indissociável 
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do seu nome é a figura do soldado prático, que, no primeiro dos Diálogos assim 
designados, aconselha o recém ‑nomeado vice ‑rei da Índia, a quem falta a experiên‑
cia que sobeja ao seu interlocutor. Extraído do PrimeiroSoldadoPrático, o capítulo 
em apreço centra ‑se na escolha do piloto da nau que há ‑de levar o vice ‑rei ao seu 
destino, salientando ‑se a predilecção do Soldado pelo saber de experiência feito, 
conjugada com a denúncia da corrupção que, segundo o autor, minava a empresa da 
Índia. (Maria Graciete Silva)

«DONZELA GUERREIRA, A». Deste romance existem versões portuguesas, 
brasileiras e uma versão de Goa, coligida no século xix. A referência mais antiga 
documentada remonta a Jorge Ferreira de Vasconcelos que, na sua comédia Ulys‑
sipo, inclui o incipit deste romance (Pregonadas son lasguerrasdeFranciacontraAra‑
gón.//¿Cómolasharía,tristeviejo,canoypecador?). Desenvolve este poema narrativo 
o tema da mulher que se veste de homem para poder ir à guerra (neste caso, em 
substituição de seu pai). Tem inúmeros paralelos folclóricos em romances espa‑
nhóis e hispano ‑americanos e em baladas francesas, italianas, germânicas, magiares, 
romenas, eslavas (sérvias, búlgaras, eslovenas, checas), albanesas. Aliás, já o poema 
narrativo chinês «Mu ‑Lân» (século vi) desenvolve o tema da mulher guerreira e se 
filia inequivocamente em lugar cimeiro na genealogia deste assunto na baladísti‑
ca universal. Recorde ‑se, por seu turno, como Homero, Virgílio, Boiardo, Ariosto, 
Lope de Vega, Vélez de Guevara, entre muitos outros, utilizam, ainda que sob vá‑
rias formas, este mesmo motivo. Certas tentativas de historicizar este romance, 
bem como de lhe atribuir uma nacionalidade, não passam de equívocos: a «Donzela 
Guerreira» é um tema folclórico universal que a tradição portuguesa, felizmente, 
ainda conserva. (Pedro Ferré)

EÇA DE QUEIRÓS (1845 ‑1900) é um nome maior da língua portuguesa narrada. 
Estudou Direito em Coimbra e exerceu advocacia, jornalismo e diplomacia, mas foi 
o exercício da palavra que o imortalizou. Em termos gerais, a vasta e multifacetada 
obra queirosiana põe em evidência a tensão elíptica entre indivíduo e sociedade. 
Eça observa o mundo da afirmação burguesa de Oitocentos e mostra ‑o ao leitor 
através de um imperativo do realismo literário que assim define: «a análise com o 
fito na verdade absoluta». Em 1882, a presença e a violência d’OsInglesesnoEgipto no 
auge do Orientalismo europeu mostra o vigor analítico de Eça; são as Singularida‑
desdeUmaRaparigaLoira que fazem com que ninguém saia moralmente vencedor, 
aquém e além ‑mar, de um dos seus contos póstumos (1902); a cidade como centro 
da modernidade é o objecto do fito queirosiano em ACidadeeasSerras (1901); e Os
Maias(1888) formam o emblema do realismo literário do autor, que descreve e exa‑
mina um país através de uma tragédia amorosa. (Rafael Esteves Martins)  
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EDUARDO WHITE (1963 ‑2014). Integrou o grupo que fundou a revista Char‑
rua, em 1984, importante para a afirmação da literatura moçambicana. Em 2001, 
foi considerado a figura literária moçambicana do ano e em 2004 recebe o Prémio 
José Craveirinha, atribuído pela Associação de Escritores Moçambicanos. Janela
paraoOriente, escrito durante o período da guerra civil em Moçambique, é exemplo 
de uma poética que, convocando o orientalismo como local onírico, tenta apagar 
as marcas da guerra. O Oriente não representa o «outro» desconhecido e diferen‑
te, mas sim as influências na cultura e no povo moçambicano no passado, ainda 
hoje presentes. A temporalidade sequencial da escrita contrapõe ‑se à da viagem ao 
Oriente, memória de um passado não vivido, união entre passado, presente e futu‑
ro. (Ariadne Nunes)

EGITO GONÇALVES (1920 ‑2001) começou a publicar no início da década de 
50 e é autor de uma vasta obra poética, traduzida em várias línguas. Foi também 
tradutor e grande divulgador cultural, particularmente na cidade do Porto, onde 
colaborou na fundação do TEP (Teatro Experimental) e participou na direcção 
do Cineclube do Porto e da Cooperativa Árvore. Distinguiu ‑se ainda por assumir 
posições políticas de resistência antifascista com as quais a sua poesia anterior ao 
25 de Abril manteve, por vezes, uma evidente vinculação. Teve um papel impor‑
tante como editor, nomeadamente em revistas como A Serpente (1951) e Árvore 
(1951 ‑1953), entre outras. Dirigiu a publicação dos «fascículos de poesia» Notícias
doBloqueio (1957 ‑1962), nos quais reuniu nomes muito diversificados da poesia de 
língua portuguesa. O poema aqui reproduzido, subordinado ao mesmo título, foi 
inicialmente publicado na revista Árvore (em 1953) e depois em AViagemcomoTeu
Rosto (1958), traduzindo uma atitude de intervenção que supera a vinculação ideo‑
lógica e o panfletarismo mais imediato através de um imaginário surpreendente. 
(Rosa Martelo)

EUGÉNIO DE ANDRADE (1923 ‑2005) é autor de uma vasta obra poética, di‑
versas vezes premiada e amplamente traduzida. Nascido na Beira Baixa, cedo veio 
viver para Lisboa, cidade que depois trocaria episodicamente por Coimbra e mais 
tarde pelo Porto, onde escolheu viver. A natureza que intimamente moldou a infân‑
cia de Eugénio de Andrade, indissoluvelmente ligada à figura materna, ficaria para 
sempre presente na obra, como elemento estruturante de uma poesia muito sen‑
sual e matérica. Assim, a natureza, o corpo, o desejo e a palavra estão na origem de 
uma escrita na qual a metáfora e a imagem poética deterão um papel fundamental. 
Herdeiro assumido de Camões, Cesário, Pessanha e Pessoa, foi sobretudo Camilo 
Pessanha que Eugénio de Andrade apontou como mestre, chamando deste modo 
a atenção para a importância que atribuía à alusão, ao poder sugestivo e fundador 
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da imagem, bem como à música dos versos. A depuração e capacidade sugestiva de 
«Casa na chuva» (EscritanaTerra, 1974) deixam bem visíveis as razões dessa afini‑
dade, que o poeta expressou em vários momentos. Já em «Anunciação da alegria» 
(OSaldaLíngua, 1995), a confluência entre natureza e desejo mostra ‑nos a vertente 
mais sensual e luminosa da poesia eugeniana. (Rosa Martelo)

FERNANDA BOTELHO (1926 ‑2007), romancista e tradutora portuguesa, foi por 
diversas vezes condecorada e premiada. Foi uma das fundadoras da revista Távola
Redonda, onde começou por publicar alguma da poesia que viria a lume em Coor‑
denadasLíricas, em 1951, volume de estreia cuja geometria racionalizante subjuga a 
emotividade e busca a localização de um sentido para a individualidade. O seu uni‑
verso romanesco privilegia a vivência do feminino em contexto urbano, bem como 
o comportamento dilemático da juventude universitária no Portugal do pós ‑guerra, 
e distingue ‑se pela expressiva polifonia nos processos narrativos, passando pela re‑
cusa da linearidade e pela figuração do livro e da escrita dentro do livro. No seu pe‑
ríodo mais criativo, anterior ao 25 de Abril de 1974, escreve OEnigmadasseteAlíneas 
(1956), ÂnguloRaso (1957), CalendárioPrivado (1958), AGataeaFábula (1960), Terra
semMúsica (1969), LourençoéNomedeJogral (1971). A esse período pertence ainda 
XerazadeeosOutros(1964), que convoca a dimensão fabular e felina associada à se‑
dução que tece os múltiplos fios da trama em que se joga uma forma de responder à 
tragédia (genologicamente inscrita no romance), através da crítica das instituições 
sociais e do questionamento do papel da mulher. (Gonçalo Cordeiro)

FERNANDA DIAS (n. 1945) é uma artista plástica, poeta e contista portuguesa. 
Residente em Macau de 1986 a 2005, ali publicou HorasdePapel—PoemasparaMa‑
cau (1992), DiasdaProsperidade (conto, 1998), RiodeErhu(eoutrospoemas) (1999), Chá
Verde (poesia, 2002), PoemasdeUmaMonografiadeMacau (tradução, 2004), Rosasde
Shangrila (catálogo de pintura e poesia, 2005), GaoGePoemas (2007), OSol,aLuae
aViadoFiodeSeda—UmaleituradoYi Jing (2011), ContosdaÁguaedoVento (2013). 
A sua escrita alia à palavra a sugestão do som, da imagem, seus relevos e contornos, 
numa intersemiose artística aberta à reverberação de motivos da tradição chinesa e 
à inscrição de uma cartografia íntima de Macau. Em «Rua de Jorge Álvares», o plano 
do mito transparece na representação do mundo concreto, ali diluído num lastro 
subjectivizante que, por meio da dramatização dos arquétipos e da tensão passional 
entre masculino e feminino (a arma e o colo), torna possível a cosmogonia artística. 
(Gonçalo Cordeiro)

FERNANDO PESSOA (1888 ‑1935) viveu na África do Sul, entre Fevereiro de 1896 
e Agosto de 1905, onde completou os seus estudos na Durban High School. Em 
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1905 regressou definitivamente a Lisboa, sua cidade natal, e em três décadas legou 
um dos patrimónios literários mais originais do século xx. No seu espólio, redigido 
em três línguas (português, inglês e francês) e em parte ainda inédito, encontra‑
mos poemas, textos dramáticos e diversos escritos narrativos (e.g., fábula, conto, 
crónica, ensaio), entre outros. Dos cinco poemas escolhidos da Mensagem (1934), 
único livro publicado em vida do autor, «Mar portuguez» (inspirado na estrofe final 
de um poema em redondilha maior de Correia de Oliveira) sintetiza o seu espírito: 
a celebração de um passado glorioso português, sobretudo o da época das grandes 
navegações. Leitura e criação estão frequentemente próximas na obra de Pessoa. 
«Ella canta, pobre ceifeira», por exemplo, surgirá do encontro com um dos poe‑
mas emblemáticos do Romantismo inglês, «The Solitary Reaper», de Wordsworth. 
Entre pseudónimos, heterónimos e outras figuras literárias, Pessoa deu vida a pelo 
menos 136 desdobramentos ficcionais. «Autopsicografia», que poderíamos conside‑
rar a sua arte poética, expõe a dialéctica que lhe é inerente: fingimento e ludicidade. 
(Patricio Ferrari)

FERNANDO SYLVAN (pseudónimo de Abílio Leopoldo Motta ‑Ferreira, 1917‑
‑1993) foi um poeta timorense, que passou grande parte da sua vida em Portugal, 
tendo chegado a presidir à Sociedade de Língua Portuguesa. Dedicou ‑se também à 
escrita de prosa, teatro e ensaio, de onde deu voz à resistência timorense e reflectiu 
sobre a importância do ideal cívico de fraternidade lusófona. A sua poesia encontra‑
‑se maioritariamente reunida em AVozFagueiradeOanTimor (1993) e distinguem ‑se 
nela sobretudo o cultivo da memória lendária e folclórica das origens, o tom de mili‑
tância empenhada na defesa dos valores da liberdade e da autodeterminação dos po‑
vos, a insularidade nostálgica das experiências da infância e do amor irrecuperáveis. 
É o caso do poema «A infância», em TempoTeimoso (1974), em que o território do 
pensamento e do sonho é apresentado como terreiro de liberdade consubstancial 
ao olhar da infância, ainda liberto dos constrangimentos do mundo dos homens, 
à semelhança de um mar e de uma praia que não conhecem fronteiras. (Gonçalo 
Cordeiro)

FERNÃO ÁLVARES DO ORIENTE (1530? ‑1600?), autor que acompanhou 
D. Sebastião a Alcácer ‑Quibir e viveu na Índia, é conhecido, no quadro estético da 
transição da literatura portuguesa de Quinhentos para Seiscentos, pela Lusitânia
Transformada, romance pastoril em prosa e em verso, publicado a título póstumo 
(1610). Evocando, no incipit, o modelo de Sannazaro, o texto parte do arquétipo da 
«transformação», enunciado no título, para se fazer eco da crise política e identitária 
do momento, sob a marca do disfarce imposto pelo universo pastoril. As margens 
do Nabão e do Zêzere, reflexo da Arcádia utópica, acolhem, em três Livros, o de‑
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sengano contemplativo do pastor Felício (protagonista e duplo do autor), após a sua 
vinda do Oriente. A transformação metafísica do protagonista e do universo apoia‑
‑se numa construção alegórica que reúne o lirismo ao divino maneirista e a retórica 
já barroca das «histórias de pastores». (Marta Teixeira Anacleto)

FERNÃO LOPES (138? ‑146?). Encarregado por D. Duarte de fazer a crónica geral 
do reino português até ao início da dinastia de Avis, escreveu três crónicas, dedi‑
cadas a D. Pedro, D. Fernando e D. João (esta última incompleta). A avaliação dos 
documentos a que teve acesso, o recurso a diversos modelos genológicos para a re‑
dacção de momentos diferentes do relato cronístico, a habilidade na concatenação 
de vários planos narrativos, a capacidade de presentificação, entre outros factores, 
fazem dele um escritor excepcional. Estas características estão sobretudo patentes 
na CrónicadeD.JoãoI, no propósito crítico e correctivo a que se alude no prólogo da 
primeira parte e na descrição vívida dos efeitos secundários associados à tomada do 
poder por D. João, mestre de Avis. Mas já se começam a notar na CrónicadeD.Pedro, 
aqui representada pela descrição do rei, por um capítulo sobre a aliança estratégica 
luso ‑castelhana (fundamental para a compreensão da mudança dinástica que iria 
ocorrer) e outro sobre a trasladação de Inês de Castro, por quem D. Pedro nutria 
amor sem igual. (João Dionísio)

FERNÃO MENDES PINTO (m. 1583) teve uma vida aventureira passada no Ex‑
tremo Oriente. A sua Peregrinação, editada pela primeira vez só em 1614, é um livro 
multifacetado, em parte autobiografia, em parte também ficção, sátira e livro de 
viagens. Neste excerto encontramos o narrador a viajar pela costa chinesa, num na‑
vio chefiado por António de Faria, figura ambígua, ao mesmo tempo pirata e herói 
do mar, que fala aos seus homens, entre os quais o próprio Fernão Mendes Pinto, 
numa linguagem cheia de religiosidade, mesmo quando os incita a roubar um grupo 
inofensivo de chineses. Há uma ironia marcante no contraste entre a linguagem 
dos cristãos e a sua acção, pouco menos que criminosa, que é salientado pela fala 
do moço chinês do capítulo 55. Com efeito, transparece uma crítica ao comporta‑
mento dos europeus na Ásia, tornada mais complexa pela caracterização ficcional 
do rapaz. (Thomas Earle)

FERREIRA DE CASTRO (Ossela, 1898 — Porto, 1974). Escritor português, emi‑
grou, aos doze anos, para o Pará, norte do Brasil, em 1910. Adentrou o seringal Pa‑
raíso até 1919. Em 1930, em Portugal, editou ASelva, retrato estético da vida dos 
seringueiros amazónicos, que designou como novos escravos do Norte do Brasil. 
Sua escrita social é precursora do neo ‑realismo, porém apresenta uma visão natura‑
lista, com cenas de zoossexualismo. A selva é vegetal e literária; seu estilo assume a 
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grandiosidade da floresta. Obra vasta, foi traduzida em vários idiomas: SangueNegro 
(1923); AsMaravilhasArtísticasdoMundo(v. I, II; 1959, 1963); etc. O excerto descreve 
a Amazónia exuberante, em cujas brenhas pisara a ousadia portuguesa, mas a selva, 
triunfante, séculos após, se opõe à dominação violadora. (Carmen Ribeiro Secco)

FERREIRA GULLAR (1930‑ 2016) é um dos poetas mais significativos do final do 
movimento modernista no Brasil, assim como um destacado ensaísta e crítico de arte. 
Nessa dupla condição criativa e reflexiva, edificou uma obra lírica marcada por uma 
sucessão de projectos estéticos e poéticos diversos, dominados, por exemplo, por um 
lúcido intimismo de tons existenciais, pelas experiências interartísticas do Concretis‑
mo e do Neoconcretismo — de que foi um dos criadores — ou por uma poesia enga‑
jada e de teor populista. NaVertigemdoDia (1980) representa uma das reformulações 
poéticas do autor, em que, sem abandonar o engajamento político, ensaia um certo 
regresso ao intimismo inicial. Neste sentido, «Traduzir ‑se», poema auto ‑reflexivo, 
reflecte, além de multiplicadas dualidades, o carácter compósito do labor poético 
gullariano, labor que ilustra à perfeição algumas das irresoluções da moderna poesia 
brasileira, oscilante entre as poéticas sociais e existenciais. (Alva Martínez Teixeiro)

FIAMA HASSE PAIS BRANDÃO (1938 ‑2007). A concepção poética da autora 
expressa ‑se quer na obra lírica, publicada em volume desde 1961, quer em textos 
dramáticos e traduções ou recriações (com destaque para o CânticoMaiorAtribuído
aSalomão), e pode sintetizar ‑se usando o título do livro de 1976 HomenagemàLite‑
ratura. Nos textos desse volume, como em toda a obra reunida na recolha ironica‑
mente intitulada ObraBreve—Poesiareunida, a autora mostra a culta e diversificada 
rede de textos e de matrizes tradicionais antigas e modernas, portuguesas e inter‑
nacionais, que sustentam o seu labor. Tal homenagem incorpora as transfigurações 
do ser e da matéria que a alquimia e a filosofia foram desenvolvendo, mas do mesmo 
passo mostra uma atenção ao seu tempo e ao mundo concreto, do que é ilustração o 
poema seleccionado, como já o faziam numerosos textos, desde BarcasNovas (1967) 
incorporando a dimensão histórica para nela se situar criticamente. O motivo do 
rosto, transversal a muitos livros, manifesta a procura da essencialidade do humano 
que o canto persegue sem cessar, com o auxílio da música, da pintura e de outras 
artes. Inquietação e serenidade cruzam ‑se na obra de Fiama, que escreveu sobre a 
«versão» de CânticoMaior: «O que me emociona» é «a Visão multiforme do Conheci‑
mento» que «tende para o Todo» (2006: 741). (Paula Morão)

FILINTO ELÍSIO (n. 1961) nasceu na cidade da Praia, Santiago, Cabo Verde. Com 
um percurso profissional marcado por actividades muito diversas (foi bibliotecário, 
professor, assessor cultural de governantes, conselheiro, consultor em diferentes 
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organizações e serviços em diversas entidades nacionais e estrangeiras, activista e 
gestor de indústrias culturais, e hoje editor da Rosa de Porcelana Editora), é autor 
de um único romance (OutrosSaisdaBeiraMar, 2009). É como poeta que a sua obra 
se impõe na literatura cabo ‑verdiana: DoLadodeCádaRosa (1995), OInfernodoRiso 
(2001), DasFrutasSerenadas (2007), LiCores&AdVinhos (2009), Me_XendonoBaú.
VasculhandooU (2011), ZenLimites (2016). A poesia de Filinto Elísio desafia o «tradi‑
cional» conceito de prazer porque gera sobretudo fruição: um desafio constante ao 
leitor na busca de sentido pois se trata, desde o primeiro livro, de uma poesia que 
privilegia o diálogo intersemiótico (com as artes visuais sobretudo), muitas vezes 
anunciado nos títulos: LiCores&AdVinhos,Me_XendonoBaú.VasculhandooU.Uma 
poesia em que o trabalho da linguagem se sobrepõe a qualquer intenção de «comu‑
nicação». (Inocência Mata)

FLORBELA ESPANCA (1894‑1930) nasceu em Évora e morreu em Lisboa, pela 
própria mão, no dia em que fazia 36 anos. Tornou ‑se a única autora da sua geração 
de poetisas a ser consagrada, postumamente e com reservas, pela história literária 
nacional. O soneto, género lírico então fortemente associado à autoria feminina, 
proporcionou ‑lhe o espaço privilegiado para se debater com a tradição literária por‑
tuguesa, riquíssima em discurso poético amoroso e simultaneamente exclusionária 
em relação à mulher ‑sujeito, do amor e da poesia. Em «Ser poeta» (do seu livro final 
e triunfal, Charneca em Flor [1931]), a enumeração anafórica astutamente funde a 
concepção prometeica e explicitamente masculina do ser criador com a experiência 
poética própria do eu feminino florbeliano. Em «Crucificada», do mesmo livro, é a 
tradição cultural e religiosa que se torna matéria da revisão poética (e política), com 
a auto ‑representação do sujeito lírico como ao mesmo tempo o Cristo crucificado e 
uma Mãe todo ‑poderosa. (Anna Klobucka)

FRANCISCO DE ANDRADE (1540?‑1614) foi cronista ‑mor do reino, tradutor 
de Diogo de Teive e poeta celebrado pelos seus pares. Irmão de Frei Tomé de Jesus 
e de Diogo de Paiva de Andrade, por vezes confundido com o autor de Casamento
Perfeito, filho do próprio Francisco de Andrade, o seu nome anda sobretudo ligado 
à publicação d’OPrimeiroCercodeDiu (1589) e da CrónicadeD.JoãoIII (1613). O co‑
nhecimento da sua poesia lírica, dispersa e em larga medida inédita, aperfeiçoou ‑se, 
em rigor e acessibilidade, com contributos como os de Carolina Michaëlis e Aguiar 
e Silva. Extraído do CancioneiroFernandesTomás e endereçado às lembranças, bem ao 
jeito da poética do tempo, o soneto transcrito distingue ‑se por um jogo de imagens 
que, não sendo inusitadas, acrescentam musicalidade e densidade lírica à expressão 
do sentimento agridoce da saudade, rematado com melancólica agudeza. (Maria 
Graciete Silva)
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FRANCISCO DE SÁ DE MIRANDA (1487‑1588). O evento mais celebrado da 
vida do autor foi a sua decisão, tomada na década de 1530, de abandonar a corte de 
Lisboa, obcecada pelas riquezas orientais, para ir viver no Minho. De lá escreveu a 
CartaaAntónioPereira em verso para tentar dissuadir o vizinho Pereira de trocar o 
campo pela metrópole. O poeta, que também foi dramaturgo, viveu na Itália entre 
1515 e 1525. Para o escritor português, a sofisticação e a imoralidade de Roma eram 
de grande fascínio, e o motivo de cenas teatrais de um humorismo brilhante, como 
neste encontro entre Milvo, intermediário em assuntos amorosos, e o soldado fan‑
farrão Vilhalpando, membro do exército espanhol que naquela altura terrorizava a 
Itália. O soneto melancólico «O sol é grande» é dos mais celebrados da literatura 
portuguesa, tendo sido composto provavelmente enquanto o poeta vivia no Minho. 
Deve a sua grande fama à maneira hábil com que varia o velho topos poético da tran‑
sição das estações. (Thomas Earle)

FRANCISCO JOSÉ TENREIRO (São Tomé, 1921 — Lisboa, 1963). Considerado 
um dos mais importantes nomes da sua geração, viveu toda a sua vida em Lisboa, 
onde estudou e conviveu com a intelectualidade portuguesa e africana (estudantes) 
da Casa dos Estudantes do Império. Fundou com Amílcar Cabral o Centro de Estu‑
dos Africanos (1953). Além de professor do Instituto de Ciências Sociais e Política 
Ultramarina, foi geógrafo, historiador, sociólogo, crítico literário, poeta. Publicou 
em vida um livro de poesia, IlhadeNomeSanto (1942), e deixou organizado Coração
emÁfrica, que viria a ser editado em ObraPoética (1967), publicação que inclui tam‑
bém o primeiro livro. É em CoraçãoemÁfrica (1963) que aparece pela primeira vez o 
poema «Mãos». Poema emblemático da estética negritudinista (tal como «Epopeia», 
«Negro de todo o mundo», «Terra de Alarba», «Coração em África», «Nós, mãe» ou 
«Amor de África»), «Mãos» é um hino à historicidade de África e do homem afri‑
cano. Ao eleger as mãos como metonímia do corpo que trabalha, desbrava a terra, 
molda a natureza, produz, cria, inventa — enfim, faz História —, o poeta apresenta 
o negro africano como homofaber e denuncia a sua «esquecida» contribuição em prol 
da Humanidade. (Inocência Mata)

FRANCISCO LUÍS GOMES (1829‑1869). OsBrahamanes, publicado pela Typogra‑
phia da Gazeta de Portugal em 1866, é o primeiro romance de língua portuguesa de 
Goa. O seu autor põe em cena os conflitos de ordem racial e moral entre coloniza‑
dos e colonizadores do Norte da Índia (actual Uttar Pradesh), então sob dominação 
britânica, dos quais o capítulo «A queda» é o melhor exemplo. A inspiração para 
o livro surgiu da Revolta dos Sipaios de 1857, primeiro movimento insurreccional 
indiano de importância contra o poder inglês. Embora a trama não se passe no tor‑
rão natal do autor (sob dominação portuguesa), tal romance é a mais bem acaba‑
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da amostra da fascinação exercida pelas Luzes francesas nos goeses do século xix, 
curiosamente mescladas aos ideais cristãos do colonizador português. (Everton V. 
Machado)

FRANCISCO MANUEL DE MELO (1608 ‑1666). Um dos autores mais relevantes 
da história cultural e literária portuguesa do século xvii, apresenta uma obra mul‑
tifacetada (textos didácticos e morais, poéticos, historiográficos, epistolográficos, 
dramáticos, políticos). Sob uma prática discursiva barroca, o autor assume o estatuto 
de homem de letras e de corte — o «cortesão discreto», na esteira de Gracián. Se, no 
HospitaldasLetras(1721), avalia esteticamente autores portugueses e espanhóis, nas 
ObrasMétricas (1665) dialoga com Camões, Sá de Miranda e Gôngora para olhar iro‑
nicamente o mundo e discorrer sobre a condição espiritual do homem. Nesse volu‑
me se incluiu inicialmente a farsa de OFidalgoAprendiz, paradigma singular do teatro 
barroco português,existindo um hipotético intuito de identificar, perante a corte, 
o protagonista com o autor, ambos incriminados e fidalgos. (Marta Teixeira Anacleto)

FRANCISCO RODRIGUES LOBO (1580? ‑1561) deixou uma fecunda produção 
literária, abarcando vários modos de escrita — da égloga e do poema épico ao ro‑
mance pastoril e à prosa didáctica —, situados num espaço de mediação estética en‑
tre a mundividência maneirista e o gongorismo barroco. Depois da trilogia pastoril 
que compôs (Primavera — 1601; PastorPeregrino — 1608; ODesenganado — 1614), 
a CortenaAldeia(1619) é considerada um dos textos mais importantes da prosa bar‑
roca portuguesa. Relacionada com a nostalgia nacionalista experimentada pelo au‑
tor, a obra divide ‑se em xvi diálogos protagonizados por oito humanistas, unidos 
pelo gosto pela conversação. A síntese conceptual elaborada no Diálogo I aponta 
para um culto constante da língua portuguesa, ao qual se associa, na esteira de Cas‑
tiglione, a formulação de um conjunto de normas de conduta social e retórica a 
seguir pelo cortesão «discreto». (Marta Teixeira Anacleto)  

GASPAR FRUTUOSO (Ponta Delgada, c. 1522 — Ribeira Grande, c. 24 de Agosto 
de 1591). Foi um humanista, teólogo e médico renascentista português, nascido nos 
Açores. Estudou entre 1553 e 1558 na Universidade de Salamanca, tendo depois re‑
gressado ao arquipélago natal. Os seus mais afamados trabalhos, SaudadesdaTerra 
e SaudadesdoCéu, consistem, respectivamente, no primeiro registo da história do 
povoamento das ilhas da Macaronésia e restantes espaços atlânticos de influência 
ibérica e a um poema, inacabado, de cariz filosófico e especulativo. Como tal, Gas‑
par Frutuoso é o primeiro cronista a tratar o espaço insular atlântico como espaço 
identitário autónomo da tradição peninsular. Na presente antologia reproduz ‑se a 
fixação que Gaspar Frutuoso faz, no Livro Segundo de SaudadesdaTerra, dedicado 
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ao arquipélago da Madeira, da lenda de Machim e Anne d’Arfet, míticos primeiros 
habitantes e lendários descobridores do arquipélago. A lenda, desenhada em torno 
da tragédia do naufrágio do barco em que os dois amantes escapavam de Inglaterra, 
foi amplamente revisitada, sendo particularmente influente no imaginário literário 
português, de onde se destaca a novela histórica EpanáforaAmorosade Dom Fran‑
cisco Manuel de Melo. (Francisco C. Marques)

GASTÃO CRUZ (n. 1941). Poeta e ensaísta português, foi leitor em Londres e di‑
rector do Grupo de Teatro Hoje. Para além da tradução de textos dramáticos, as‑
sinou ainda o volume APoesiaPortuguesahoje (1973), onde reúne artigos publicados 
em revistas e jornais. Com MortePercutiva (1960), o seu primeiro livro (presente 
na compilação de textos Poesia 61), contribuiu para uma renovação do panorama 
poético nacional, distinguindo ‑se pelo lado experimental e concretista de uma poe‑
sia vista como sistemicamente autónoma. O poema «Antes da língua» convoca, no 
seu depuramento antidiscursivo, um universo pré ‑babélico. Na linha da diferença 
saussuriana entre langue e parole, ali se questiona a ligação da língua à contingência 
da relação com o solo pátrio (a alusão ao Gama, «pátria / amada ditosas», aponta no 
sentido de uma identidade subsumível na textura da língua). Pelo que a poesia já 
era, mesmo «antes» de o ser, o lugar não apenas da língua mas da fala ontológica das 
coisas. (Gonçalo Cordeiro)

GERMANO ALMEIDA (n. 1945) é natural da Boavista, Cabo Verde, ilha que o 
escritor considera o «centro do mundo», onde fez os primeiros estudos e a que re‑
gressa amiúde para resgatar memórias da infância, como em AIlhaFantástica (1994), 
AFamíliaTrago (1998) ou EstóriasContadas (1998). Licenciou ‑se em Direito e tra‑
balhou como magistrado, procurador ‑geral da república de Cabo Verde e depu‑
tado; foi co ‑fundador de uma das mais emblemáticas revistas literárias da pós‑
‑independência, Ponto&Vírgula, sendo hoje advogado com escritório no Mindelo. 
Romancista e contista, é autor de quase duas dezenas de obras de ficção, actividade 
que começa no início da década de 1980 sob o pseudónimo de Romualdo Cruz. 
Embora OTestamento do Sr. Napumoceno da SilvaAraújo (1989) seja considerado a 
sua obra de ficção inaugural, o seu primeiro livro é, porém, ODiadasCalçasRoladas 
(1982), obra que oscila entre história e ficção, aliás, uma constante na obra de Ger‑
mano de Almeida, como em OsDoisIrmãos (1995) e AMortedoOuvidor (2010). A sua 
escrita é caracterizada por uma irónica, por vezes satírica e humorística, observação 
da realidade social e histórica. (Inocência Mata)

GIL VICENTE (1465?‑1536). Viveu nas cortes dos reis D. Manuel I e D. João III, 
para quem compôs e fez representar cerca de cinquenta peças de teatro, ao longo 
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de trinta e cinco anos (1502 ‑1536). Muito provavelmente por sua iniciativa e decisão, 
esse conjunto de peças viria a ser posteriormente ordenado e publicado, já postu‑
mamente (1562), dando origem a um dos mais importantes livros de teatro publica‑
dos em Portugal e na Europa do século xvi. Para além da sua extensão e coerência 
global, o Livro das Obras (ou Compilação) impressiona pela variedade de géneros, 
compreendendo moralidades (AutodaAlma ou BarcadoInferno), farsas (AutodaÍn‑
dia ou FarsadeInêsPereira) e comédias (Rubena ou DomDuardos). Não faltam sequer 
outros géneros de teatralidade entrecruzada, como a celebração alegórica (Triunfo
doInverno) ou o sermão. Um dos mais notáveis sermões de Gil Vicente encontra ‑se 
vertido em carta enviada a D. João III, a propósito de um terramoto ocorrido na 
região de Lisboa, no ano de 1531. Nessa carta, o dramaturgo reage contra a persegui‑
ção aos judeus e comenta a relação de Deus com o mundo dos fenómenos naturais. 
(José Augusto Cardoso Bernardes)

GIP (pseudónimo de Francisco João da Costa, 1864 ‑1901). Consta que a narrativa 
JacobeDulce (1896), de Gip, foi a obra da literatura indo ‑portuguesa que mais suces‑
so alcançou em Goa, tendo merecido uma tradução em concani e outra em inglês. 
A originalidade do livro está no emprego pelo autor de vocábulos e construções 
do português dialectal. Trata ‑se de uma divertida e polémica crónica de costumes, 
tendo por objecto os costumeiros casamentos arranjados do meio católico goês, 
através das negociações para o enlace das duas personagens que dão o título ao ro‑
mance. O que faz o seu autor é expor ao ridículo a burguesia local com o seu anseio 
de se assemelhar aos portugueses ou aos europeus em geral. (Everton V. Machado)

GOMES EANES DE ZURARA. Nomeado cronista oficial do reino por D. Afonso V 
em 1454, depois da morte de Fernão Lopes, de quem terá sido ajudante. É autor 
da Crónica daTomada de Ceuta,da Crónica dos Feitos da Guiné, da Crónica do Conde
D.PedrodeMeneses, edaCrónicadeD.DuartedeMeneses. No século xv, cabia ao cro‑
nista régio não apenas a escrita das histórias dos reis, como também a guarda das 
escrituras do Tombo. Zurara juntou a estas as funções de bibliotecário da Livraria 
Real de D. Afonso V. Na CrónicadaTomadadeCeuta, tida como a terceira parte da 
Crónica de D. João I, relata ‑se a expedição a Ceuta, desde a sua origem, em 1411, 
até à tomada da cidade em 1415. A obra enaltece o infante Dom Henrique como 
inspirador e guia dos Descobrimentos, atribuindo ‑lhe o mérito da vitória em Ceu‑
ta, obscurecendo o papel dos outros participantes, designadamente de D. Pedro, 
provavelmente por se tratar de texto escrito depois da batalha de Alfarrobeira. Ao 
contrário de Fernão Lopes, enaltece os feitos individuais e não tanto a acção de gen‑
te anónima e colectiva. Como fontes, utiliza documentos escritos, mas sobretudo 
a tradição e os testemunhos orais, tendo tido contacto com a realidade geográfica 
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que descreve na estadia que fez em Marrocos. A reconstituição que faz de cenas 
históricas é animada de grande realismo. (Ariadne Nunes)

GONÇALVES DIAS (1823 ‑1864) é considerado o primeiro grande poeta brasileiro, 
integrando a geração do Romantismo que surgiu em cena pouco após a indepen‑
dência do país (1822). Mais próximo aos padrões lusitanos de expressão literária, em 
Dias os «brasileirismos» incidem em especial na incorporação de alguns vocábulos 
indígenas, como se lê em «Leito de folhas verdes», em que a espera do amado é 
subtilmente reflectida nas graduais metamorfoses da natureza. Desenvolveu tam‑
bém, paralelamente à produção lírico ‑amorosa e à linha indianista, um arraigado 
sentimento de louvor à terra natal, conforme o atesta a «Canção do exílio», o mais 
famoso poema de toda a literatura brasileira, a ponto de ter sido alvo de dezenas de 
paródias, e de representar uma espécie de marco zero da poesia do país. (Antonio 
Carlos Secchin)

GRACILIANO RAMOS (1892 ‑1953). «Falo somente com o que falo / com as mes‑
mas vinte palavras / girando ao redor do sol / que as limpa do que não é faca»: assim co‑
meça o poema de João Cabral de Melo Neto dedicado a Graciliano Ramos, identifi‑
cando no apuramento agreste da linguagem um dos seus traços mais característicos. 
Nascido em Alagoas em 1892, Graciliano Ramos começa a sua carreira de escritor 
quando os relatórios de contas enviados ao governador do Estado na qualidade de 
prefeito de Palmeira dos Índios chamam a atenção de Augusto Frederico Schmidt. 
Desse encontro resultará a publicação de Caetés, em 1933, romance decisivo para a 
identificação de Graciliano com o romance social de 30. Regionalista atípico ou sin‑
gular, distante, na elaboração formal das suas obras, de estruturas de representação 
neonaturalistas, conhecido sobretudo por VidasSecas (1938) e pelo retrato seco e 
essencial da vida no Nordeste, é autor de uma obra vasta e variada, repartida por di‑
ferentes géneros e marcada sempre por uma procura da adequação do instrumento 
ao tema (o rigor seco do sertão), pela precisão na formulação e pela experimentação 
formal. Destaca ‑se o trabalho sobre a forma do conto, de que «Baleia», que viria a 
integrar VidasSecas, é um exemplo, a complexidade romanesca de SãoBernardo, e a 
experiência autobiográfica das MemóriasdoCárcere, ligadas à experiência na prisão 
sob a ditadura de Getúlio Vargas. (Clara Rowland)

GREGÓRIO DE MATOS (1636 ‑1695), primeiro grande poeta nascido no Brasil 
e figura apreciada do Barroco luso ‑brasileiro, deixou, em cópias manuscritas não‑
‑autógrafas, os seus poemas, que, só tendo sido editados no século xix, colocam 
ainda questões de fidedignidade e autoria. Apresentando múltiplas dimensões 
(religiosa, encomiástica, moralista, amorosa, erótica, satírica), suas composições 
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estão impregnadas de agudezas conceptistas, de labirintos formais cultistas e de 
contradições. O desengano pós ‑renascentista em estilo elevado alterna com a sá‑
tira grosseira, a pregação de moral ascética, com o vício e gozo despudorados, 
o lirismo petrarquista, com a sensualidade expressa em linguagem indecorosa. 
Divergindo dos propagandistas do paraíso brasileiro, Gregório denuncia os pro‑
blemas da sociedade colonial. Nesta linha, estão os epílogos da «Crônica do viver 
baiano», que destacam a crise gerada pela desvalorização do açúcar, o prejudicial 
fortalecimento do domínio da metrópole e outros graves males que afectam a vida 
na Baía. (Vânia Chaves)

GUERRA JUNQUEIRO (1850 ‑1923), poeta português que veio a ser uma figura sim‑
bólica para muito do que poética e socialmente aconteceu entre meados do século 
xix e meados do século xx — figura de proa da Geração de 70, veio ainda a destacar ‑se 
por altura do Ultimatum Inglês (1890) e tornou ‑se símbolo dos valores republicanos, 
a que aderiu e que viu vingar. A sua poesia é inspirada por um profundo sentimento 
patriótico, que o vê zurzir sem piedade os que considera responsáveis pela decadência 
nacional, em particular a monarquia e o rei D. Carlos, como podemos ver no excerto 
escolhido, da obra Pátria (1896). A sua iconoclastia, sobretudo de juventude (AVelhice
doPadreEterno, 1885), vai ‑se, entretanto, combinando com uma enorme empatia por 
todos os que considera os «simples» (a quem dedica um título poético), culminan‑
do esta crença na simplicidade em textos como OraçãoàLuz (1904) e OraçãoaoPão 
(1903). É interessante ainda mencionar a forma como podemos ver nele um dos elos 
épicos que conduzirá a Fernando Pessoa. (Helena Carvalhão Buescu)

HAROLDO DE CAMPOS (1929‑2003). Tal como o irmão Augusto de Campos e 
Décio Pignatari, Haroldo de Campos foi um dos fundadores do movimento concre‑
tista no Brasil, através do grupo Noigrandes. Em 1963, com o projecto Galáxias, que 
viria a ser publicado integralmente em 1984, inaugura uma trajectória individual de 
grande impacto na literatura brasileira, em que se destaca o seu papel de crítico, 
marcado por uma forte perspectiva comparatista, e o seu notável trabalho de tradu‑
ção e recriação poética, sempre acompanhado por uma significativa reflexão teóri‑
ca (destacam ‑se as traduções do Eclesiastes, Dante e Homero, entre muitas outras). 
Foi professor titular do curso de pós ‑graduação em Comunicação e Semiótica da 
Literatura na PUC/SP. (Clara Rowland)

HELDER MOURA PEREIRA (n. 1949). Surgindo regularmente desde 1976 em 
volumes de breve extensão, a obra poética do autor desenvolve ‑se em torno de al‑
guns pontos comuns, com naturais variações. Os poemas são quase sempre bre‑
ves, mas podem dar lugar a um impulso narrativo mais extenso (v.g. Romance, 1987) 
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ou a usos rítmicos que vão do verso breve ao mais longo, passando por estrofes de 
feição vária (da monoestrofe predominante aos dísticos, tercetos, quintilhas, sex‑
tilhas, etc.), tudo regido pelo apurado sentido da frase. A temática glosada mantém‑
‑se constante: a memória, sobretudo a da infância (lugares, personagens, modos de 
vida), sustém a criação de cenas revistas e fixadas por um sujeito que, por outro 
lado, se não furta à representação de um quotidiano presente, banal. Usa a técnica 
do flash ou da fotografia, retendo aquilo que, de outro modo, perecerá; inscreve ‑se 
portanto esta poesia na tradição melancólica e no motivo do ubisunt?, seu correlato. 
Defende ‑se da melancolia pelo registo irónico e pelo escudo das citações em epígra‑
fes ou em títulos, como nas combinações «(Ph. Larkin, R. Brandão)», «(Junqueiro, 
E. Castro)» ou «(Pound — Dr. Williams; Shaw — Dic.)» (secção «O celestial giras‑
sol», de UmRaiodeSol, 2000). Os laços assim criados, pouco usuais, mostram como 
de simples nada tem esta poética culta e elaborada. (Paula Morão)

HÉLIA CORREIA (n. 1949, Lisboa). Além de romances e novelas, Hélia Cor‑
reia escreveu também poesia e ainda textos dramáticos, em particular ligados à 
herança clássica, alguns deles dirigidos a um público juvenil. As suas narrativas 
caracterizam ‑se pela percepção de forças obscuras que, agitando ‑se sob a super‑
fície do mundo, nele vão deixando marcas inesperadas. O poder das tradições, 
das superstições e do pré ‑moderno está sempre, na sua ficção, pronto a agitar ‑se, 
arrastando consigo um mundo em movimento e perturbado. LilliasFraser é o seu 
nono título como ficcionista, surgindo em 2001, depois de outros títulos mar‑
cantes como Montedemo (1983) ou Insânia (1996). Apresenta como protagonista a 
personagem Lillias que, no século xviii, une os destinos de desastres políticos e 
bélicos na Escócia (batalha de Culloden) e em Portugal (terramoto de 1755). Hélia 
Correia tem recebido alguns dos mais importantes prémios da vida literária por‑
tuguesa. (Helena Carvalhão Buescu)

HENRIQUE DE SENNA FERNANDES (Macau, 1923‑2010). Formou ‑se em Di‑
reito, em Coimbra. Colaborou como contista e cronista em jornais e diversas revis‑
tas. Os seus contos e romances retratam predominantemente Macau dos anos de 
1930, 1940 e 1950, com predomínio de um enfoque sobre as relações interétnicas, 
os preconceitos, compaixão e amor. Em AmoreDedinhosdePés, o autor organiza fios 
da tradição popular, descreve a cidade, caracteriza processos das relações da comu‑
nidade macaense com as comunidades portuguesa e chinesa, através do percurso de 
duas personagens que vivem em ostracismo, mas que regressam à vida comunitária. 
Além do livro referido, foi autor de A TrançaFeiticeira, NanVan.ContosdeMacau e 
MongHá. ContosdeMacau. (Monica Simas)
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HERBERTO HELDER (Funchal, 1930 – Cascais, 2015), poeta singular pelo seu 
fulgor, expressividade, condensação poética, capacidade imagética, estreou ‑se, nos 
anos 50, no período do movimento surrealista português, com a publicação de O
AmoremVisitae acaba de publicar AMortesemMestre.De grande rigor formal, as 
várias edições da sua poesia (PoesiaToda, OfícioCantante)conhecem modificações e 
metamorfoses que têm configurado a noção de poemacontínuo. Estabelecendo uma 
clivagem com tendências dominantes, o poeta busca, no entanto, na grande tradi‑
ção, erudita ou popular, a raiz da escrita e a sabedoria do mundo para os transmutar 
em torrente verbal. Da sua escrita irradia uma energia rítmica que se propaga e ex‑
pande a partir das imagens, deslocando entidades e naturezas: «Mulheres correndo, 
correndo pela noite» é o som das imagens verbais a desenvolver ‑se em múltiplas 
variações que estabelecem a circulação entre o humano, o animal e o vegetal; a «pai‑
xão grega» do excerto «li algures que os gregos antigos não escreviam necrológios» 
parece inscrever ‑se nessa poética de circularidade onde só a morte não cabe; «Teo‑
rema» é um conto que, apropriando ‑se do mito de Inês de Castro e do motivo me‑
dieval do «coração trincado», os projecta no tempo e os transporta, trazendo ‑os ao 
presente da escrita. (José Manuel Esteves)

HERCULANO PIMENTEL LEVY (1880 ‑1969) nasceu na ilha de São Tomé, São 
Tomé e Príncipe, filho bastardo de um rico latifundiário (roceiro) judeu estabeleci‑
do na ilha e de uma são ‑tomense. Cresceu, porém, em Lisboa, entre colégios, onde 
o pai o internava desde os cinco anos. Concluído o Curso Geral de Comércio, na 
Escola Académica de Lisboa, regressou a São Tomé onde iniciou a vida profissional. 
O seu regresso, no entanto, não o inibiu de efectuar constantes viagens à Europa, 
por razões profissionais (representando o pai, que era exportador de cacau e de café 
para muitos países da Europa e tinha escritórios em Lisboa, onde se fixou depois 
da morte do pai) — viagens que o ajudaram a forjar um espírito inquieto. Foi poeta, 
jornalista, escriturário, crítico de arte (literatura, teatro, música, cinema, música), 
de que vivia antes de ganhar o processo contra o seu irmão Mário Pinto Levy, filho 
legítimo, que o havia excluído da herança paterna. Com muita produção disper‑
sa em jornais da época (poesia mormente, mas também prosas e peças de teatro), 
publicou apenas um livro em vida, Poesias (s/d [1923]), reeditado em 1981, e Poemas 
(2000), que reúne poesia inédita e dispersa. Não fez propriamente uma poesia nati‑
vista, porém, na sua poesia intimista e amorosa, formas clássicas (o soneto, o vilan‑
cete, a redondilha) convivem com uma espontaneidade emocional na observação 
do espaço natural e social, o que denuncia uma adesão sentimental. Por via dessa 
envolvência, existe um olhar de empatia para com os mais desfavorecidos, como se 
pode ler em muitos dos poemas em que o poeta se solidariza com o sofrimento dos 
contratados nas roças de São Tomé. (Inocência Mata)
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IRENE LISBOA (1892 ‑1958) escreveu literatura para crianças e jovens (13Contarelos
QueIreneEscreveueIldaIlustrou, 1926; UmaMãoCheiadenada,OutradeCoisaNenhu‑
ma, 1955; QueresOuvir?EuContoHistóriasparaMaioresemaisPequenosSeEntreterem, 
1958), textos de pedagogia, crónicas e novelas de temática urbana ou rural (EstaCi‑
dade! 1942; OPouco eoMuito, 1956; TítuloQualquerServeparaNovelas eNoveletas, 
1958; CrónicasdaSerra, 1958), poesia (UmDiaeOutroDia... DiáriodeUmaMulher, 
1936; OutonoHaviasdeVirLatenteTriste, 1937). Destaque ‑se o núcleo autobiográfico: 
Solidão—NotasdoPunhodeUmaMulher, 1939; ComeçaUmaVida, novela de 1940; 
Apontamentos (1943); VoltaratrásparaQuê?, 1956; Solidão—II, 1974. A obra desenvol‑
ve uma reflexão metaliterária, pensando sobre os limites genológicos, o fragmento 
e o inacabado, a relação da escrita com o real, a representação do mundo, a intimi‑
dade do sujeito, o tempo e a memória. (Paula Morão)

JOAM GARCIA DE GUILHADE. Um dos autores mais inovadores e de que se 
conservam mais textos no conjunto da poesia trovadoresca galego ‑portuguesa. 
É possível que tenha nascido em território português, na zona de Barcelos, e estará 
relacionado em meados do século xiii com a poderosa família dos Sousas. Pode 
dizer ‑se que o texto desta cantiga d’amigo, «Cada que vem o meu amig’aqui», que 
apresenta um dos esquemas rimáticos mais comuns concluído por uma finda (o dís‑
tico conclusivo), é de segundo grau, pois supõe um olhar irónico sobre certos moti‑
vos da tradição poética. O sujeito do enunciado refere ‑se a convenções de um outro 
género, a cantiga de amor, em particular à loucura e à morte por amor. A redução 
ao absurdo consiste em que a amiga, ao literalizar as convenções, exige que o amigo 
também as literalize, enlouqueça e morra. O carrossel da repetição e da variação 
pára, assim, em aporia. (João Dionísio)

JOAM MENDES DE BRITEIROS (1270 ‑1334). Membro da alta aristocracia 
portuguesa, foi filho e neto de trovadores. Notabilizou ‑se como conselheiro de 
D. Dinis e como frequentador da corte de Afonso X. Chegaram ‑nos nove textos, 
entre cantigas de amigo e de amor, de que se presume autor. A cantiga de amigo 
«Deus, que leda que m’esta noite vi» começa desde logo por reconduzir um dos 
temas dominantes na produção do autor, o da visão lacerada entre a antítese de 
ver e não ver. No caso vertente, o sujeito feminino conta a uma sua amiga a visão 
de um sonho que ao despertar se desfaz, reduzindo a cinza o lume ilusório da 
paixão. A felicidade que a amiga sente no seu sonho não é passível de encontrar 
«sabor» equivalente no estado de vigília, onde não é possível chegar à fala com o 
amigo. Esta ausência procura de algum modo compensar ‑se quer com o relato do 
sonho que à amiga se faz como à encomenda do desejo a Deus. A repetição do 
verbo «rogar», ora aplicado ao amigo ausente, ora dirigido ao Deus, sugere o en‑
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trelaçamento entre a sacralização do lume amoroso e o enlevo da oração, ambos 
gestos feridos de uma intransitividade em que se consome o sonho ledo. (Gonçalo 
Cordeiro)

JOAM ZORRO terá sido um jogral português de finais do século xiii, frequenta‑
dor da corte de D. Dinis e a quem se atribuem onze cantigas divididas por vários 
subgéneros (pastorela, bailia, barcarolas e tenções). Motivos como o mar, o rio e as 
partidas figuram como marcas distintivas do autor, para além do papel central de 
Lisboa nas suas composições poéticas. Na barcarola «Met’el ‑Rei barcas no rio for‑
te» se encena o diálogo entre a amiga e a sua mãe ao longo de um poema que assenta 
num esquema paralelístico com dois dísticos seguidos de refrão. Nesta cantiga não 
são apenas dignas de registo as saudades suscitadas pela partida do amigo, desen‑
cadeadoras de um apelo desiderativo que busca no divino e na empatia do colo ma‑
terno o amparo de que procuram socorrer ‑se todas as vozes femininas em dor pela 
partida do amado. Relevante é ainda a afirmação da dimensão marítima da região 
de Lisboa do seu tempo que, a par da referência a el ‑rei como rosto de uma política 
que apresta a cidade para a navegação, pode apontar ‑se como traço de inovação na 
tradição da lírica galego ‑portuguesa. (Gonçalo Cordeiro)

JOÃO CABRAL DE MELO NETO (1920 ‑1999) foi um dos maiores poetas bra‑
sileiros. Natural do Recife, viajou o mundo como diplomata, e deixou que a Es‑
panha marcasse especialmente sua poesia, na qual por vezes se encontram a solar 
paisagem andaluz e o carácter anguloso e preciso das coisas de seu Nordeste natal. 
MorteeVidaSeverina, de 1955, é um «auto de Natal pernambucano» que expressa a 
dor da migração e da seca. AEducaçãopelaPedra (1966), onde se encontram o poema 
homónimo e «Tecendo a manhã», desvela uma poética da construção, atenta ao ca‑
rácter concreto da linguagem. Afastando ‑se de qualquer sentimentalidade ou abuso 
metafórico, o poeta chega à concreção de formas mínimas, buscando na linguagem 
a elocução das próprias coisas em movimento. Sua poesia distende a experimen‑
tação modernista, desfazendo ‑se do lastro nacionalista que ela ganhara no Brasil, 
para projectar ‑se na contundência da linguagem em pleno exercício. (Pedro Meira 
Monteiro)

JOÃO DE BARROS (1497 ‑1562). Entre os cronistas que relatam a presença por‑
tuguesa no Oriente encontra ‑se João de Barros, polígrafo cultor de vários géneros, 
incluindo um romance de cavalarias, além de livros didácticos e doutrinais. Tendo 
concebido um vasto projecto enciclopédico, a parte respeitante às conquistas dos 
portugueses, seccionada em continentes, acabou por ser efectuada somente no que 
diz respeito à Ásia (com publicação iniciada em 1552). Esta obra foi redigida com 
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um idealizador propósito panegírico e toma como modelo a historiografia romana. 
O texto seleccionado espelha discretamente o influxo da mundividência do impé‑
rio romano: o «nosso mar oceano» é memória do marenostrum; os novos caminhos 
marítimos são o futuro da rede viária imperial; a moeda substitui a troca de bens por 
bens; e João de Barros é Tito Lívio redivivo. (João Dionísio)

JOÃO DE DEUS (1830 ‑1896) é nome cimeiro da poesia portuguesa da segunda me‑
tade do século xix. Começa a publicar avulsamente a partir de 1855, tendo imediata‑
mente sido considerado um poeta maior (Antero de Quental destaca o uso da forma 
soneto). Em volume publica FloresdoCampo (1868) e RamodeFlores (1869), ambos 
incluídos em Campo de Flores (1893). Em 1876 publica ainda a Cartilha Maternal. 
A aparente espontaneidade e a simplicidade da sua poesia são um efeito de cons‑
trução literária e uma forma de projectar uma imagem de Poeta. A sua inspiração 
pode encontrar ‑se na poesia trovadoresca, em Bernardim Ribeiro ou em Camões. 
O lirismo de temática amorosa e erótica vaza ‑se em motivos como os lábios, a boca, 
o beijo, o peito, os braços, o pé, ou em imagens aludindo aos diferentes sentidos. 
No poema escolhido, merece destaque a concretude do diálogo alusivo entre os 
protagonistas do par amoroso. (Helena Carvalhão Buescu)

JOÃO DIAS (1926 ‑1949). Escritor moçambicano, jornalista e crítico de cinema, 
a sua obra espelha as tensões raciais que o próprio experienciou em vida. Colaborou 
com OItinerário, OBradoAfricano, Agora, AIlha, Vértice, GazetadeCoimbra, ViaLa‑
tina, entre outros. Os pequenos episódios, relatos de um quotidiano marcado pela 
discriminação, são expressão destes conflitos dando visibilidade a espaços silencia‑
dos pelo colonialismo. (A Equipa)

JOÃO DO RIO (pseudónimo de João Paulo Alberto Coelho Barreto, 1881 ‑1921), 
muito embora tenha também escrito romance e teatro, é sobretudo recordado 
como um dos mais importantes contistas, repórteres, cronistas e «breves historia‑
dores» (no sentido mais legítimo do termo) do Rio de Janeiro, num período (início 
do século xx) em que a cidade se depara com imparáveis transformações, que a le‑
vam a entrar de rompante na modernidade. A sua profissão de jornalista combina 
na perfeição com os textos que escreve: textos breves, «flashes» que ilumina nas suas 
deambulações pela cidade, captação de pequenos episódios de recorte e alcance, 
aliás, heterogéneo. Fala sobre o fascínio do quotidiano carioca — mas também das 
suas contradições, do seu constante jogo de luzes e sombras. O excerto aqui repro‑
duzido reflecte precisamente sobre o sentido da destruição da praça do Mercado, 
mais um dos símbolos da «antiga Rio», destinada à vertigem da modernidade. (Hele‑
na Carvalhão Buescu)
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JOÃO GUIMARÃES ROSA (1908 ‑1967), no romance GrandeSertão:Veredas (1956), 
explora em dimensão superlativa as potencialidades da língua portuguesa, numa su‑
cessão vertiginosa de invenções morfossintácticas aliada a densas perquirições a 
respeito da natureza do homem, tendo por base um substrato regionalista que lhe 
serve de trampolim não apenas para a travessia do Sertão, mas para uma travessia 
na linguagem rumo a territórios até então inexplorados. Na mesma linha de inven‑
ção/reflexão situam ‑se os contos de PrimeirasEstórias (1962): tanto em «O espelho» 
quanto em «A terceira margem do rio», percebe ‑se que o real tem muitas bordas e 
precipícios, e que a excentricidade e a loucura são portadoras de verdades insupor‑
táveis. (Antonio Carlos Secchin)

JOÃO MAIMONA (n. 1955) é natural do Uíge, de onde fugiu com a família para a 
(hoje) República Democrática do Congo, em 1961, com o início da luta armada. Em 
Kinshasa fez o ensino secundário, tendo regressado ao país em 1975. Formou ‑se em 
Medicina Veterinária, matéria que lecciona na Universidade Agostinho Neto. Foi 
um dos fundadores da Brigada Jovem de Literatura do Huambo. Com uma breve 
passagem pela política (foi deputado do MPLA), na sua poesia sempre prevaleceu 
o deslumbramento pela materialidade da linguagem, afastando ‑se da «tradição» de 
uma «poesia de conteúdo» e privilegiando uma densidade alegórica e simbólica cuja 
significação nunca é imediata. Poeta, dramaturgo e ensaísta, é autor de uma obra 
imensa. Alguns dos seus títulos são: TrajectóriaObliterada (1984), LêsRosesPerdues
duCunene (1985), TraçodeUnião (1987), AsAbelhasdoDia (1990), QuandoSeOuviro
SinodasSementes (1993), IdadedasPalavras (1997), FestadeMonarquia (2001), Lugare
OrigemdaBeleza (2003), OSentidodoRegressoeaAlmadoBarco (2007), Memóriade
Sombra (2012). (Inocência Mata)

JOÃO RODRIGUES DE CASTELO BRANCO (1469? ‑1515), fidalgo do rei, foi 
contador da comarca da Guarda em tempo de D. Manuel I. Da sua vida pouco mais 
se sabe, mas o seu nome é recordado por ser autor de uma das mais conhecidas 
composições do CancioneiroGeral compilado por Garcia de Resende (1516). Fechan‑
do um corpus de escassos quatro textos, a «Cantiga sua, partindo ‑se» trata um tema 
frequente na poesia coetânea, de que se distingue pelo ritmo e pela contagiante 
dolência dos seus versos, pontuados por aliterações, paralelismos, rimas internas. 
A nostalgia associada ao momento da separação antecipa a dor da ausência, que 
o discurso lírico exprime de modo hiperbólico: parecendo ausentar ‑se ele próprio 
da fala que dirige à dama, o amador representa ‑se afinal pela metonímia dos olhos 
onde projecta as emoções que, sempre objecto de intensificação, culminam em de‑
sejo de morte e, dizendo os extremos do sofrimento, dizem também a excelência do 
amor. (Cristina Almeida Ribeiro)
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JOÃO UBALDO RIBEIRO (Baía, n. 1941) pode ser lido como um romancista 
que, através de um mergulho em seu universo de infância — o Recôncavo Baiano 
—, aponta para a necessidade de se construir, graças à sua concepção da literatura 
como forma de conhecimento, uma sempre renovável ideia de identidade nacional. 
A partir de SetembronãoTemSentido (1968), seu primeiro livro — inspirado em Re‑
tratodoArtistaQuandoJovem, de Joyce —, passando por SargentoGetúlio (1971), sua 
obra de maior vigor vanguardista, e o colossal VivaoPovoBrasileiro (1984), Ubaldo 
vem se mantendo um activo porta ‑voz — sempre bem ‑humorado e irónico — dos 
personagens ‑tipo que configuram a sociedade brasileira histórica e contemporâ‑
nea. Por sua obra, internacionalmente reconhecida, recebeu em 2008 o Prémio Ca‑
mões de Literatura. (Juva Batella)

JOÃO VÁRIO (pseudónimo de João Manuel Varela, Mindelo, 1937 ‑2007). O mais 
cosmopolita escritor cabo ‑verdiano do século xx, mais conhecido pelo pseudónimo 
João Vário. Médico de formação, viveu uma «dupla insularidade», entre a vivência 
insular na província de um império decadente e a sua experiência na metrópole, 
onde viveu em Lisboa e Coimbra e de onde terá partido à procura de uma ideia de 
Europa que encontrará, durante trinta e três anos, na cidade de Antuérpia. Com 
uma vasta obra, ainda pouco publicada, estreia ‑se em 1958 com o livro Horas sem
Carne, que mais tarde retirará do mercado e da sua bibliografia. Em 1966 publica 
Exemplo Geral, volume primeiro de uma obra que projectava composta por doze 
volumes, tendo, na realidade, ficado por nove. É em Exemplos que João Vário exerci‑
tará uma escrita poética de cariz bíblico, influenciada por, entre outros, T.S. Elliot, 
Ezra Pound e Saint ‑John Perse. Já na década de 70 surge com o pseudónimo Timó‑
teo Tio Tofe, caracterizado pela produção poética de cariz épico, o aspirante autor 
de uma epopeia cabo ‑verdiana, insular e crioula de OsLivrosdeNotcha. Na ficção, 
em conto e romance, manifesta ‑se através do pseudónimo G.T. Didial, autor de O
EstadoImpenitentedaFragilidade (1989) e ContosdaMacaronésia (1992), ambos reflexo 
de uma cosmovisão da cabo ‑verdianidade e da sua literatura, principalmente na fi‑
gura da diáspora. (Francisco C. Marques)

JOAQUIM DIAS CORDEIRO DA MATTA (Angola, 1857 — Luanda, 1894) é um 
dos mais importantes nomes da geração nativista angolense do «Jornalismo Lite‑
rário». Jornalista primordialmente, foi também historiador, folclorista, filólogo, 
romancista e poeta e um cultor exímio da língua quimbundo, de que também foi 
estudioso, tendo deixado uma recolha de PhilosofiaPopularemProvérbiosAngolenses
(1891), umEnsaiodeDiccionárioKimbundu‑Portuguez (1893) e, como pedagogo, uma 
CartilhaRacionalparaSeAprenderaLeroKimbundu (ou língua angolense) — Escripta 
segundoaCartilhaMaternal doDr.JoãodeDeus (1892). Como poeta deixou Delírios 
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(1887), para além de muita poesia dispersa. Em «Kicôla», que funciona como um 
ritual de iniciação ao encontro entre dois mundos, o sujeito poético, falante do por‑
tuguês e representante de uma cultura urbana que se subentende europeia, é o ho‑
mem apaixonado que se assume como intermediário cultural, mediador entre dois 
mundos em presença, aqui metonimizados pelas língua quimbundo e portuguesa. 
«Libelo a Portugal» é um poema que vem confirmar a pretensão emancipalista de le‑
trados e jornalistas angolenses, que se auto ‑intitulavam filhos‑do‑país, que na segunda 
metade do século xix aspiravam à independência política face ao que consideravam 
a decadência de Portugal enquanto potência colonial. (Inocência Mata)

JOAQUIM PEDRO DE OLIVEIRA MARTINS (Lisboa, 1845‑1894). Historiador 
e escritor, foi uma das figuras ‑chave da História portuguesa contemporânea. Foi 
um elemento de destaque do grupo dos Vencidos da Vida e da Geração de 70. Febo
Moniz (1867), o seu primeiro romance histórico de intenção política, escrito sob a 
inspiração de Alexandre Herculano, reflecte a sua simpatia para com a ideia de jus‑
tiça universal. Colaborou em diversos jornais, onde publicou artigos sobre história 
e política social. Fez ainda incursões na escrita para teatro de intenção social e na 
poesia. Lançou, com Antero, Eça de Queirós, Manuel de Arriaga, Luciano Cordei‑
ro, Batalha Reis e Teófilo Braga, o jornal de feição socialista ARepública,que desa‑
parece com o governo do marechal Saldanha e o leva a ir viver para Espanha. Re‑
gressa a Portugal em 1874, mas o malogro da sua experiência política e governativa 
fá ‑lo entrar, a partir de finais da década de 80, numa fase de descrença. Em OsFilhos
deD.JoãoI (1891), biografia histórica da qual foram publicados alguns capítulos na 
RevistadePortugal, tenta resgatar a ideia de um heroísmo exemplar. Aqui, a vontade 
e o homem como instrumento de um desígnio maior fazem parte de uma lição de 
nacionalidade. (Margarida Gil dos Reis)

JORGE AMADO (1912 ‑2001) é um dos grandes representantes do romance regio‑
nalista nordestino. Autor de uma obra imensa (cerca de quatro dezenas de títulos), 
Jorge Amado é muito conhecido, no Brasil e internacionalmente, sobretudo pela 
adaptação da sua obra ao cinema e à televisão. A sua obra, com uma temática de ca‑
riz sociopolítico e existencial, revela uma preocupação com o rumo do país, desde 
o primeiro romance, NoPaísdoCarnaval (1931). Membro do Partido Comunista 
Brasileiro (PCB), foi militante de causas sociais e, devido a essa militância, conhe‑
ceu o exílio na Europa e na América do Sul. Foi nesse «período político» que escre‑
veu romances como Jubiabá (1935), CapitãesdeAreia (1937), TerrasdoSemFim (1943), 
SearaVermelha (1946) ou OsSubterrâneosdaLiberdade (1954), o seu grande romance 
político em três volumes, que põe em evidência a luta de classes, a luta dos campo‑
neses e operários contra os latifundiários e o sistema capitalista. Após o seu afasta‑
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mento do PCB, em 1955, opera ‑se uma mudança na temática dos seus romances e 
a sua escrita fixa ‑se, doravante, nas palavras de Alfredo Bosi, «no pitoresco, no sa‑
boroso, no apimentado do regional». Mas ainda assim, indagando as condições de 
vida das gentes do interior bahiano, a oligarquia dos coronéis. É o tempo de Gabrie‑
la,CravoeCanela (1958), Dona FloreSeusdoisMaridos (1966), TietadoAgreste (1977),
OSumiçodaSanta:Umahistóriadefeitiçaria (1988), e aMortedeQuincasBerrod ’Água
(1959) que, não sendo uma novela muito conhecida do escritor, é, porventura, 
aquela em que o génio realista do escritor se deixa absorver pelo fantástico na 
representação celebrativa das gentes humildes da cidade de Salvador.(Inocência 
Mata)

JORGE DE SENA (1919 ‑1978). Embora engenheiro em Portugal, docente no Brasil 
e nos EUA, ensaísta, tradutor, ficcionista, dramaturgo, dizia ‑se sobretudo poeta. 
Da imensa obra de qualidade invulgar, onde há inovadores estudos camonianos e 
pessoanos, avultam desde 1942 os muitos livros de poemas, a tratarem «de amor e de 
poesia e de ter pátria» na voz de assumido exilado. Independente de «movimentos» 
erigiu a sua «poética do testemunho», a qual, segundo Eduardo P. Coelho, o alçou 
a «figura tutelar» de «quase tudo o que a poesia portuguesa contemporânea consi‑
dera e partilha», como o ousado enfoque do erótico e o diálogo do verso com as 
demais artes, sendo modelares os livros ArtedeMúsicaeMetamorfoses. Deste, os tex‑
tos representados nesta antologia: a magnífica interlocução com a tela de Goya, a 
(re)invenção da língua sob a égide de Afrodite Anadiómena e a singular representa‑
ção do ambiente peninsular aquando da Guerra Civil Espanhola, no romance Sinais
deFogo. (Gilda Santos)

JORGE FERREIRA DE VASCONCELOS (1515? 1525?‑1585). Escritor e cortesão. 
Os tempos e as vontades pouparam as comédias, Eufrosina (1555), Ulysippo (1556‑
‑1561?) e Aulegrafia (1619), bem como o livro de cavalarias MemorialdasProezasda
SegundaTávolaRedonda (1567), refundido da obra desaparecida TriunfosdeSagramor 
(1554). O comediógrafo viveu numa época e numa circunstância em que Lisboa é 
ponto de partida e de chegada de um mundo em movimento, imenso e variado, 
onde «cada dia se descobre um Pegu». Na Comedia Eufrosina são tratados temas 
como o amor e a condição da mulher, a defesa da língua portuguesa, a contenda das 
artes e das letras, a miragem da Índia, a crítica à mercancia e à corrupção, o valor da 
pessoa e do dinheiro, a fortuna e o livre ‑arbítrio. Intensidade dramática não falta às 
personagens da sua trilogia de ouro, que satirizando e rindo com fina agudeza espe‑
lham a admirável luz da verdade, o que lhe valeria a censura e a entrada nos diversos 
índices inquisitoriais. (Silvina Pereira)
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JOSÉ ANASTÁCIO DA CUNHA (Lisboa, 1744 ‑1787) estudou nos Oratorianos 
e alistou ‑se, em 1763, no Regimento de Artilharia do Porto, tendo sido destacado 
para Valença, onde adquiriu fama de herege pela sua camaradagem com oficiais 
estrangeiros do exército então reorganizado pelo conde de Lippe. Com uma for‑
mação literária e científica invulgar, foi poeta e matemático, com obra publicada 
a título póstumo em qualquer dos casos. Foi ainda tradutor de Pope, Voltaire e 
Haller, entre outros. Nomeado lente de Geometria por Pombal, tardaria a ser 
empossado no cargo, vindo, em Outubro de 1778, a sair no último auto ‑de ‑fé 
realizado em Portugal. Perdoado em 1781, ensinaria ainda no Colégio de S. Lucas. 
Poeta audacioso, nas ideias e nas formas, nele se antecipa o «transbordar de po‑
derosos sentimentos» (Wordsworth) que caracterizaria o Romantismo. O soneto 
escolhido constitui, por sua vez, um notável exemplo de conciliação de ressonân‑
cias camonianas, e quinhentistas em sentido mais lato, com um arrebatamento 
poético (não alheio ao universo convocado) que acolhe e enfatiza, no juramento 
final, a conflitualidade de um solilóquio amoroso tecido de interrogações retóri‑
cas. (Maria Graciete Silva)

JOSÉ CARDOSO PIRES (Castelo Branco, 1925 – Lisboa, 1998). O eclectismo pro‑
fissional foi um dos aspectos marcantes da vida deste autor (intérprete, tradutor, 
correspondente, redactor, director editorial e docente de Literatura Portuguesa e 
Brasileira na Universidade de Londres entre 1969 ‑1971). CaminheiroseOutrosContos 
(1949), apreendido pela censura, inicia o percurso de uma ficção contextualizada na 
segunda fase do neo ‑realismo português, onde o experimentalismo narrativo reveste 
a temática de um país em fase de obscuro desencanto. Obras como OHóspededeJob 
(1963) e ODelfim (1968) reflectem a ominosidade social do período salazarista, em 
traços de humor e ironia de uma acidez que predomina ainda em ABaladadaPraiados
Cães:Dissertaçãosobreumcrime (1982) ou AlexandraAlpha (1987). ODelfim (1968; filme 
com o mesmo título realizado por Fernando Lopes em 2002), envolve o leitor num 
ambiente alegorizado em figurações do poder que convivem com o movimento sim‑
bólico do contrapoder. Em 1997 é ‑lhe atribuído o Prémio Pessoa. (Flávia Ba)

JOSÉ CRAVEIRINHA (1922 ‑2003). Figura patriarcal da poesia e da literatura mo‑
çambicana e um dos maiores vultos da literatura em língua portuguesa, nasceu em 
Lourenço Marques, actual Maputo. Autodidacta, foi funcionário público, jornalis‑
ta, atleta, cronista, contista e activista político, facto que o levou a ser preso pela 
PIDE, na década de 60. Depois da independência, foi o primeiro presidente da 
AEMO, tendo mais tarde sido nomeado vice ‑presidente do Fundo Bibliográfico de 
Língua Portuguesa. Prémio Camões em 1991, a sua poesia, expressão de um rigor 
estético insuperável e de um apurado e irreverente sentido crítico, atravessou, de 
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forma profunda e criativa, diferentes temáticas que representam o mosaico exis‑
tencial não só moçambicano, mas também global. Assim, se poemas como «Hino 
à minha terra» e «África» traduzem o espírito reivindicativo e festivo de uma iden‑
tidade subjugada, mas nunca conformada, onde moçambicanidade e africanidade 
superiormente se confundem, «Ninguém» simboliza uma veia mais irreverente e 
sarcástica, sobretudo quando se trata de denunciar e fustigar toda e qualquer forma 
de dominação, discriminação e de injustiça social. (Francisco Noa) 

JOSÉ DE ALENCAR (Ceará, 1829 – Rio de Janeiro, 1877), o mais importante fic‑
cionista do Romantismo brasileiro, foi também poeta, dramaturgo e crítico. Seus 
romances concretizam um projecto de recriação literária da sociedade brasileira, 
desde a sua proto ‑história, e podem ser subdivididos em narrativas de fundo histó‑
rico e indianista, narrativas regionalistas e rurais, narrativas citadinas e sociais. De 
êxito imediato e continuado até hoje, esses romances estabeleceram as duas linhas 
de rumo da ficção brasileira posterior: a sociológica, em que as personagens entram 
em conflito com o meio, e a psicológica, em que o conflito se dá dentro da perso‑
nagem ou na sua relação com as outras. Em OGuarani e Iracema,obras ‑primas do 
Indianismo romântico, Alencar constrói mitos de fundação do Brasil como nação 
mestiça, resultante da ligação amorosa do ameríndio com o conquistador europeu. 
Além de realizar talentoso abrasileiramento da linguagem literária, em Iracema pro‑
duz também uma inigualável prosa poética. (Vânia Chaves)

JOSÉ DE ALMADA NEGREIROS (S. Tomé e Príncipe, 1893 – Lisboa, 1970) 
afirmou ‑se desde o início do século como uma das personalidades mais interessan‑
tes em vários campos da arte e da literatura. Entre 1919 e 1920, seguiu os estudos de 
pintura em Paris e, entre 1927 e 1932, vai para Madrid, onde trabalha como artista 
plástico. Em 1934, casa, em Lisboa, com a pintora Sarah Afonso. Revela ‑se ao pú‑
blico em 1911, na 1.ª Exposição do Grupo dos Humoristas Portugueses. Dois anos 
mais tarde, conhece Fernando Pessoa numa exposição de caricaturas. Colaborou 
nas revistas Orpheu (1915) e PortugalFuturista (1917) e funda e dirige Sudoeste (1935). 
Com vários artigos dispersos em jornais e revistas, publicou a novela AEngomadeira 
(1917), a colectânea de poemas em prosa AInvençãodoDiaClaro (1921) e a peça de 
teatro PierroteArlequim (1924), entre outras. Em 1938, publicou a sua obra literária 
de maior fôlego, o romance NomedeGuerra. ManifestoAnti‑Dantas (1915) represen‑
tou um claro sinal de vanguarda, que acabou por se esbater nos textos narrativos 
e dramáticos de criação posterior. A busca do novo está ainda presente no texto 
«O cágado», publicado em 1921, onde o fantástico convive com a jocosidade e a iro‑
nia, aliadas a uma ideia de fragmentação da própria realidade. (Margarida Gil dos 
Reis)
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JOSÉ DE SANTA RITA DURÃO (1722 ‑1784) foi um orador e poeta luso‑
‑brasileiro. Nasceu em Minas Gerais e veio para Portugal aos nove anos estudar 
com os Oratorianos, em Lisboa. Foi ordenado eremita de Santo Agostinho e cursou 
Filosofia e Teologia em Coimbra. Expulso e perseguido por Pombal, refugiou ‑se 
em Espanha, França e Itália, onde foi bibliotecário antes de regressar a Coimbra, 
já no reinado de D. Maria I. É lido no âmbito do Arcadismo Brasileiro e do grupo 
de escritores que formaram a Escola Mineira. A recepção do autor passou também 
pelo nativismo e pelo indianismo e a sua obra mais relevante, Caramuru (1781), é um 
poema épico de feição quinhentista, escrito sob influência intertextual e poética 
d’OsLusíadas (1572). O «Episódio de Moema» trata do suicídio de uma indígena apai‑
xonada pelo herói do poema e pode ser lido como uma metáfora sobre a identidade 
das tribos brasileiras. (Rafael Esteves Martins)

JOSÉ DOS SANTOS FERREIRA (Macau, 1919 – Hong Kong, 1993). Estudou no 
Liceu de Macau até os 17 anos. Em 1956, foi trabalhar para o Liceu, como chefe da 
secretaria, auxiliando vários jovens liceais de pouca renda. Integrou várias direc‑
ções de associações de Macau. Amou o desporto, as festas, o Carnaval, a poesia, 
o teatro e a sua obra é fruto dessa devoção à cultura macaense. Escreveu poesia, 
crónicas e teatro em patoá de Macau, mais conhecida como «dóci língu di Ma‑
cau di tempo antigo» ou «papiá cristãm». «Chico vai escola» é um texto em patoá 
de Macau, que trata de maneira bem ‑humorada as dificuldades interssociais de 
uma criança no dia ‑a ‑dia da escola. A obra de José dos Santos Ferreira foi reunida 
pela Fundação Macau e publicada em edição especial, de cinco volumes, em 1994. 
(Monica Simas)

JOSÉ EDUARDO AGUALUSA (n. 1960) nasceu no Huambo, Angola, e cresceu 
em Portugal, para onde viajou com os pais logo após o 25 de Abril. Em Portugal 
frequentou o curso de Agronomia, que nunca terminou, tendo enveredado pelo jor‑
nalismo, actividade com que começa a ser conhecido no ÁfricaJornal(1984 ‑1986). 
É poeta, contista, romancista e cronista, tendo começado a publicar em 1988, com 
AConjura. Seguiram ‑se cerca de duas dezenas de livros, sobretudo de ficção, de que 
se destacam os últimos romances: BarrocoTropical (2009), MilagrárioPessoal (2010), 
TeoriaGeraldoEsquecimento (2012), AEducaçãoSentimentaldosPássaros (2012),AVida
noCéu (2013),ARainhaGinga (2014)eASociedadedosSonhadoresInvoluntários (2017). 
É também autor também de literatura infanto ‑juvenil, roteirista e cronista. A obra 
de Agualusa faz ‑se de referências explícitas do passado (como o seu primeiro ro‑
mance, AConjura, ou ARainhaGinga), embora não seja fácil classificá ‑la de forma 
definitiva como ficção histórica devido, porventura, aos voos de imaginação que 
comportam. Por outro lado, outra constante da filosofia da arte literária de José 
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Eduardo Agualusa, escritor viajante, é o resgate das margens das representações 
político ‑ideológicas do outro, que se faz representar na sua alteridade como parte de 
um universo múltiplo. (Inocência Mata)

JOSÉ GOMES FERREIRA (1900 ‑1985). Intelectual marcante da frente cultural 
anti ‑salazarista, que o levará a ser presidente da APE, entre 1973 ‑1975, ocupa um lu‑
gar de encruzilhada na modernidade pós ‑Pessoa. Sem esquecer a matriz romântica‑
‑simbolista e a referência brandoniana, assume a pertença modernista, a partir dos 
anos 30. A Memória das Palavras (1965) faz o relato autobiográfico desse trajecto 
singular. Os poemas seleccionados, recolhidos em PoesiaI (1948) e PoesiaIII (1961) 
e posteriormente em Poeta Militante (1977 ‑1983), dão a ver a linguagem poética a 
produzir realidade. Com ela se multiplicam máscaras e timbres de voz, do sussurro 
ao grito, dando força auto ‑irónica à persona do autor. A reportagem sonâmbula da 
cidade, na forma das crónicas de OMundodosOutros (1950), ou o diário de artista, 
plasmado na série póstuma, ainda incompleta, de DiasComuns (1990 ‑2013), são ou‑
tros modos de levar à prática a sua militância dapoesiatotal. Assim reage à barbárie 
e aos esplendores do século xx, enquanto torna a escrita permeável ao ritmo das 
coisas banais e mutantes, ao irrealquotidiano onde habitam o sonho revolucionário, 
a solidão existencial e a transfiguração surrealizante. (Carina Infante do Carmo)

JOSÉ JORGE LETRIA (n. 1951) é um multifacetado homem de letras português, 
autor de uma vastíssima obra que abrange os mais diversos géneros (teatro, ficção, 
poesia), sendo uma parte dedicada à literatura infanto ‑juvenil. Tem sido também 
jornalista e é presidente da Sociedade Portuguesa de Autores, distinguindo ‑se pela 
forma como pugna pela criação literária e artística. São ainda de ressaltar as suas 
ligações aos autores de outros países de literatura em português. Refiram ‑se dois 
ou três títulos da sua obra tão vasta: CoraçãosemAbrigo (2009), um romance sobre 
a história de mútua fidelidade e amparo entre um homem sem ‑abrigo e um cão 
Labrador; FernandoPessoa,omeninoqueeramuitospoetas (2014) (para crianças), ou A
Tentação da Felicidade (1993), uma obra poética modelar relativamente às suas ca‑
racterísticas: um discurso sintético e emotivo, em que o ritmo e a rima do verso 
desempenham um papel de relevo e fazem sobressair o lado cantabile da sua poesia. 
(Helena Carvalhão Buescu)

JOSÉ LOPES (São Nicolau, 1872 — Mindelo, 1962). Foi um professor e poeta cabo‑
‑verdiano. Emigra para Angola, a convite de Alfredo Troni em 1891, sendo a única 
vez que se encontrará fora do arquipélago natal. É autor de uma vasta obra, tendo 
vivido amplo reconhecimento externo e interno, marca da sua colaboração nos cír‑
culos da imprensa literária de Cabo Verde e da metrópole. A sua poesia, formalmen‑
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te composta, ecoando o poeta João de Deus, «ograndepoeta», é rica em evocações de 
uma mitologia cabo ‑verdiana herdada de Camões e momentos de contemplação, 
com recurso à descrição rica em adjectivos. «Nas margens do Lucala» é um registo 
profundamente íntimo da interioridade do autor reflectido na vasta e «formosa» 
paisagem do Rio Lucala, que conhecerá enquanto em Angola, paradoxo metafórico 
da insularidade. (Francisco C. Marques)

JOSÉ LUANDINO VIEIRA (pseudónimo de José Vieira Mateus da Graça, 
n. 1935). Com três anos de idade, o escritor angolano José Luandino Vieira emigrou 
com a sua família para Luanda, cidade capital cuja cultura e linguagem figurarão 
em toda a sua obra escrita. Em 1960, estreou ‑se na ficção com a publicação dos 
contos de ACidadeeaInfância, de onde foi tirada a selecção «A fronteira de asfalto». 
Três anos mais tarde, publicará Luuanda, um volume de três «estórias» que se fecha 
com «Estória da galinha e do ovo». Depois de ser galardoado com o Prémio Camilo 
Castelo Branco pela Sociedade Portuguesa de Escritores, Luuanda foi apreendido 
pela PIDE e o autor subsequentemente preso, cumprindo uma pena de mais de 
dez anos no Campo do Tarrafal. Depois da independência, Luandino regressou a 
Angola, onde exerceu várias funções públicas. Autor de contos, novelas e romances, 
Luandino reside em Portugal desde 1992. Em 2006 recusou o Prémio Camões, ci‑
tando motivos «íntimos e pessoais». O primeiro conto aqui reproduzido revela o seu 
empenho em recriar ambientes de sua infância na capital angolana, com particular 
ênfase nos limites físicos, políticos e económicos que separam os seus habitantes. 
No segundo, é importante destacar a incorporação de estratégias associadas com 
narrativas orais tradicionais. (Ellen Sapega)

JOSÉ LUÍS MENDONÇA (n. 1955) nasceu num dia de Novembro no Golungo Alto, 
Angola. Talvez não tenha sido apenas para celebrar o mês da independência do seu 
país que o seu primeiro livro de poesia se intitula ChuvaNovembrina (1981). Mem‑
bro da União dos Escritores Angolanos, é funcionário da UNICEF, em Angola. Poeta 
prolífico, é autor de cerca de duas dezenas de livros de poesia, de que se destacam 
RespirarasMãosnaPedra (1990), QueroAcordaraAlva (1996), NgomadoNegroMetal 
(2000), NuaMaresia (2005), OlfactosdoAfecto (2010), NãoSaiassemMimàRuaEsta
Manhã (2011), EssePaísChamadoCorpodeMulher (2012). Em 2014 publica a sua primei‑
ra obra de ficção, NoReinodasCasuarinas (romance), a que se seguiu, em 2016, Luanda
FicaLongeeOutrasEstóriasAustrais. Um dos mais importantes poetas da «Geração das 
Incertezas», aquela que se revelou logo após a independência e que, de uma poesia ce‑
lebrativa da utopia nação(ChuvaNovembrinaeGíriadeCacimbo), envereda depois por 
uma retórica que, em diálogo com a poesia nacionalista, vai denunciado um discurso 
disfórico, de desencanto, como se pode ler no poema «Subpoesia». (Inocência Mata)
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JOSÉ LUÍS TAVARES (n. 1967) é um poeta cabo ‑verdiano, residente em Portugal, 
onde fez estudos em filosofia e literatura. O autor de ParaísoApagadoporUmTrovão 
(2003), AgresteMatériaMundo (2004) e CidadedomaisAntigoNome (2009), recebeu 
em 2004 o Prémio Mário António de poesia, atribuído pela Fundação Calouste 
Gulbenkian. O poema «Limiar» integra o seu primeiro livro, que se destaca pelo 
culto da linguagem, pelo gosto do erudito e pelo encontro entre modernidade e a 
tradição da literatura portuguesa. Nele se recorre ao tom épico e grandiloquente 
para interrogar a relação da palavra poética com o «chão antigo», a «vida rude» e 
as «façanhas marinheiras». É precisamente nesse lugar, de aposição entre o mundo 
da literatura e o dos sucessos (des)acontecidos, que o poema encontra o seu lugar 
fundador, no ponto intersticial entre desceredescrer, em cuja dialéctica se explora o 
poder recriador da linguagem poética. (Gonçalo Cordeiro)

JOSÉ MAIA FERREIRA nasceu em Luanda a 7 de Junho de 1827, filho de José da 
Silva Maia Ferreira e de Ângela de Medeiros Mattoso. A partir de 1834 passou a residir 
no Rio de Janeiro, onde realizou os seus estudos. Regressou a Angola em 1845, tendo 
vivido nas cidades de Luanda e Benguela. Os infortúnios da vida levaram‑no a emigrar 
sucessivamente para o Brasil (Rio de Janeiro) e Estados Unidos (Nova Iorque). Quan‑
do em 1849 se publica em Luanda o livro EspontaneidadesdaMinhaAlma, fica para 
a história o registo das incipientes influências românticas do antilusismo brasileiro 
numa das primeiras manifestações da literatura moderna angolana. (Luís Kandjimbo)

JOSÉ RÉGIO (pseudónimo de José Maria dos Reis Pereira, Vila do Conde, 1901‑ 
‑1969). Figura cimeira do movimento em torno da revista Presença, foi um dos mais 
importantes intelectuais do século xx português, tendo ‑se destacado como poeta, 
ficcionista, dramaturgo, crítico e ensaísta. A obra de José Régio caracteriza ‑se por 
uma manifesta coerência, motivada pela fidelidade à «personalidade artística» a que 
obedece, evidenciando ‑se a necessidade de compreender e de comunicar eficaz‑
mente, sem mal ‑entendidos, as diversas e, por vezes, opostas facetas do homem 
moderno. Este é, por isso, numa irredutível defesa da sua individualidade, repre‑
sentado frequentemente em conflito (com os outros, consigo próprio, com o que 
o transcende), num processo em que a linguagem rigorosa articula um minucioso 
olhar analítico. «Cântico Negro», de PoemasdeDeusedoDiabo, diz exemplarmente a 
voz do eu que, recusando o conformismo, afirma, com orgulhosa rebeldia, o prima‑
do da liberdade individual como valor para o futuro e para a renovação do mundo. 
(João Minhoto Marques)

JOSÉ RODRIGUES MIGUÉIS (1901 ‑1980) praticou o romance, a novela e o 
conto, sendo também cronista e tradutor, e esteve ligado a publicações periódicas 
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como Seara Nova. Depois de um crescimento em bairros populares de Lisboa, 
cursa Direito e mais tarde, em Bruxelas, Ciências Pedagógicas; em 1935 parte para 
os Estados Unidos, ameaçado pela censura, e aí vive até ao fim da vida, colabo‑
rando em revistas americanas e portuguesas, sem abandonar nunca a escrita ro‑
manesca. O alfobre da obra radica no que conhece de Portugal e dos lugares em 
que viveu fora da pátria, obedecendo a um princípio de realismo no retrato so‑
cial agudo, combinado com um pendor autobiográfico discreto e muito filtrado, 
exemplificado na obra ‑prima AEscoladoParaíso (1960). O volume de contos Léah
eOutrasHistórias (1958), que lhe valeu o Prémio Camilo Castelo Branco, ilustra 
bem a ductilidade da sua escrita, adaptando ‑se ao tema de cada texto, mas sempre 
mostrando o mestre da língua, quer na descrição com epítetos sabiamente usados, 
quer como retratista do mundo e da consciência de um homem inquieto e cheio 
de humor. O balanço entre a memória e o princípio realista está bem patente no 
excerto escolhido. (Paula Morão)

JOSÉ SARAMAGO (1922‑2010). Autor de MemorialdoConvento (1982) e de OAno
daMortedeRicardoReis (1984), Saramago publica o seu primeiro romance em 1947 
(TerradoPecado), conjugando a escrita literária com outras actividades, entre elas a 
tradução (de Hegel, Tolstói e Baudelaire) e o jornalismo, chegando a ser director‑
‑adjunto do DiáriodeNotícias (1975). Romances como AJangadadePedra (1986), His‑
tóriadoCercodeLisboa (1989) e EnsaiosobreaCegueira (1995; filme Blindness, 2008), 
caracterizam ‑se por uma escrita provocatória, na forma e no tratamento das di‑
ferentes dimensões, por vezes dolorosas, da condição humana. OAnodaMortede
RicardoReis tece intertextualmente, a partir do lastro ficcional, uma estranha proxi‑
midade entre criador e criatura, Fernando Pessoa e Ricardo Reis. Em 1998 é galar‑
doado com o Prémio Nobel da Literatura. (Flávia Ba)

JOSÉ TOLENTINO MENDONÇA (n. 1965) é um teólogo e sacerdote madeiren‑
se. Publicando desde os anos 90, a sua produção tem abrangido o ensaio, a tradução 
bíblica, o teatro e sobretudo a poesia (OsDiasContados, 1990; LongenãoSabia, 1997; 
AQueDistânciaDeixasteoCoração, 1998; Baldios, 1999; AEstradaBranca, 2005). Em 
2006 reuniu a sua poesia no volume A NoiteAbre Meus Olhos, a que se seguiram 
OViajantesemSono (2008), EstaçãoCentral (2012) e A PapoilaeoMonge (2013). O seu 
universo poético elege preferencialmente os temas da construção do olhar, as expe‑
riências da infância, a viagem como peregrinação e a noção de vigília, situando ‑se 
numa região tocada pela fenomenologia do sagrado. «Antígona e a lei dos homens» 
retoma a herança clássica para nela recortar a densidade da figura humana, situada 
num ponto umbroso de fronteira e transição, face ao desafio da existência. O haiku 
tolentiniano vem recuperar a brevidade de um género que cultua, por meio de uma 
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estética da contemplação, o despojamento ascético e a correspondência universal 
entre todas as coisas, concentrando no instante de leitura a revelação do assom‑
bro. Elegendo embora o silêncio como instrumento poético de recolhimento ao 
claustro orográfico da interioridade monástica, não há recusa das metáforas visuais 
de impassibilidade diante do espectáculo do mundo, em que se configura uma tau‑
tologia da imanência em desafio ao paradoxo de uma impossível discursivização. 
(Gonçalo Cordeiro)

JÚLIO DINIS (pseudónimo de Joaquim Guilherme Gomes Coelho, 1839 ‑1871). 
Escritor português, também dramaturgo e poeta, é sobretudo conhecido pelos vá‑
rios romances e contos que publicou: AsPupilasdoSenhorReitor(1867), UmaFamí‑
liaInglesa e AMorgadinhadosCanaviais(1868) e OsFidalgosdaCasaMourisca(1871). 
A sua obra representa, em Portugal, uma herança única da tradição do romance 
inglês — o que pode ter contribuído para a sua incompreensível leitura como «leve». 
Na realidade, Dinis reflecte as grandes alterações, perplexidades e contradições so‑
ciais e pessoais de meados do século xix: os desastres naturais; o caciquismo e a 
deformação do regime parlamentar; a progressiva mas enfática alteração do papel 
social e pessoal da mulher; o fontismo e os embates entre o Portugal rural e avesso 
a mudanças e o Portugal, eivado de contradições, do «progresso»; os poderes locais 
e a forma como a igreja pode representar valores de superstição ou de emancipa‑
ção; a crença num «contrato social» que, alicerçado na pequena burguesia, rural ou 
comercial, viesse a permitir um real progresso. O excerto escolhido mostra uma 
mulher, no ambiente rural do Minho, a ler cartas em voz alta, para os seus ouvintes 
analfabetos. Algo está, pois, a mudar. (Helena Carvalhão Buescu)

LÍDIA JORGE (n. 1946). Tendo vivido em Angola e Moçambique — cenário de um 
dos seus romances — nos últimos anos da Guerra Colonial, a autora conciliou a do‑
cência no ensino secundário com a escrita literária e jornalística, tendo sido mem‑
bro da Alta Autoridade para a Comunicação Social. Diversos tipos de mal ‑estar 
social e afectivo, pré e pós ‑Revolução de 25 de Abril de 1974 constituem temática 
quase transversal ao conjunto da sua obra, traduzida em francês, italiano, alemão 
e neerlandês. Foi considerada por LeMagazineLittéraire, em 2013, como uma das 
«10 grandes vozes da literatura estrangeira». ODiadosProdígios (1980), o seu primei‑
ro romance, indicia a proeminência das figuras femininas no conjunto da obra de 
Lídia Jorge, como que prenunciando a caracterização de Eva Lopo, a protagonista 
feminina de ACostadosMurmúrios (1988; filme com o mesmo título realizado por 
Margarida Cardoso, 2005). Tendo como cenário a Guerra Colonial, este excerto ilu‑
mina a duplicidade e a cumplicidade de Eva Lopo/Evita que, a um fôlego, desdobra 
a visão feminina sobre o público e o privado, numa verdadeira guerra, quase esca‑
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tológica, de afectos — homens/mulheres, Moçambique/Portugal, Casa Portuguesa/
Fim do Império. (Flávia Ba)

LÍLIA MOMPLÉ (n. 1935). Escritora moçambicana, autora de Ninguém Matou
Suhura (1988), Neighbours (1996), OsOlhosdaCobraVerde (1997) e do guião do filme 
MuhupititAlima (1988). Foi directora do Fundo para o Desenvolvimento Artísti‑
co e Cultural de Moçambique e secretária ‑geral da Associação de Escritores de 
Moçambique (1995 ‑2001), tendo sido representante na UNESCO (2001 ‑2005). 
A obra Neighboursdescreve os eventos de uma noite em Maputo na perspectiva de 
três casas diferentes. (A Equipa)

LIMA BARRETO (Rio de Janeiro, 1881 ‑1922), filho de mestiços, ele tipógrafo e 
ela professora primária, afilhado do visconde de Ouro Preto, cursou a Escola Poli‑
técnica, que abandonou, foi funcionário público, colaborou em inúmeros jornais e 
revistas. Analista social e extremamente irónico — vejam ‑se os contos que deixou 
dispersos ou reunidos em livro (HistóriaeSonhos, 1920), os romances como TristeFim
dePolicarpoQuaresma (1915), ou ainda suas crónicas —, este autor mostra o «e assim 
se fazem as coisas» da sociedade brasileira e retrata a classe de pobres e remediados 
nascida no final do século xix, no Rio de Janeiro, o que é bem exemplificado em 
«O homem que sabia javanês». Ignorado pela crítica de seu tempo, teve seu ingresso 
recusado na Academia Brasileira de Letras, que o premiou por VidaeMortedeM.J.
GonzagadeSá (1919). (Maria Aparecida Ribeiro)

LOPITO FEIJÓO (pseudónimo de João André da Silva Feijó, que também assina 
J.A.S. Lopito Feijóo K., n. 1963) é natural de Malange, Angola. Poeta e crítico lite‑
rário, é membro da União dos Escritores Angolanos e membro fundador da Bri‑
gada Jovem de Literatura de Luanda (1980), do Colectivo de Trabalhos Literários 
Ohandanji (1984) e da Academia Angolana de Letras (2016). Com cerca de dezena 
e meia de livros de poesia, desde o seu primeiro livro, em 1987, que o poeta vem 
subvertendo uma certa «tradição» literária que busca na sociocultura ancoragem te‑
mática e discursiva. Não por acaso, em muitos dos seus títulos a palavra «doutrina» 
surge como contraponto da subjectividade e da libertação criadora: Doutrina (1987), 
AndarilhoeDoutrinário (2013), ReuniVersosDoutrinários, (2015), ImprescindívelDoutri‑
naContra (2017). Opta, assim, por uma estética multímoda em termos semânticos 
(uma intensa e por vezes hermética subjectividade) e de códigos compositivos (que 
vão ao cultivo de haicais, como em OBrilhodoBronze, 2011). (Inocência Mata)

LUÍS BERNARDO HONWANA (n. 1942). Nasceu em Lourenço Marques (actual 
Maputo), tendo feito carreira como jornalista. Lançou a sua obra, única ainda, Nós
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MatámosoCãoTinhoso, em 1964. Exerceu actividade política na clandestinidade, en‑
quanto militante da Frelimo, o que ditou o seu encarceramento nas celas da PIDE, 
juntamente com José Craveirinha e o pintor Malangatana. Depois da independência, 
ocupou vários cargos governativos, destacando ‑se o de ministro da Cultura. Conjun‑
to de contos, cujo universo narrativo se inspira nas regiões rurais e suburbanas do Sul 
de Moçambique, NósMatámosoCãoTinhoso, dominado pelo tema da infância, é não 
só uma das obras inaugurais da prosa moderna moçambicana, como também uma 
das mais emblemáticas, com a sua escrita vigorosa, envolvente e plena de maturida‑
de. Se o conto homónimo da obra explora as especificidades e assimetrias culturais, 
raciais, linguísticas e sócio ‑económicas da sociedade colonial, «As mãos dos pretos», 
através de um olhar infantil, inquiridor e irónico, é, sobretudo, um retrato implacável 
da irracionalidade e das inconsistências do discurso racista. (Francisco Noa)

LUÍS CARDOSO (Cailaco, Timor ‑Leste, n. 1960), falante de tétum ‑praça, estudou 
em colégios missionários até à revolução de 1974, quando veio a Lisboa. Forma‑
do em silvicultura, serviu no Conselho Nacional de Resistência Maubere. Autor de 
mais quatro romances, OlhosdeCoruja:OlhosdeGatoBravo (2002), AÚltimaMor‑
tedoCoronelSantiago (2003), RequiemparaoNavegadorSolitário (2007) e OAnoem
QuePigafettaCompletouaCircum‑navegação (2013), é também cronista, contador de 
histórias timorenses e professor de língua tétum em Portugal. CrónicadeUmaTra‑
vessia—Aépocadoai‑dik‑funam(1997) mereceu edições em inglês, francês, alemão, 
holandês e sueco. Trata ‑se de uma autobiografia de uma experiência de vida timo‑
rense, cujas primeiras páginas descrevem com fluidez a infância nas montanhas no 
interior da ilha, os estudos em escolas católicas e a travessia perigosa, de barco, para 
a ilha de Ataúro. Uma bela recordação com profundas ligações às culturas e crenças 
timorenses. (David Jackson)

LUÍS CARLOS PATRAQUIM (Maputo, Moçambique, n. 1953) é poeta, roman‑
cista e guionista. De regresso ao país, em 1975, após o seu exílio na Suécia (1973), 
participou na criação da Agência de Informação de Moçambique (AIM) e do Ins‑
tituto Nacional de Cinema e da Agência de Informação de Moçambique. Tem co‑
laboração activa na imprensa moçambicana e publica o seu primeiro livro em 1980, 
Monção, a que se seguem, entre outros, AInadiávelViagem (1985), VinteeTalNovas
FormulaçõeseUmaElegiaCarnívora (1991), LidemburgoBlues (1997), OOssoCôncavo 
(2005), ÍmpiaScripta (2011). Luís Carlos Patraquim começa a escrever numa altura 
(1980) em que a utopia revolucionária começava a perder o fôlego mobilizador e 
em Moçambique outra guerra, a civil, já era uma realidade vivida nas zonas rurais. 
A sua primeira obra concilia, então, o legado afectivo nacional e outras perspectivas 
discursivas. Considerado um dos poetas mais inovadores da sua geração, a poesia de 
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Luís Carlos Patraquim busca, ainda na tradição literária, matérias que apontam para 
o sonho, a viagem, a ilha como espaço de um imaginário universal… É o que acontece 
com o diálogo com poetas anteriores, como Rui Knopfli, na celebração afectiva, 
porém elegíaca, da Ilha de Moçambique, Muipíti. (Inocência Mata)

LUÍS DE CAMÕES (1525?‑1580). Autor central do cânone de Língua Portuguesa, 
viveu sobretudo em Lisboa e no Oriente, na condição de soldado e de poeta. Es‑
creveu textos líricos, dramáticos e um poema épico, que veio a público em 1572 (Os
Lusíadas), centrado na viagem de descoberta do caminho marítimo para a Índia. 
Conhecedor dos modelos greco ‑latinos e também da tradição italiana (dolce stil
nuovo e petrarquismo), Camões constitui o exemplo de um escritor que domina os 
códigos, transformando ‑os sem cessar, até alcançar um plano de verdadeira origi‑
nalidade. A sua obra lírica traduz, por isso, não apenas as tensões próprias do seu 
universo afetivo (Engano vs Desengano, Carência vs Culpa, Natureza vs Cultura), 
como as contradições de toda uma época: o Outono do Renascimento. Embora 
recorrendo a numerosas referências mitológicas (ao gosto da época), a sua epopeia 
distingue ‑se pela historicidade e pelo desígnio claro de intervir na situação política 
do seu tempo. Assim se entende a importância que n’OsLusíadas assume a figura de 
D. Sebastião, o jovem monarca a quem o poeta dedica a obra, de forma singular‑
mente desenvolvida, acreditando que com ele tinha nascido uma nova era para Por‑
tugal e para toda a cristandade. (José Augusto Cardoso Bernardes)

LUÍS FILIPE CASTRO MENDES (n. 1950) é um escritor português que é simulta‑
neamente um grande homem de cultura (embaixador e ministro da Cultura). Como 
autor, sobressai em particular a altíssima qualidade da sua poesia, bem como a sua 
segurança como ficcionista. A poesia tem ‑no acompanhado ao longo de toda a car‑
reira, tendo publicado mais de uma dezena de livros, entre os quais, em 1999, a sua 
PoesiaReunida:1985‑1999. Algumas das suas características como poeta perpassam por 
toda a obra: um ritmo encantatório que o aproxima da dimensão musical do discurso 
poético (ModosdeMúsica, 1996); a herança cultural que assume de forma criativa e 
transformadora (ViagemdeInverno, 1993; OutroUlissesRegressaaCasa, 2016); a forma 
como a experiência de vida é reconfigurada no discurso poético. É particularmente 
desta última característica que é devedor o poema escolhido de LendasdaÍndia (2011), 
a recordar o quinhentista Gaspar Correia, cruzando ‑o com o destacamento do autor, 
enquanto embaixador, na Índia. (Helena Carvalhão Buescu)

LUÍS FRÓIS (Lisboa, 1532 — Nagasaki, 1597) entrou na Companhia de Jesus em 
1548, partindo nesse mesmo ano para Goa, onde conheceu S. Francisco Xavier e se 
cruzou com Fernão Mendes Pinto. Ordenado sacerdote em 1561, passou ao Japão 
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em 1563, encetando, em 1585, a composição da HistoriadeJapam, em que dá conta 
das origens e dos progressos da acção da Companhia na «conversão dos japões», da 
chegada de S. Francisco Xavier, em 1549, a 1594. Pensada para ser impressa na Eu‑
ropa, a obra não chegaria então a ser enviada para Roma, de onde partira a solicita‑
ção do P. Geral Aquaviva, estando ‑lhe reservado um destino bem menos auspicioso 
que o da sua vasta correspondência, cedo editada em várias línguas. Destinada a 
desfazer equívocos de recepção da história e dos costumes japoneses na Europa, 
a exemplificação produzida no excerto institui ‑se, na realidade, como exercício de 
intercompreensão de termos e experiências de vida, indissociável do percurso do 
missionário jesuíta e dos destinos da própria Europa na convocação recorrente das 
coisas da Índia, entre outros aspectos. (Maria Graciete Silva)

LUÍS GONZAGA GOMES (Macau, 1907‑1976). Foi tradutor, coleccionador de 
arte chinesa, director da Emissora de Radiodifusão de Macau, bibliotecário da 
Biblioteca Nacional, chefe da redacção da revista Renascimento, secretário ‑geral 
do NotíciasdeMacau e director da publicação dos ArquivosdeMacau. Da sua vasta 
obra, o gosto pelos aspectos quotidianos da cidade e pela sua história, incluindo 
uma parte substantiva da memória chinesa da região, se presentificam em Macau,
factoselendas. Uma parte da sua obra, como CuriosidadesdeMacauAntiga, Chinesices, 
BibliografiaMacaense, Macau:Ummunicípiocomhistória, foi reeditada pelo Instituto 
Cultural de Macau a partir do final dos anos de 1980, com excepção da última, ree‑
ditada pelo Leal Senado de Macau, em 1997. (Monica Simas)

LUÍS KANDJIMBO (n. 1960) é poeta e crítico literário. Natural de Benguela, 
é doutorado em Estudos Literários, membro fundador da Academia Angolana de 
Letras e membro do Comité Científico Internacional da UNESCO para a redacção 
do ix volume da HistóriaGeraldeÁfrica. Luís Kandjimbo tem tido uma activida‑
de política regular, tendo sido director para Acção Cultural e Língua Portuguesa 
no Secretariado Executivo da CPLP, responsável pela coordenação das acções de 
cooperação multilateral nos domínios da Cultura, Ciência, Tecnologia, Educação 
e Ensino Superior, consultor do ministro das Relações Exteriores do governo de 
Angola, vice ‑ministro da Cultura do governo de Angola, conselheiro cultural da 
Embaixada da República de Angola em Portugal. Um dos mais reconhecidos nomes 
na área dos estudos literários africanos, da sua bibliografia literária constam obras 
de poesia e de ficção: AEstradadaSecura(poesia, 1997), ONoctívagoeOutrasEstó‑
riasdeUmBenguelense (contos, 2000), DeVagaresaVestígios(poesia, 2000) e Acasos&
MelomaniasUrbanas—Estórias (2016). A sua escrita «justifica» o epíteto, da sua lavra, 
de «Geração das Incertezas»: com efeito, trata ‑se de uma escrita que, dimensionada 
na retórica do nacionalismo, dela se afasta na tematização de uma realidade que em 
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nada lembra utopia da nação, caracterizando ‑se, em termos de composição discur‑
siva, por recusar «regionalismos» linguísticos ou semânticos, antes optando por uma 
linguagem em que o experimentalismo parece ser um fim em si. (Inocência Mata)

LUIZ RUFFATO (n. 1961). Jornalista de formação, e anteriormente operário na in‑
dústria têxtil, Luiz Ruffato começou a publicar na viragem do século, inscrevendo ‑se 
na literatura brasileira com um projecto definido, de grande impacto no debate em 
torno da ficção contemporânea: a representação da classe operária brasileira em am‑
biente urbano. ElesEramMuitosCavalos,o romance que o revelou, ilustra claramente 
essa orientação, questionando a forma do romance com contaminações de outros gé‑
neros, formas e linguagens (publicidade, teatro, cinema, música). A pentalogia Inferno
Provisório, escrita entre 2005 e 2011, é o desenvolvimento mais ambicioso desse pro‑
jecto literário de representação da margem e da violência. (Clara Rowland)

LUIZA NETO JORGE (1939 ‑1989) é uma das vozes mais originais da poesia portu‑
guesa do século xx. Também escreveu argumentos e diálogos para filmes e deixou‑
‑nos um trabalho muito vasto como tradutora. A obra poética, reunida postuma‑
mente no volume Poesia (1960‑1989), destaca ‑se pela fulgurante intensidade de um 
discurso que subverte a gramática da língua para interrogar uma sociedade atávica, 
denunciada com acusadora violência, com ironia e mesmo algum sarcasmo. Luiza 
Neto Jorge viveu em Paris entre 1962 e 1970 e publicou grande parte dos seus livros 
durante o Estado Novo. O título que, em 1973, escolheu para a primeira recolha 
dos seus livros, OsSítiosSitiados, traduz bem o contexto repressivo em que escreveu 
grande parte dos seus livros. Experimentalista e libertária, a escrita de Neto Jorge 
regista o erotismo no feminino, frequentemente com provocadora euforia, como 
acontece em «O ciclópico acto», poema inicialmente integrado num livro ‑objecto 
concebido com o pintor Jorge Martins (1972). Em «A magnólia», a poetisa explora 
um trânsito indiscernível entre a palavra e a coisa e enfatiza o poder transfigurador 
da imagem poética. (Rosa Martelo)

MACHADO DE ASSIS (1839 ‑1908) é o mais celebrado autor da literatura brasilei‑
ra e um dos mais trabalhados pela crítica. Mulato de origem humilde, fundador da 
Academia Brasileira de Letras, nasceu no Rio de Janeiro imperial, onde viveu até à 
chamada Primeira República, num universo marcado pela escravidão e depois por 
seus legados. A complexidade desse mundo periférico seria retratada com destreza 
e ironia pelo autor, que se exercitou em diversos géneros, tornando ‑se especialmen‑
te conhecido por seus romances, contos e crónicas, em que instilou desconcertante 
pessimismo e desencantado relativismo moral, ambos temperados por um engaja‑
mento oblíquo e sinuoso. Tais traços, somados à experimentação formal que o torna 
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singular no quadro da literatura do período, aparecem especialmente em Memórias
PóstumasdeBrásCubas (1880) e DomCasmurro (1899), suas mais conhecidas obras, 
e em contos como «Um homem célebre». (Pedro Meira Monteiro)

MANOEL BOTELHO DE OLIVEIRA (1636 ‑1711), advogado, senhor de enge‑
nho, vereador da Câmara de Salvador e poeta barroco do recôncavo baiano, com 
estudos na Universidade de Coimbra (1658 ‑1665) e origem cristã ‑nova, versejou em 
quatro línguas: português, castelhano, italiano e latim. Publicou duas comédias em 
castelhano: Hayamigoparaamigo (1663 e 1705) e Amor,engañosycelos (1705). Dividiu 
a sua poesia em dois livros, MúsicadoParnaso (1705) e LiraSacra (1703, inédito até 
ao século xx). No primeiro, reuniu a sua poesia amorosa e circunstancial; no se‑
gundo, organizou a poesia religiosa. Possui escassa poesia humorística. Parte da sua 
obra ainda não foi publicada, especialmente, os ConceitosEspirituais (1706). Na silva 
«À Ilha de Maré, termo desta cidade da Bahia» canta, ufanisticamente, a beleza na‑
tural e os recursos agrícolas da ilha do recôncavo, com o intuito de salientar, meta‑
foricamente, as inúmeras virtudes da América portuguesa em comparação com o 
reino. (Enrique Rodrigues ‑Moura)

MANOEL DE BARROS (1916‑2014), poeta cronologicamente contemporâneo da 
denominada «Geração de 45», distingue ‑se no panorama lírico brasileiro pela índo‑
le auto ‑reflexiva e renovadora do seu universo poético. A sua poética, partindo de 
uma linguagem prosaica e despojada, cria uma poesia de imagens intensas, oníricas 
e de tons surrealistas. Através do entrecruzamento dos temas regionalistas e de um 
certo telurismo alucinado, a sua escrita supera o âmbito regional, para ecoar valores 
e temas universais, representados através de um verbo poético emancipado do mais 
estreito cartesianismo. Na obra OGuardadordeÁguas (1989), cujo título manifesta 
uma significativa intertextualidade a respeito de OGuardadordeRebanhos do Caeiro 
pessoano, estabelece ‑se um notável estranhamento e uma admirável distância do 
racional, através da relação animista entre a natureza local e o homem. As cinco 
primeiras composições de «Seis ou treze coisas que aprendi sozinho» oferecem uma 
lição exemplar desse jogo transgressor entre logicidade e ilogicidade, entre concre‑
ção e abstracção. (Alva Martínez Teixeiro)

MANUEL ALEGRE (n. 1936) é um nome da luta pelos valores da democracia por‑
tuguesa. Abraçou a resistência estudantil ao regime de Salazar e em Angola apelou 
à revolta militar contra a guerra colonial. Foi preso pela PIDE e viveu exilado de 
1964 até 1974, tendo ‑se distinguido na actividade política após a revolução. O seu 
percurso literário, marcado pela ficção e sobretudo pela poesia, inaugura ‑se com 
PraçadaCanção (1965), publicado na colecção coimbrã «Cancioneiro Vértice», do 
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movimento neo ‑realista português. Voz de contestação e revolta, a poesia de Ma‑
nuel Alegre enfatiza o poder do canto, da palavra pronunciada na ágora e dada a 
ouvir ao povo, sem recusar a nostalgia da epopeia nem os valores da pátria como 
mitologia. Em «Nambuangongo, meu amor», «Com letras de sangue», «As luzes de 
Nambuangongo», o poeta evoca o drama da guerra colonial, o frente a frente com 
a morte e os tormentos da visão humana na sua fragilidade e horror, configurando‑
‑se a poesia como arma de defesa da memória e o poeta como guerreiro contra o 
silêncio. (Gonçalo Cordeiro)

MANUEL BANDEIRA (Recife, 1886 — Rio de Janeiro, 1968). Poeta associado com 
o modernismo brasileiro de 1922, Manuel Bandeira é conhecido pelo seu estilo direc‑
to e simples e pelo lirismo notável dos seus versos. Embora mais velho que os poetas 
que organizaram a Semana de Arte Moderna em São Paulo, e tendo já publicado dois 
volumes de poesia anteriores a esta data, Bandeira foi convidado a apresentar um poe‑
ma no Teatro Municipal em Fevereiro de 1922. Não podendo estar presente em São 
Paulo, enviou um poema seu («Os sapos»), que abertamente criticava o parnasianismo 
então em voga. Autor de onze volumes de poesia, nos seus versos emprega verso livre 
muitas vezes, mas nunca recusou formas poéticas mais tradicionais. Conhecido por 
temáticas quotidianas («Evocação do Recife»), também exibe certa tendência pelo 
escapismo/evasionsimo («Vou ‑me embora pra Pasárgada») e várias das suas compo‑
sições comunicam um sentido de humor, ironia e tom coloquial que abrem o poema 
para o prosaico. Teve uma influência notável na obra de escritores africanos de língua 
portuguesa (especialmente nos poetas cabo ‑verdianos). (Ellen Sapega)

MANUEL DA FONSECA (Santiago do Cacém, 1911 — Lisboa, 1993), autor de poe‑
sia, conto, novela, crónica, romance, estreou ‑se com RosadosVentos (1940); no ano 
seguinte, Planície,novo livro de poemas, integraria a série neo ‑realista «Novo Can‑
cioneiro». No romance, destaca ‑se SearadeVento(1958). Colhendo na observação do 
real o alimento da escrita — concepção em tudo próxima ao neo ‑realismo português, 
na poesia como na prosa —, o escritor dá ‑nos a simbiose do espaço físico da planície 
alentejana com a mundividência do humano. No conto «Sempre é uma companhia» 
(in OFogoeasCinzas, 1953) entretece uma narrativa em que a chegada do rádio permite 
que os aldeãos recuperem parte da humanidade perdida (ou nunca antes experimen‑
tada); ao saberem «o que acontece fora dali», estas personagens acedem a outros tem‑
pos e a outros espaços, num cruzamento de mundos. (Violante Magalhães)

MANUEL GUSMÃO (Évora, n. 1945). Leccionou na Faculdade de Letras de Lis‑
boa, e enquanto escritor é notável ensaísta e poeta. Nos vários livros de poesia que 
publicou até ao momento, tem prosseguido a prática de um discurso poético que 
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alia a consciência fundadora do diálogo, como forma do humano, ao acolhimento 
das palavras dos outros e à dimensão histórica e política do gesto literário. Migra‑
çõesdoFogo (2004) é o seu quinto livro de poesia. No poema escolhido, a memória 
literária da Canção e do poeta que com ela dialoga cruza ‑se com a temática dos 
migrantes, bem como da potencial violência que tais «migrações do fogo» sempre 
encerram. (Helena Carvalhão Buescu)

MANUEL JOÃO RAMOS (n. 1960). Antropólogo, dá aulas no ISCTE e é direc‑
tor da Biblioteca Central de Estudos Africanos. Tem ‑se dedicado ao estudo das 
tradições orais etíopes, dando origem ao livro Histórias Etíopes: Diário de viagem. 
Publicou também, com Isabel Boavida e Hervé Pennec, uma edição de Históriada
Etiópia, de Pedro Páez. Paralelamente, tem uma carreira em artes gráficas, ilustrou 
alguns livros, e uma militância activa na redução do risco rodoviário. HistóriasEtío‑
pes:Diáriodeviagem nasceu dos cadernos de viagens do autor pela Etiópia, diário 
de viagem que inclui também desenhos do autor. O livro reproduz páginas dessa 
sua viagem, com pranchas, desenhos e esquiços, intercaladas com o escrito, e in‑
clui uma recolha de lendas e narrativas orais, sobre a presença portuguesa, aí, nos 
séculos XVI e XVII. Os desenhos não visam ilustrar nenhuma passagem escrita em 
particular, são antes um dos modos do autor olhar para o estranho, diverso, e de o 
transmitir ao leitor, numa tentativa de descoberta de um país quase desconhecido. 
(Ariadne Nunes)

MANUEL LARANJEIRA (1877‑1912) nasceu em Vergada, no concelho de Vila da 
Feira, e suicidou ‑se em Espinho. Tendo ‑se matriculado em 1898 na Escola Médico‑
‑Cirúrgica do Porto (aí defendeu a tese A Doença da Santidade. Ensaio psicopatoló‑
gico sobre o misticismo de forma religiosa, em 1907), exerceu a actividade clínica em 
Espinho, escreveu peças de teatro, poesia, cartas e páginas de diário, e colaborou 
com escritos doutrinais e ensaios sociopolíticos e de crítica literária em jornais e 
revistas como RevistaNova, AVozPública, PortoMédico e ONorte. Relacionou ‑se 
com importantes figuras da cultura portuguesa do seu tempo, nomeadamente An‑
tónio Carneiro, Teixeira de Pascoaes, António Patrício, João de Barros e Amadeo 
de Souza ‑Cardoso. Em 1908 conheceu Miguel de Unamuno, com quem manteve 
correspondência. As cartas de Laranjeira, o seu niilismo e a sua análise do pessimismo
nacional impressionaram o autor biscainho, que no seu livro PorTerrasdePortugaleda
Espanha (capítulo «Um povo suicida») transcreve a carta de 28 de Outubro de 1908 
e, mais tarde, presta homenagem ao amigo português no volume Deestoydeaquello. 
Principais obras: Amanhã, 1902; ÀsFeras, 1905; Comigo(Versosdumsolitário), 1912; 
Cartas (ed. póstuma), 1943; DiárioÍntimo (ed. póstuma, com introdução e notas de 
Alberto de Serpa), 1957. (Clara Rocha)
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MANUEL MARIA BARBOSA DU BOCAGE (Setúbal, 1765 — Lisboa, 1805) teve 
uma vida agitada de boémio, tendo viajado até à Índia e a Macau, sempre acompa‑
nhado da fama, que gerou bastante novo, de poeta turbulento. Esteve também pre‑
so durante uma temporada. Estes episódios biográficos estão na base da aproxima‑
ção simbólica que Bocage faz à figura maior da poesia portuguesa, e seu mentor, Ca‑
mões («Camões, grande Camões, quão semelhante»). As perturbações que descreve 
na sua poesia, em particular nos sonetos, de que foi exímio cultor, manifestam ‑no 
como escritor de transição, conhecedor da poética neoclássica, mas aberto à ex‑
pressão movimentada dos sentimentos que o pré ‑Romantismo sublinha (incluindo 
as ferozes sátiras que assina). É disto prova o famoso auto ‑retrato («Magro, de olhos 
azuis, carão moreno»), em que os elementos de autoderisão parecem já apontar para 
um sujeito moderno. Integrou a academia NovaArcádia, com o pseudónimo Elma‑
no Sadino. Foi ainda tradutor de poesia. (Helena Carvalhão Buescu)

MANUEL PEDRO PACAVIRA (1939 ‑1985). A temática da revolta contra o colo‑
nialismo resulta também da experiência do autor, militante nacionalista e prisio‑
neiro na colónia penal do Bié (Angola: 1960 ‑1967) e em Tarrafal (Cabo Verde: 1967‑
‑1974). O episódio da obra NzingaMbandi reconstrói momentos das relações entre a 
monarquia portuguesa e um antigo Estado do atual continente africano, o Reino do 
Congo: a chegada dos primeiros colonos, em 1575, o desembarque de Diogo Cão, na 
foz do rio Nzadi (Zaire ou rio Congo), a cristianização da corte do Mwene ‑Kongo 
(rei do Congo). Sucederá o mesmo em Matamba e Ndongo, terras da rainha Nzinga 
Mbandi, cujo nome dá título ao romance. Baptizada na Sé (em Luanda), em 1622, 
sob o nome de Ana de Sousa, conduzirá uma coligação contra os colonos, à cabeça 
dos estados da Matamba, Ndongo, Congo, Kassanje, Dembos e Kissama. Depois 
da sua morte (1663), a coligação (1635 ‑1683) dirigida por Ngola Kanini sofre a derro‑
ta. Esta ordem sequencial estrutura a narrativa de Manuel Pedro Pacavira. (Manuel 
Muanza)

MANUEL RUI (Angola, n. 1941) nasceu no Huambo. Licenciou ‑se em Direito 
(Coimbra, 1969). Em 1974, voltou a Angola, foi ministro da Informação. Membro 
fundador da UEA. É autor da letra do hino nacional de Angola. Escritor premiado, 
possui vasta obra — poesia, contos, romances, ensaios — traduzida em vários idio‑
mas. Publicou, entre outros:OnzePoemasemNovembro, 1976 ‑84; QuemMeDeraSer
Onda, 1982; RioSeco, 1997; QuitandeiraseAviões,2013. Lirismo e humor se alternam 
em sua obra, que aborda diferentes momentos da história angolana, efectuando 
uma crítica irónica da sociedade. Seus narradores operam com a passagem da fala 
à escrita. O excerto focaliza Carnaval da Vitória, o porco criado num apartamento, 
metáfora carnavalizadora do choque de mentalidades entre hábitos citadinos e ru‑
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rais. A partir do riso, o autor satiriza práticas individualistas existentes, em Angola, 
após 1975. (Carmen Ribeiro Secco)

MARCELO DA VEIGA (1892 ‑1976), isto é, Marcelo Francisco Veiga da Mata, é na‑
tural da ilha Príncipe (São Tomé e Príncipe). Conviveu com nomes grados da intelec‑
tualidade da época (em que se contavam seus conterrâneos Viana de Almeida, Mário 
Domingues, Francisco José Tenreiro, Almada Negreiros) e participou na dinamiza‑
ção de uma imprensa de matriz africana (onde sempre publicou os poemas). Porém, 
só seria conhecido do público, com sistematicidade, a partir da antologia Poetasde
S.ToméePríncipe (1963), organizada por Alfredo Margarido no âmbito da actividade 
editorial da Casa dos Estudantes do Império (Lisboa). Nessa antologia, Marcelo da 
Veiga aparece como superando a amarga ironia de Caetano Costa Alegre ao apresen‑
tar a denúncia do racismo no contexto do sistema colonial. Com efeito, Marcelo da 
Veiga, cuja obra seria reunida postumamente em 1989, em OCantodoOssôbó (colectâ‑
nea organizada por Manuel Ferreira contendo cerca de quatro centenas de poemas), 
escrevia desde 1917. Com poesias que se dão a conhecer dispersamente em publica‑
ções da época (com destaque para CorreiodeÁfrica), Marcelo da Veiga é o primeiro 
escritor são ‑tomense cuja obra começa a ser marcada por uma regular e convergente 
temática insular: a condição africana e insular e a situação colonial, operando ‑se o 
cruzamento destas duas linhas temáticas, que fazem da poesia negrista de Marcelo 
da Veiga pioneira do discurso negritudinista e cuja primeira manifestação oficial se dá 
com a brevíssima colectânea PoesiaNegradeExpressãoPortuguesa (1953), organizada por 
Francisco (José) Tenreiro e Mário Pinto de Andrade. (Inocência Mata)

MARIA ANNA ACCIAIOLI TAMAGNINI (1900 ‑1933) foi uma poetisa portu‑
guesa de quem nos chegou um único livro, LinTchiFá—Flordelótus (1925), prefa‑
ciado por Natália Correia. Viveu cerca de sete anos em Macau, onde acompanhou 
o marido no exercício do cargo de governador de Macau, escrevendo para jornais 
e revistas. O seu lirismo de raiz orientalizante exala a subtileza da contemplação 
perante os mistérios do mundo, revelando afinidades estéticas com António Feijó e 
Camilo Pessanha. A aliança entre o lavor da forma e o cultivo da sugestão pictórica 
e sinestésica colocam ‑na no quadrante de uma estética parnasiana de sabor finisse‑
cular, marcada por uma imagética simbolista em que abundam os motivos do femi‑
nino oriental (lago, lua, lótus). O poema «Uma estátua» oferece a declinação oriental 
do mito de Narciso, evocando etiologicamente uma atmosfera onírica ligada a um 
eterno feminino em que se entrevê o vulto não nomeado de A ‑má. A referência à 
folha de lótus assegura o enraizamento macrotextual das várias peças líricas, ali sur‑
gindo também como suporte da escrita e associação elemental entre o artificial e o 
natural. (Gonçalo Cordeiro) 
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MARIA GABRIELA LLANSOL (1931 ‑2008) nasceu em Lisboa, formou ‑se em Di‑
reito, mas nunca exerceu. Começa a publicar em 1962 (OsPregosnaErva), e é autora 
de vinte e seis livros de género inclassificável, entre eles duas trilogias («Geografia 
de Rebeldes» e «O Litoral do Mundo») e três diários. Escreveu sempre «nas margens 
da língua» (que levou consigo para um exílio de vinte anos na Bélgica, entre 1965 
e 1984) e fora da «literatura», assimilando ao seu próprio texto o universo de um 
grande número de figuras da cultura europeia, para chegar, nos últimos livros, a um 
«projecto do humano» centrado numa «ordem figural do quotidiano», muito marca‑
da pela leitura do filósofo Spinoza. Nessa ordem cabe, entre muitos outros livros, 
a pequena narrativa AmarUmCão (1991), que pode considerar ‑se paradigmática do 
seu processo de escrita fragmentária e não sequencial, e do método llansoliano de 
transformar a matéria do referente em figuras, seres mutantes, princípios activos, 
sem psicologia, intensos e fulgorizáveis. Deixou um espólio de mais de trinta mil 
páginas manuscritas. (João Barrento)

MARIA ISABEL BARRENO, MARIA TERESA HORTA e MARIA VELHO 
DA COSTA.NovasCartasPortuguesas (1972), da autoria colectiva de Maria Isabel 
Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa, é um texto de importância 
fulcral na história das reivindicações feministas no século xx em Portugal, tendo 
também adquirido, na sequência do processo movido contra as autoras pelo Estado 
Novo, uma notoriedade internacional sem precedente para a literatura portuguesa 
moderna. Inspirado nas cartas de amor de Mariana Alcoforado, o livro constrói ‑se 
como uma colcha de retalhos textuais atravessada por vários vectores estruturan‑
tes, entre os quais o rastreio genealógico das descendentes (fictícias e indirectas) 
da freira de Beja. Neste contexto, os extractos do diário novecentista de D. Maria 
Ana oferecem um testemunho da emergência da consciência política feminista que 
se debruça criticamente sobre as condições e as consequências da subalternidade 
feminina na sociedade patriarcal, traçando um caminho de resistência «pela negati‑
va»: «não bordo, não tenho filhos». (Anna Klobucka)

MARIA JUDITE DE CARVALHO (1921 ‑1998), autora de Tanta Gente, Mariana 
(1959), publicou várias colectâneas de contos e novelas entre as décadas de 60 e 90. 
Colaborou ainda com regularidade em diversos periódicos, nomeadamente no Diá‑
riodeLisboa até 1975, destacando ‑se como exímia cronista dos costumes e do quo‑
tidiano lisboeta. Dotada de uma voz lúcida e pungente, revela na contenção da sua 
escrita, tanto na sua produção ficcional como jornalística, uma especial atenção ao 
universo feminino marcado pela melancolia, solidão e desesperança. Neste mesmo 
tom, o conto «George», publicado em SetaDespedida (1995), descreve o regresso da 
homónima pintora à sua terra natal e o encontro com os seus duplos Gi e Georgina, 
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que a representam em diferentes etapas da sua vida. Esboça ‑se neste breve conto 
um episódio de revisão identitária, no qual memória e esquecimento emergem em 
conflito dando conta de uma ficção e vazios existenciais mascarados pelas sucessi‑
vas fugas da protagonista. (Ana Filipa Prata)

MARIA ONDINA BRAGA (1932 ‑2003) nasceu e morreu na cidade que lhe deu o 
nome, contudo, esta não a prendeu por muito tempo. Nos anos 50 deixa Portugal, 
primeiro rumo à Grã ‑Bretanha e França onde prossegue os seus estudos para de‑
pois, como professora e escritora, partir até às distantes paragens coloniais de um 
império português em declínio. Após a fuga à guerra em Angola e em Goa, é em 
Macau que encontra porto de abrigo e ali permanece até 1966, altura em que regres‑
sa a Lisboa. As múltiplas viagens que pontuaram a vida de Ondina Braga reflectem‑
‑se na sua obra ficcional — composta por novelas, narrativas de viagem, romances 
e contos, extraídos de um imaginário construído por memórias autobiográficas e 
testemunhos, estudo e inquietação, sonhos e vivências, fascínio e estranheza, sob a 
forma de uma prosa serena e acutilante na revelação de experiências tumultuosas. 
Foi com o livro de contos AChinaFicaaoLado, que a autora se deu a conhecer ao 
grande público em 1968. Esta foi a data da primeira das três edições que se sucede‑
ram, sendo a última de 1991, acompanhada pela sua tradução em chinês. No conto 
«Fong ‑Song» é representada a perda — tema explorado por toda a sua obra —, figu‑
rada na avó Sam ‑Ku de pés atados, centenária e moribunda. Ela está vazia de pátria, 
credo ou divisa, resta ‑lhe apenas a morte «nas frágeis tábuas que a haviam acolhido 
dos naufrágios da vida, no fân‑siun sobre as águas do rio» (1991:9). É finalmente le‑
vada dos braços do neto pelo Fong ‑Song / Vento ‑Água do tufão que arrasa toda a 
cidade flutuante do porto interior para, naquele cenário de destruição, nunca mais 
ser alcançada. (Marisa C. Gaspar)

MARIA PACHECO BORGES (1920‑1981) nasceu em Macau e faleceu em Lisboa, 
para onde se havia mudado com trinta anos. A antologia de sete contos reunidos 
no título Chinesinha, publicada pela primeira vez em 1974 numa edição de autor, é a 
única obra de Maria Pacheco Borges, ainda que no prefácio ela manifeste o inte‑
resse de dar continuidade a uma colecção que este livro apenas começava. Na co‑
lectânea a autora procurou apresentar em forma de contos uma parcela daquelas 
tradições culturais possíveis de observar entre a comunidade chinesa de Macau, 
muitas delas já em desuso, num país que passava por profundas reformas sociais e 
se queria transformar numa China moderna. Chinesinha conhece uma segunda edi‑
ção póstuma em 1995 pelo Instituto Cultural de Macau e Instituto Português do 
Oriente, com prefácio de Maria Ondina Braga, que traz à luz a leitura da obra sob 
o ponto de vista da condiçãoda mulherdaChinadeontem, onde a obediência ao ho‑
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mem (na figura do pai, do marido e do filho), o culto pelo virtuosismo feminino e o 
respeito pelas velhas tradições dos antepassados e pelos princípios confucionistas, 
lhes eram impostos. Maria Pacheco Borges enriquece a dimensão literária das suas 
narrativas aproximando ‑as de uma realidade etnográfica, pelo recurso à observação 
participante e a informantes privilegiados, assumindo a mulher chinesa o papel de 
protagonista nessas histórias. Em «O casamento de Pak ‑Lin», temática com a qual 
já havia iniciado o livro, são relatados os vários protocolos envolvidos nas diferen‑
tes fases do casamento chinês e cada gesto do ritual, devidamente justificado na 
perspectiva do desejo de prosperidade e fertilidade para o casal. Este conto com 
que termina Chinesinha, para além da riquíssima componente visual, sonora e até 
olfactiva com que nos brinda ocupa ‑se de uma das mais complexas e significativas 
celebrações chinesas e, talvez por isso mesmo, aos olhos da autora, a mais revelado‑
ra da face chinesa de Macau (Marisa C. Gaspar).

MARIA VELHO DA COSTA (n. 1938), escritora portuguesa, recebeu o Prémio Ca‑
mões em 2002. Foi também professora do ensino secundário e leitora de Português 
no King’s College em Londres. De entre a sua produção romanesca destacam ‑se tí‑
tulos como MainaMendes (1969), CasasPardas (1977), MissainAlbis (1988), Ireneouo
ContratoSocial (2000) e Myra (2008). Assinou ainda, em 1972, com Maria Teresa Horta 
e Maria Isabel Barreno, o polémico volume NovasCartasPortuguesas, onde a exalta‑
ção do corpo feminino e a recusa do poder patriarcal permitiram uma revisão dos 
cânones literários, ao passo que também pela denúncia da realidade da guerra colonial 
afrontou o regime ditatorial. A condição feminina a par das preocupações sociais são 
questões caras ao universo da autora de MissainAlbis, romance em que o destino da 
protagonista Sara se entrelaça com o de um país em convulsão: na tessitura romanes‑
ca que faz confluir o sagrado e o profano, a convocação do texto litúrgico ritualiza o 
baptismo de Portugal de 1974, sendo que «Paramento» constitui a preparação para o 
ofício no Largo do Carmo, a antecâmara sacerdotal do romance. (Gonçalo Cordeiro)

MÁRIO CESARINY (1923 ‑2006) é autor de uma obra multímoda na qual a pala‑
vra e a imagem visual se articulam sob a égide de um conceito amplo de poesia, en‑
tendida como compromisso vital. Foi poeta e pintor, desenvolvendo muitas vezes 
um sincretismo interartístico que desestabiliza o recorte convencional da poesia 
e da pintura, sendo esse um aspecto inovador na sua obra. Inspirado por movi‑
mentos vanguardistas e libertários como o dadaísmo e o surrealismo, Cesariny 
interessou ‑se por diversas tradições realistas, embora sempre com distanciamen‑
to crítico ou mesmo mordaz (especialmente no caso do neo ‑realismo), e teve um 
papel determinante no surrealismo português, que de muitas maneiras protagoni‑
zou. A sua poesia evidencia o recurso a várias técnicas surrealistas, mas não pode 
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ser lida apenas a essa luz. Defendendo um comprometimento vivencial entre a 
arte e o artista, Mário Cesariny assumiu divergências estéticas relativamente à 
poética pessoana, frequentemente com ironia e humor irreverentes, embora sem 
nunca pôr em causa a grandeza de Fernando Pessoa: «Viajou sempre em primeira 
classe, mesmo quando estava parado», esclareceu. Escrito ainda na década de 40, 
«Louvor e simplificação de Álvaro de Campos (fragmento)» foi publicado em 1953 
e estabelece múltiplas relações intertextuais com a poesia do heterónimo pes‑
soano, particularmente com a «Ode marítima», que «simplifica» em registos não 
metafísicos. (Rosa Martelo)

MÁRIO CLÁUDIO (pseudónimo do escritor português Rui Manuel Pinto Barbot 
Costa, n. 1941). Estudou em Coimbra e Londres e publicou ficção, poesia, teatro, 
literatura infantil e ensaio, tendo sido galardoado com vários prémios literários, 
com destaque para o Prémio APE de Romance e Novela (1948, Amadeo) e o Prémio 
Pessoa, em 2004. Oríon é um romance de 2003 que revisita a historiografia da ex‑
pansão portuguesa através de sete crianças judias deportadas por D. João II para o 
arquipélago de São Tomé e Príncipe em 1493. O drama destas personagens dá corpo 
a uma crítica tecida em torno do sistema colonial português, colocando em evidên‑
cia a interseccionalidade de classe, religião, género e raça, sob o enquadramento do 
antijesuitismo. (Rafael Esteves Martins)

MÁRIO DE ANDRADE (1893 ‑1945). Poeta, contista, romancista, crítico literário 
e musical, além de folclorista, Mário de Andrade foi a figura central do modernis‑
mo brasileiro. Autor de uma obra extensa, em que se destacam PaulicéiaDesvairada, 
verdadeiro manifesto da renovação poética modernista, publicado no ano ‑chave 
de 1922, e Macunaíma, romance ‑rapsódia, síntese, em 1928, da antropofagia e do 
primitivismo da década, é figura decisiva para a definição do projecto modernista 
enquanto projecto e para a articulação das diferentes forças e personalidades nele 
envolvidas, através da sua vastíssima correspondência (notável, pela extensão e in‑
teresse, o caso de Drummond de Andrade) ou do seu papel nas expedições de «des‑
coberta do Brasil» (com Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade e Blaise Cendrars, 
entre outros modernistas). Data de 1927 a sua primeira viagem etnográfica à Ama‑
zónia, em que recolhe elementos da cultura popular. É director, na década de 30, 
do Departamento de Cultura da Prefeitura de São Paulo, e fundador da Discoteca 
pública. Entre 1938 e 1940 ensina estética na Universidade do Distrito Federal (ac‑
tual EURJ). (Clara Rowland)

MÁRIO DE CARVALHO (Lisboa, n. 1944), licenciado em Direito pela Universi‑
dade de Lisboa, viveu em Paris e na Suécia, em sequência de liberdade condicional 
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atribuída em 1973, no período do regime salazarista. Depois da Revolução de 25 de 
Abril de 1974, o seu regresso é marcado por um percurso pautado pelo exercício da 
advocacia, conciliado com o da escrita. A sua narrativa imiscui, no acontecimento 
histórico, matizes que oscilam entre o absurdo e o extraordinário. Entre Contosda
Sétima Esfera (1981), primeira obra publicada, e o Homem doTurbanteVerde (2011), 
reina a atmosfera medieva em O Conde Jano (Quatrocentos Mil Sestércios Seguido de
OCondeJano, 1991, Grande Prémio da APE). A narrativa cartografa a tradição, na 
medida em que parte intertextualmente de um poema do romanceiro, envolvendo 
o leitor num ambiente trágico que recupera um imaginário histórico. (Flávia Ba)

MÁRIO DE SÁ ‑CARNEIRO (1890‑1916). Através dos textos publicados na re‑
vista literária Orpheu, em 1915, o autor impor ‑se ‑ia, junto do seu amigo Fernando 
Pessoa, como um dos principais responsáveis pela introdução do modernismo em 
Portugal. Três anos antes, em 1912, e após uma passagem fugaz pela Faculdade de 
Direito de Coimbra, partia para Paris, cidade onde nunca concluiria o curso supe‑
rior, mas que lhe serviria de palco para a sua maturação enquanto escritor. Publicou 
diferentes obras narrativas (novela, memórias e romance) e poesia. Influenciado 
pelo simbolismo e decadentismo, experimentou metros canónicos (e.g., redondilha 
maior, decassílabo e dodecassílabo), misturando ‑os, por momentos, numa mesma 
composição, com versos mais extensos. É o caso de «Caranguejola», que ilustra uma 
das suas obsessões, a fusão entre vida e criação artística. Compôs também só em 
verso regular, do qual são exemplo o resto dos poemas seleccionados. No poema «7», 
por sua vez, retoma um dos topoi da época, o do duplo, igualmente problematizado 
no seu romance A ConfissãodeLúcio.(Patricio Ferrari)

MÁRIO DIONÍSIO (Lisboa, 1916 ‑1993), professor, escritor, pintor, homem de es‑
querda civicamente empenhado, é nome de referência no neo ‑realismo português, 
que cedo procurou dotar, segundo palavras suas, «de uma nova dimensão, outra lin‑
guagem, na poesia, na ficção, na teoria». Como escritor, cultivou vários géneros, mas 
é a sua faceta de poeta que aqui se documenta, com dois poemas que em momentos 
diferentes reflectem sobre o gesto criador. «Meu galope é em frente» (1942) proclama, 
num crescendo de toada épica, a determinação de quem aspira a, pelo canto, mudar o 
mundo e transformar um eu em nós. Como parte de MemóriadumPintorDesconhecido 
(1965), «Só tintas claras Delicadas» prolonga, sob forma poética e com base na analo‑
gia entre escrita e pintura, a longa meditação sobre a criação estética desenvolvida em 
APaletaeoMundo (1956 ‑1962), peça fundamental na polémica do neo ‑realismo e obra 
marcante na história do ensaísmo em Portugal. (Cristina Almeida Ribeiro)
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MARQUESA DE ALORNA (1750‑1839). Encarava a prática poética como uma ac‑
tividade útil, de alcance moral,capaz de deleitar,de instruir e de comoveros seus leito‑
res, edificando ‑os. D. Leonor usou a poesia como uma linguagem capaz de exprimir 
tudo, das dores e alegrias pessoais (ex.: «A uma lata de chá», «Tempo»), às especula‑
ções filosóficas, ao entusiasmo pelas novas descobertas da ciência, às indagações es‑
pirituais de índole religiosa e escatológica. Entre os assuntos mais trabalhados nos 
seus versos contam ‑se a recusa do «despotismo» e do «fanatismo», palavras usadas 
na época para referir o totalitarismo e a intolerância religiosa. A «Canção ao Despo‑
tismo»e a cantiga  «À Liberdade»são exemplos do modo como D. Leonor defendeu 
em verso a liberdade de pensamento e de movimentos, o livre ‑arbítrio em matéria 
religiosa, a autonomia individual, e o direito de soberania dos povos. A preocupação 
com a defesa da dignidade das mulheres, da sua força moral, capacidades intelec‑
tuais e predisposição para a virtude é também um tema recorrente, que a Epístola
aAlceste ilustra. Fundamental é, ainda, a reivindicação da utilidade da ciência e do 
alcance moral do conhecimento («A Robertson»). Os auto ‑retratos pungentes em 
que o sujeito de escrita se representa como um ser perseguido pela desgraça, as des‑
crições da natureza em termos melancólicos ou tenebrosos, o comprazimento na 
celebração ou encenação da morte, da noite, da doença, da dor e das lágrimas, tão 
frequentes na obra poética de Alcipe, que lhe valeram o ser associada ao movimento 
pré ‑romântico. (Vanda Anastácio)

MATIAS AIRES (1705 ‑1763), filósofo português nascido em São Paulo, frequentou 
a corte portuguesa e a sociedade nobre, tendo estendido a sua ampla cultura através 
de múltiplas viagens pela Europa. O seu conhecimento enciclopédico atravessava 
os domínios do direito civil e canónico, das ciências naturais, da matemática, do 
hebraico, do grego e do latim. Filho do tempo em que viveu, o seu pensamento não 
recusa o influxo iluminista e manifesta traços do Barroco no modo como a críti‑
ca dos costumes e das instituições convive com um pessimismo antropológico que 
vai beber sobretudo às leituras de Pascal, Rouchefoucauld, La Bruyère, Bussuet e 
Massillon. Para além de CartasobreaFortuna(1778), de natureza biográfica, o seu 
texto mais representativo é ReflexõessobreaVaidadedosHomens (1752): nele a vaidade, 
condição consubstancial ao homem, é elevada a princípio metafísico, de coloração 
sapiencial, para efeitos de análise da natureza humana, que é preciso aceitar por via 
da resignação. O debate moral no excerto seleccionado, devedor da inspiração bí‑
blica do Eclesiastes, considera as diversas manifestações da vaidade na óptica de um 
relativismo cultural antiteticamente polarizado, em que a vanitas, como no Cântico 
de Salomão, só ao amor pode sucumbir. (Gonçalo Cordeiro)
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MEENDINHO. O corpus da lírica galego ‑portuguesa preserva uma única cantiga 
(«Sedia ‑m’eu na ermida de Sam Simiom») deste autor (possivelmente um jogral ga‑
lego), que estaria activo na segunda metade do século xiii. Trata ‑se de um texto 
com traços mais ou menos frequentes do género «cantiga d’amigo»: voz feminina, 
referência espacial (ermida de S. Simón, na ria de Vigo), cenário aquático, estrutura 
paralelística e refrão. A sofisticada conjugação da forma com o sentido é devida à 
maneira como alguns vocábulos são abandonados e outros retomados integralmen‑
te ou em variação (a técnica do leixa‑pren). Assim se engendra uma narrativa sobre a 
impotência crescente da amiga: a prece pelo amigo que tarda em vir, e a dor motiva‑
da pela sua ausência, vai dando lugar à impressão de morte prestes a abater ‑se sobre 
si própria por causa da grandeza das ondas. (João Dionísio)

MIA COUTO (pseudónimo de António Emílio Leite Couto, n. 1955) nasceu na 
Beira (Moçambique). Integrou o movimento pela independência moçambicana. Foi 
jornalista; é escritor e biólogo. Autor de obra extensa — romances, contos, cróni‑
cas, ensaios —, traduzida em vários países, recebeu prémios, entre os quais o pré‑
mio Camões (2013). Publicou, entre outros, OOutroPédaSereia (2006), AConfissão
daLeoa (2012). TerraSonâmbula(1992)é um dos seus melhores romances. Segundo 
o autor, em seus textos, faz entrar «a maneira como o português era remoldado em 
Moçambique para lhes dar maior força poética». «Sangue da avó, manchando a alca‑
tifa» revela incoerências no Moçambique pós ‑1975; a avó é metáfora da tradição, da 
resistência do sangue da terra. «Escrevências desinventosas» incita à desobediência 
à norma culta da língua, à reinvenção vocabular, à imaginação. «África com kapa?» 
ironiza acordos ortográficos que apoiam imposições do idioma colonizador. Os ex‑
certos de TerraSonâmbulamostram sobreviventes da guerra que reagem à desolação: 
Siqueleto vira semente, após ter o nome escrito na árvore; Nhamataca exalta o fluir 
do rio; Farida e Kindzu, pelo amor, afrontam o medo. Mia Couto conjuga lirismo, 
narratividade, ironia, criando uma obra que discute história, ficção, mitos, sonhos, 
o lado humano da vida. (Carmen Ribeiro Secco)

MIGUEL TORGA (1907‑1995). Nasceu em S. Martinho de Anta (Trás ‑os ‑Montes). 
Emigrou aos treze anos para o Brasil, tendo trabalhado na fazenda de um tio, no 
Estado de Minas Gerais, até 1925. Regressado a Portugal, frequentou o curso de 
Medicina na Universidade de Coimbra, entre 1928 e 1933. Exerceu como clínico 
geral, e depois como otorrinolaringologista, durante mais de cinquenta anos. Co‑
laborou na revista Presença, da qual se afastou em 1930, juntamente com Edmundo 
de Bettencourt e Branquinho da Fonseca. Dirigiu as revistas Sinal (1930) e Manifesto 
(1936). O volume «O Quarto Dia» do romance autobiográfico ACriaçãodoMundo, 
um dos poucos testemunhos sobre a Guerra Civil de Espanha publicados em Por‑
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tugal durante o conflito, levou o autor às cadeias de Salazar. Foi distinguido com 
alguns dos maiores prémios, nacionais e europeus. A sua obra encontra ‑se traduzida 
em cerca de vinte línguas. Principais obras: OOutroLivrodeJob (1936), ACriaçãodo
Mundo (5 vols., 1937 ‑1981),Bichos (1940), ContosdaMontanha (primeiro editado com 
o título Montanha, 1941), TerraFirme,Mar (1941), Diário (16 vols., 1941 ‑1993), Novos
ContosdaMontanha (1944), Vindima (1945), Odes (1946), NihilSibi (1948), OParaí‑
so (1949), Portugal (1950), PedrasLavradas (1951), TraçodeUnião (1955), OrfeuRebelde 
(1958), PoemasIbéricos (1965),FogoPreso (1976) e AntologiaPoética (1981). (A Equipa)

MILTON HATOUM (n. 1952), professor, tradutor e escritor manauara, é um dos 
representantes mais prestigiados do fenómeno da sugestiva recriação de Oriente 
presente na prosa brasileira das últimas décadas. A sua obra destaca ‑se também 
pela renovadora visão do espaço amazónico, pois desconstrói o convencional exo‑
tismo estético. Assim, RelatodeUmCertoOriente (1989) apresenta uma visão do pa‑
trimónio cultural diferente, rica e problemática, por ser distanciada e amalgamada 
e por estimular uma reflexão sobre a condição humana, ao actualizar grandes te‑
mas universais, como a identidade, o desenraizamento ou as relações familiares, e, 
igualmente, temas da tradição bíblica, corânica e oriental, como o mito da Queda. 
O capítulo quarto é representativo dessa visão de um «certo Oriente» e de um «certo 
Brasil», presente na diversa experiência dos seus protagonistas, membros de uma 
família libanesa emigrada no Amazonas. (Alva Teixeiro)

MOACYR SCLIAR (1937 ‑2011) foi um escritor brasileiro, natural do Rio Gran‑
de do Sul. Teve uma prolífica carreira literária, publicando, ao longo de décadas, 
romances, contos, ensaios e crónicas. Citemos títulos como: AGuerranoBomFim
(1972), OsLeopardosdeKafka (2000) e OCentauronoJardim (1980), de onde é retirado 
o excerto transcrito. Um dos seus temas mais importantes reside nas perplexidades 
que afectam identidades pessoais e sociais (por exemplo a herança judaica), bem 
assim na forma como os tempos (históricos e realistas, míticos e fantásticos) se cru‑
zam na efabulação ficcional que conduz. Os enganos da História e da própria na‑
tureza fazem parte da sua reflexão. É isso que acontece no excerto transcrito, com 
a figura inexplicável (e inexplicada) do centauro sempre fora do molde aceitável 
da sociedade, quer como centauro quer como homem. (Helena Carvalhão Buescu)

NATÁLIA CORREIA (1923 ‑1993) foi uma escritora e deputada portuguesa, nascida 
nos Açores, militante pelos valores da liberdade e dos direitos da mulher. O tom polé‑
mico e combativo marcou a intensa actividade cívica e artística desta figura influente 
da vida intelectual portuguesa, que enfrentou a repressão da censura durante o regime 
de Salazar. De extensa produção literária, em que cultivou o drama, o romance e o 
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ensaio, a sua obra poética encontra ‑se reunida em PoesiaCompleta:Osolnasnoiteseo
luarnosdias (1993), primando pela defesa dos valores matriciais, pelo encontro entre 
tradição e modernidade, pelo confronto empenhado entre o real e o ideal, de onde 
ressurge a poesia como lex da convivência entre os homens. «No túmulo de Florbela» 
interroga a sacralização do feminino primordial na figura da poeta ‑mãe, «soberba e 
mítica», ícone de um neorromantismo pós ‑simbolista, cuja indiferença majestática da 
morte de algum modo remete para uma sobranceria estética e auto ‑referencial peran‑
te as coisas. No contraste entre estremecimento e imobilismo está implícita a crítica 
da indiferença da lira órfica ao sopro do mundo. (Gonçalo Cordeiro)

«NAU CATRINETA». Trata ‑se de um romance divulgado em Portugal, no Brasil 
e em Goa, que ostenta paralelos folclóricos no romanceiro catalão e na baladística 
francesa, franco ‑canadiana, inglesa, escandinava e lituana. Considerado, erronea‑
mente, como um romance português (F.C. Pires de Lima considera ‑o um eco do 
relato do naufrágio de Jorge de Albuquerque, em 1565, vindo do Brasil, incluído 
no tomo II da HistóriaTrágico‑Marítima), esta balada pertence ao património ba‑
ladístico europeu. No romance conta ‑se (com o recurso a um narrador que chama 
a atenção para o carácter espantoso da história) o longo percurso à deriva de uma 
nau, a fome (o recurso à ingestão do couro demolhado das solas; tentativas antropo‑
fágicas), as visões da terra, bem como a recusa do pacto com o demónio e a conse‑
quente salvação. Retoma, assim, um dos mais utilizados tópicos literários que desde 
a antiguidade clássica percorre a Literatura. Se, por um lado, este romance retrata 
com fidelidade as provações dos marinheiros medievais e renascentistas, por outro, 
mostra um protagonista capaz de resistir ao pacto com o anjo do inferno que lhe é 
proposto (ao contrário do mito de Fausto) e deste modo encontra a salvação. É um 
dos romances mais utilizados na literatura portuguesa contemporânea. Entre mui‑
tos outros exemplos, recorde ‑se a referência a ele feita por António Nobre («Mais 
aos que vêm cantar numa rebeca rouca // Amores, Naufrágios e A Nau Catrineta», 
in «Purinha»), a citação de Régio («Acima, acima, gajeiro! //Acima ao tope real!», in 
«Elegia Bufa»), a paráfrase nemesiana («Ó piloto alto nas botas, // Vigia do laranjal, // 
Vê se avistas as gaivotas // Das Ilhas de Portugal!», in «Xácara da Embarcação») ou 
como o próprio Pessoa a ele recorre («Lá vai a Nau Catrineta / por sobre as águas do 
mar...», in «Ode Marítima»). (Pedro Ferré)

NÉLIDA PIÑON (n. 1937), jornalista, professora e escritora, foi a primeira mulher 
a presidir à Academia Brasileira de Letras. A obra de Piñon, extraordinária narra‑
dora da condição humana, distingue ‑se pela sabedoria vanguardista presente num 
impulso renovador da linguagem narrativa e pela (con)fusão de realidades sociais 
e históricas com um modo hiper ‑realista de ambiente rarefeito, fantástico e sim‑
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bólico. OCalordasCoisas(1980) é um livro de contos questionador e provocador, 
preocupado com certos temas recorrentes, como a religião, a paixão ou a impos‑
sibilidade dos afectos, que deriva numa narrativa da solidão, intensa, escura e, por 
vezes, subversivamente irónica. Nestes parâmetros, a autora arquitecta o conto 
«I love my husband», desconstruindo, através de uma linguagem convenientemente 
irónica e ambígua, certas representações da alteridade feminina, cristalizadas na 
instituição do casamento e ligadas à ideologia patriarcal. (Alva Martínez Teixeiro)

NELSON RODRIGUES (1912 ‑1980) é o mais célebre dramaturgo brasileiro do sé‑
culo xx. Repórter de profissão, destacou ‑se também na crónica, no romance e no 
conto, tendo ‑se celebrizado pelas suas reportagens de futebol e pelas histórias das 
subversões da vida quotidiana e das hipocrisias familiares nas ficções que compõem 
AVidacomoElaÉ. Catalogado enquanto «livro para adultos» em 1966, o romance O
Casamento é uma parada provocatória de ameaças morais à solenidade da cerimónia 
e também um comentário acídico ao moralismo da sociedade e da estrutura familiar 
brasileira dos anos 60, em linha com as obsessões do autor que se auto ‑intitulava 
«um anjo pornográfico». (Joana Matos Frias e Francisco C. Marques)

NICOLAU TOLENTINO DE ALMEIDA (Lisboa, 1740‑1811) fez os preparató‑
rios em Lisboa e frequentou a Faculdade de Leis em Coimbra, não tendo, ao que 
tudo indica, concluído o curso. Mestre de Retórica, em Évora e em Lisboa, nunca 
escondeu o seu enfado com o ensino dessa «arte infeliz» que o «deixaria mestre de 
meninos», como se lê no soneto «À Retórica». Em 1783, após numerosas diligências 
e algum servilismo, ao tempo não alheio à condição de poeta no dizer de Garrett, 
conseguiria, enfim, o tão desejado lugar de oficial de Secretaria do Reino, seguido 
do título de cavaleiro fidalgo. Auto ‑irónico, foi ‑se encenando como personagem 
burlesca, ou mesmo pícara, no contexto de um extraordinário talento de captação 
e invenção de instantâneos risíveis, colhidos, não apenas na Lisboa do seu tempo, 
mas ainda numa tradição satírica onde comparecem, por exemplo, motivos como o 
dos amores venais («A uma dama interesseira», vv. 12 ‑14). A sátira «A guerra» encena, 
por sua vez, um diálogo entre o poeta e a musa, na realidade a uma só voz, em que 
a ironia subverte, em toda a sua extensão, o argumentário belicista do poeta, em 
consonância com o pensamento iluminista. (Maria Graciete Silva)

NITO MESQUINHO (pseudónimo de Eugénio Pires) é um autor timorense cuja 
obra OParnasoTimorense ganhou em 2012 o Prémio Ruy Cinatti da Imprensa Nacio‑
nal — Casa da Moeda, tendo sido o segundo galardoado com o prémio. Começou 
a publicar na imprensa do ainda Timor português, em jornais como AVozdeTimor, 
jornal oficial do governo, e em Seara, jornal da diocese de Díli. A sua poesia reflecte 
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sobre a história trágica do país, em particular os traumas colectivos e individuais 
decorrentes do isolamento a que o território foi votado enquanto colónia do impé‑
rio português e da violência vivida na subsequente ocupação indonésia. O poema 
seleccionado para integrar a antologia, «Epitáfio», é prova da vivência em primeira 
mão dessa mesma violência e desenha ‑se em torno da conflituosa relação entre a 
melancolia da morte, sempre presente, e o devir histórico, de aspiração épica, dos 
anónimos combatentes da luta pela libertação. (Francisco C. Marques)

NOÉMIA DE SOUSA (Lourenço Marques/Maputo, 1926 — Lisboa, 2002) também 
assinou trabalhos como Vera Micaia, sobretudo no seu tempo de exílio em Paris, 
a partir de 1964, e pertenceu à primeira geração dos Casa dos Estudantes do Impé‑
rio, tendo sido uma das poucas raparigas a exercer um cargo em organizações de es‑
tudantes. Com muita poesia dispersa desde os anos 50 — com destaque para Brado
Africano (Lourenço Marques), Mensagem (Luanda), Mensagem (Lisboa), Itinerário (Por‑
to), Moçambique58 (Lourenço Marques), PoesiaNegradeExpressãoPortuguesa (CEI) e 
no NoReinodeCalibanIII(Lisboa)—, Noémia de Sousa apenas publicaria em livro, 
em 2001, SangueNegro, título de um dos seus mais emblemáticos poemas, organizado 
pelo seu compatriota Nélson Saúte. «Se me quiseres conhecer» é um dos «típicos» 
poemas de identidade, que figuram no corpus da literatura de combate moçambica‑
na. Com efeito, através de sinais que apontam para a cultura material e espiritual, 
as referências étnicas maconde, machangana, muchope, as referências históricas e 
as figurações geográficas das culturas de Moçambique criam uma ambiência nacio‑
nal prefiguradora da nação moçambicana. Simultaneamente, a expansão geográfica 
à África faz do poema um representante da estética da negritude. (Inocência Mata)

NUNO BRAGANÇA (1929 ‑1985) foi um homem em contraponto dissonante: aris‑
tocrata de esquerda, revolucionário de comunhão diária, funcionário público exem‑
plar e militante da boémia nocturna e clandestina. Autor de uma obra literária breve 
— três romances (ANoiteeoRiso, 1969; Directa, 1977; e SquareTolstoi, 1981), uma 
novela (DoFimdoMundo, 1990) e um livro de contos (Estação, 1984) —, Bragança foi, 
ainda assim, (co)responsável, nomeadamente no fulgurante ANoiteeoRiso, por uma 
deflexão estrutural e linguística da escrita romanesca que viria a tornar ‑se seminal 
para alguns dos mais importantes escritores das gerações seguintes. No excerto de 
ANoiteeoRiso que se apresenta, a memória transforma ‑se num exercício de ironia 
mordaz no qual o narrador ridiculariza a classe, a família, as crenças e até o sociolec‑
to a que, por nascimento, pertence; a escrita será a fuga — jamais alienada — a estes 
e a outros muros que se vão revelando. (Bruno Henriques)
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NUNO FERNANDES TORNEOL. Muito pouco se pode afirmar com certeza 
acerca deste poeta, sendo provável que tenha vivido no século xiii na corte de Afon‑
so X. São ‑lhe atribuídas vinte e duas cantigas, divididas entre cantigas de escárnio, 
de amigo e de amor. «Levad’, amigo que dormides as manhãs frias», que alguns es‑
pecialistas classificam como alba (rara no contexto da lírica galego ‑portuguesa), ale‑
goriza no seu lamento feminino, pelo sugestivo simbolismo de uma natureza em 
desfavor, o fim da alegria dos amantes. A relação amorosa é especularizada numa 
progressiva desertificação da natureza que deserotiza o masculino e o feminino 
(«tolhestes os ramos», «secastes as fontes»). As madrugadas frias, por sua vez, anun‑
ciam a alvorada de um dia invernoso e, por isso, incompatível com o canto das aves, 
assim desalojadas do habitat amoroso (formulado nos moldes de um locusamoenus), 
onde «cantavam», «siiam», «pousavam», «beviam» e «se banhavam» (que o imperfeito 
permite caracterizar e, por sua vez, desintegrar por confrontação com um presente 
disfórico). O ciclo da natureza, em que à harmonia do canto idílico se sucede a rup‑
tura do fim do canto que celebrava a correspondência amorosa, é aqui convocado 
como topos por meio do qual se sentencia a subordinação do amor à mesma lei das 
estações e da mudança. (Gonçalo Cordeiro)

NUNO JÚDICE (n. 1949) é professor de Literatura Portuguesa na Universidade 
Nova de Lisboa. Foi director do Instituto Camões em Paris, dirigiu a revista Taba‑
caria, da Casa Fernando Pessoa, e é director da revista Colóquio‑Letras, da Fundação 
Calouste Gulbenkian. Vasta e premiada é a sua produção poética, ficcional, dramá‑
tica, ensaística e de tradução. Desde 1972, com ANoçãodePoema, que o seu universo 
elege a reflexão sobre o fazer da poesia, indo ao encontro de categorias do pensa‑
mento que animam um conceito alargado de poema, próximo da reflexão filosófica, 
caudaloso e discursivo, em que a interrogação convive com a observação do sujeito 
e de um tu dialógico sempre pressuposto. Em «Arte poética com melancolia», pu‑
blicado em TeoriaGeraldoSentimento (1999), questiona ‑se a natureza da poesia e da 
linguagem — a pergunta marca a cesura do poema. A ontologia da palavra é diversa 
da do mundo e da verdade; há nela uma vertente fugaz como a memória de um pas‑
sado que se busca. A melancolia consubstancial ao poema colhe a lição eliotiana do 
correlativo ‑objectivo (como veículo de expressão da emoção), ao passo que lamenta 
a inacessibilidade do objecto e a impossibilidade de conhecer fora da linguagem; é 
no fundo a nostalgia de um cratilismo impossível. (Gonçalo Cordeiro)

OLAVO BILAC (Rio de Janeiro, 1865‑1918). Poeta de renome, eleito «Príncipe dos 
Poetas Brasileiros» pela revista Fon‑Fon, mas também cronista profícuo, autor de 
romances ‑folhetins, contos e novelas, bem como de livros dedicados às crianças, 
foi membro fundador da Academia Brasileira de Letras. Seu espírito cívico levou ‑o 
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a fazer campanhas pela educação e pelo serviço militar obrigatório, além de escre‑
ver a letra do «Hino à bandeira». Com o livro Poesias (1888) inaugurou, no Brasil, 
o Parnasianismo, estilo que o fez procurar em seus versos o descritivismo e, nele, 
a objectividade (muitas vezes perturbada por sentimentos como o sensualismo e o 
patriotismo), assim como a precisão vocabular, donde o culto da língua, notório no 
poema escolhido, que também é exemplo de eleições formais parnasianas, como o 
soneto e o verso alexandrino. (Maria Aparecida Ribeiro)

ONÉSIMO TEOTÓNIO ALMEIDA (n. 1946) é um escritor natural dos Açores 
(São Miguel), que estudou e se fixou nos Estados Unidos, ensinando na Brown Uni‑
versity e escrevendo obras literárias e ensaio. Como muitos escritores da diáspora, 
e neste caso como ilhéu, o autor faz reflectir em toda a sua obra literária as expe‑
riências particulares da sua condição. Da sua vasta obra, abrangendo vários géneros 
literários, sobretudo ficção e teatro, refiram ‑se como exemplo QuandoosBobosUi‑
vam (2013), RioAtlântico (1997) e NoSeioDesseAmargoMar (1991). É precisamente 
deste último título que provém o excerto reproduzido, bem característico do autor: 
a ironia, muitas vezes mordaz, sobre a realidade com que as personagens interagem; 
a presença sempre incisiva da realidade açoriana; a assunção da herança literária 
insular (como Roberto de Mesquita, Nemésio ou Côrtes ‑Rodrigues); a bagagem 
cultural que conhece e, por vezes, ironicamente desafia. (Helena Carvalhão Buescu)

ORLANDO DA COSTA (1929‑2006). O crítico português João Gaspar Simões 
considerava OSignodaIra (1961), publicado pelo autor no mesmo ano em que Por‑
tugal deixava definitivamente a Índia após quatro séculos e meio de presença co‑
lonial, como «o primeiro romance adulto» da literatura indo ‑portuguesa. Premiado 
pela Academia de Ciências de Lisboa, o romance acabou por ser retirado das livra‑
rias pela censura do Estado Novo. Tendo vindo viver para Lisboa com a idade de 
dezoito anos (nascera em Moçambique e passara as suas infância e adolescência em 
Goa), Costa era militante de esquerda e contestatário do regime. Num tom dramá‑
tico e poético,OSignodaIraaborda a vida dos curumbins (casta cristã de trabalhado‑
res rurais) e o entorno militar português de Goa. (Everton V. Machado)

ÓSCAR RIBAS (Luanda, 1909 — Cascais, 2004). Considerado um dos precursores 
da prosa angolana, Óscar Ribas é o nome mais importante da literatura etnográfi‑
ca angolana. Autodidacta, no seu trabalho etnográfico, tanto de cariz recolectivo 
quanto reflexivo e criativo, contam ‑se Ilundu: Espíritoseritosangolanos (1958), Misoso:
Literaturatradicionalangolana I,II,III (1961, 1962, 1964), AlimentaçãoRegionalAngo‑
lana (1965), Sunguilando: Contostradicionaisangolanos (1967), entre outras publicações 
mais tardias sobre os usos e costumes de Angola. Os dois contos«As gémeas» e «O 
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coelho e o macaco» foram retirados do primeiro volume de Misoso. Como é fre‑
quente na literatura de transmissão oral em África, estas narrativas, que acabam 
sempre com «lição e moral», não desempenhavam, apenas, um papel lúdico, de en‑
tretenimento, mas também serviam como veículo de educação pela transmissão de 
valores éticos e morais, como no conto «As gémeas»: os pais não devem poupar ‑se a 
esforços pelos filhos. (Inocência Mata)

OSWALD DE ANDRADE (1890 ‑1954) é um dos maiores nomes do modernismo 
brasileiro. Descendente da aristocracia paulista, foi personagem fundamental da 
Semana de Arte Moderna de 1922. Próximo de artistas da vanguarda mundial em 
Paris, formulou ao longo da década de 20 uma poética a um só tempo localista e 
global, que anarquizou a busca romântica pelo traço da terra, postulando uma uni‑
versalidade que se dava na absorção e inversão bem ‑humorada do arcabouço civi‑
lizado. Daí nasce a estética pau ‑brasil («Erro de português» é poema de PauBrasil, 
publicado na França em 1925) e depois antropofágica (o «Manifesto antropófago» é 
de 1928). Posteriormente, enveredaria pelo romance e pelo teatro, oscilando entre 
a experimentação formal e um realismo engajado e convencional, para, no ensaio, 
levar às últimas consequências a filosofia implicada em seus primeiros textos de 
vanguarda. (Pedro Meira Monteiro)

PADRE MANUEL BERNARDES (1644 ‑1710), oratoriano educado por jesuítas e 
teólogo formado em Coimbra, foi autor de uma extensa obra na qual predomina a 
prosa curta, de feição ascética e de temática e estilística barrocas. Destacam ‑se Luz
eCalor(1696), PãoPartidoemPequeninos (1696) e NovaFloresta (1706), expressões li‑
terárias de um autor que interroga os problemas do pecado e da salvação através de 
uma conceptualização mediada por contrastes verticalizantes das coisas efémeras e 
eternas. Ressalta o uso exacerbado da figuração literária, num português simples, mas 
cuidado, evidente nos abundantes exempla: pequenos contos exemplares de carácter 
doutrinário e moralizante formulados a partir de um género retórico persuasivo com 
afinidades medievais e de influência peninsular. Em LuzeCalor encontramos vários 
solilóquios que formam um conjunto de reflexões poéticas sobre a pessoa humana, 
Deus e a natureza, como é o caso do texto escolhido. (Rafael Esteves Martins) 

PAI SOARES TAVEIRÓS, poeta de ascendência nobre, terá vivido na primeira 
metade do século xiii. Dele nos chegaram cantigas de amor, cantigas de amigo e 
tenções. É tido como provável autor da «Cantiga da garvaia», um dos poemas da 
lírica galego ‑portuguesa que mais atenção recebeu da crítica, não apenas por ser 
provavelmente a mais antiga composição do corpus da lírica, como pela contami‑
nação de géneros que mais a aproximam da sátira do que dos códigos da cantiga 
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de amor. «Como morreu quen nunca bem» oferece ‑se como caso paradigmático de 
paralelismo semântico, onde abundam laivos de lirismo provençal. O tema do des‑
gosto de amor é veiculado pelo tom repetitivo e monótono que se adequa à expres‑
são do pesar sentido pela paixão não correspondida. A coita amorosa surge, pois, 
como motor da enunciação da voz masculina que se vê ignorada, rejeitada e substi‑
tuída pela amada que, finalmente, se deixou levar por um seu rival. A comparação 
provê a encenação de um drama passional gradativamente sintomatizado pela lou‑
cura e exaustão que desembocam na morte. (Gonçalo Cordeiro)

PAULA TAVARES (n. 1952) nasceu na Huíla, no Sul de Angola. É historiadora e 
uma das maiores poetas angolanas. Sua poética caracteriza ‑se pelo minimalismo e 
intenso labor estético. Obra: RitosdePassagem (1985), OLagodaLua (1999), Dizes‑me
CoisasAmargascomoFrutos (2001), Ex‑votos(2003), ManualparaAmantesDesesperados
(2007),ComoVeiasFinasnaTerra (2010), OSanguedaBuganvília (1998), ACabeçade
Salomé(2004). Nos anos 1980, fundou, em Angola, uma nova dicção poética, cuja 
proposta foi a de repensar a sexualidade reprimida das mulheres e reflectir sobre 
as desilusões sociais, a guerra, as tradições, a modernidade. Em «Ex ‑voto», um cor‑
po de mulher se oferece, consagrado, a símbolos tradicionais: pedra, fogo, tacula, 
missangas. Em «Desossaste ‑me», o grito feminino salta o cercado e se rebela contra 
a opressão masculina. Em «A mãe», a figura materna chega, sozinha, atormentada 
pelo barulho da guerra que espalhou, em Angola, a desgraça, a miséria e a fome. 
(Carmen Ribeiro Secco)

PAULINA CHIZIANE (Moçambique, n. 1955) nasceu em Gaza. Cursou Linguísti‑
ca na Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo, mas não concluiu. O chope é a 
sua língua materna. Em Maputo, aprendeu a língua ronga e, mais tarde, o português, 
em uma missão católica. Foi a primeira mulher a publicar um romance em Moçam‑
bique. Como contadora de histórias, arte herdada da avó, iniciou a carreira de escri‑
tora. Publicou: BaladadeAmoraoVento (1990), VentosdoApocalipse(1993), Niketche.
Umahistóriadepoligamia(2002), entre outros.Paulina ganhou menções honrosas, 
entre as quais, o Prémio José Craveirinha, da AEMO, em 2003. Seus romances nar‑
ram sofrimentos de mulheres; lutam pela libertação feminina em Moçambique. 
No excerto, os ventos anunciam tempos maus, sem chuva, sem flores. São tempos 
de guerra, fome, destruição. A escrita de Paulina explica o ritual do mbelele;lembra 
ser este necessário para conversar com os deuses da chuva. Colocando em tensão 
tradição e modernidade, passado e presente, a obra de Paulina realiza uma crítica da 
sociedade moçambicana. (Carmen Ribeiro Secco)
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PEDR’EANES SOLAZ (Galiza, século xiii) provavelmente trovador nobre natural 
da Galiza, talvez activo no terceiro quartel do século xiii, de quem se conservam 
sete textos, quatro cantigas de amor e três cantigas de amigo. O segundo verso do 
refrão intercalado da cantiga «Eu velida non dormia» deu o título, Edoileliadoura, 
a uma das mais marcantes antologias da poesia moderna portuguesa, organizada 
por Herberto Helder. Este verso foi resistindo a tentativas de decifração até que 
R. Cohen e F. Corriente defenderam tratar ‑se de um segmento bilingue, em parte 
escrito em romance ibérico arcaico, em parte em árabe andaluz: «e [ed] hoje [oi] é a 
minha [lelia] vez [doura]». Na cantiga, uma jovem vai expressando o seu estado de 
espírito ao aguardar pela chegada iminente do amigo e pela oportunidade de ser ela 
(e não outra) a passar a noite com ele. A variação do paralelismo (alterado a partir da 
quinta estrofe), a mudança da situação discursiva do amigo e o recurso ao árabe com 
a repetição «a minha noite [leli]» contribuem para uma intensificação talvez suges‑
tiva do entusiasmo do sujeito, do seu desespero ou, pelo contrário, da consumação 
do encontro amoroso. (João Dionísio)

PEDRO ANTÓNIO CORREIA GARÇÃO (Lisboa, 1724 ‑1772?) cresceu no seio 
de uma família numerosa, de origens não aristocráticas. Filho de um funcionário da 
Secretaria dos Negócios Estrangeiros e de uma senhora de ascendência francesa, 
estudou Direito e o casamento trouxe ‑lhe fortuna pessoal. Membro prestigiado da 
Arcádia Lusitana, com o nome de Coridon Erimanteu, destacou ‑se como teoriza‑
dor e poeta. Entusiasta da imitação dos antigos, no que convém ao moderno, na sua 
poesia observam ‑se as duas tendências que Helena Carvalhão Buescu (1995) sinteti‑
zou no contraste entre hipérbole e literalidade. Assim, à solenidade clássica da «Can‑
tata de Dido», extraída da comédia AssembleiaouPartida, contrapõe ‑se, no soneto, 
o contentamento pequeno ‑burguês da mesa farta, aliado à sugestão mundana do 
«louro chá» tomado em boa companhia, traços marcantes da sociabilidade do long
room da Fonte Santa. Há quem situe a data da sua morte em 1773. (Maria Graciete 
Silva)

PEDRO TAMEN (n. 1934) é um poeta português premiado, que também se tem 
notabilizado pela actividade de tradutor (Proust, Flaubert, García Márquez). 
Estreando ‑se em 1967, com Poema para Todos os Dias, grande parte da sua obra 
encontra ‑se compilada em RetábulodasMatérias (2001), a que se seguiram Analogia
eDedos (2006), OLivrodoSapateiro (2010), UmTeatroàsEscuras (2011) e RuadeNe‑
nhures (2013). A poesia de Tamen vive de um tom dialogante que pressupõe o Outro 
da leitura, em que poderão inscrever ‑se o sentido amoroso, mas também da procu‑
ra religiosa, que faz da linguagem um espaço de revelação do sagrado e da própria 
possibilidade de significação. Integrado no livro OAparelhoCirculatório (1978), «7» 
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coloca o cenário da criação do mundo no âmbito da demiurgia do poema: a partir 
da combinação elemental, o amor pela palavra permitirá a coincidência entre o ser 
e o verbo, operando a expansão cósmica para o plano do livro — de onde resulta a 
poesia como gesto amoroso de fundação do mundo e, a um tempo, sua leitura mes‑
ma. (Gonçalo Cordeiro)

PEPETELA («pestana», em umbundo, pseudónimo de Artur Carlos Pestana dos 
Santos, n. 1941) nasceu em Benguela, Angola. Escritor e sociólogo. Prémio Camões, 
1997. Foi guerrilheiro do MPLA. Obra: MuanaPuó(1978), Mayombe (1980), AGeração
daUtopia (1992), Lueji (1993), AGloriosaFamília (1997), OPlanato eaEstepe (2009), 
ASul.OSombreiro(2011) e várias outras. A sua ficção revisita criticamente diversos 
momentos da história angolana. Em Mayombe, no excerto «Ondina», o Comandante, 
o Comissário e Teoria discutem a teoria e a praxis da luta; em «Eu (...) sou lutamos», são 
repensados os maniqueísmos, as relações de poder, as fracturas do tribalismo. A mor‑
te de Lutamos e Sem Medo exprime a urgência de união entre as etnias de Angola: 
um, cabinda, e outro, kikongo, salvam um kimbundo. Em Lueji, o bailado da escrita 
efectua uma releitura dos mitos fundadores de Angola. A dança e os sons da marimba 
ligam o passado, o presente e as estórias de duas mulheres separadas por séculos de 
história: a mítica Lueji e Lu, a bailarina. (Carmen Ribeiro Secco)

PERO DE MAGALHÃES GÂNDAVO (Braga, c. 1540 — ?, c. 1580) foi um cronista, 
gramático e humanista português. Filho de pai flamengo, de Gant, cursou a escola 
pública de latim na região de Entre Douro e Minho e terá sido moço de câmara do 
rei Dom Sebastião. Tornou ‑se professor de latim e português e um conhecedor da 
produção literária de Quinhentos, tendo privado e trabalhado com, entre outros, 
Luís Vaz de Camões. Em português, publica apenas dois textos em vida, RegrasQue
EnsinameOrtographiadaLínguaPortuguesaem 1574 e, em 1576, HistóriadaProvíncia
deSantaCruz aQueVulgarmenteChamamosBrasil, ainda que no século xviii se pu‑
blique pela primeira vez o seu TratadodaProvínciadoBrasil escrito provavelmente 
na década de 60 do século xvi. O excerto escolhido para integrar a presente anto‑
logia reflecte sobre a diversidade da avifauna presente no território da província, na 
maioria dos casos nova aos olhos europeus. O texto revela ‑se, assim, fruto do exer‑
cício da observação e da contemplação através da sua linguagem rica em imagens e 
novos vocábulos. (Francisco C. Marques)

PÊRO VAZ DE CAMINHA (1450? ‑1500), cavaleiro das casas de D. Afonso V, 
D. João II e D. Manuel, assumiu em 1476 o cargo de mestre da Balança e em 1500 
partiu para a Índia, para ser escrivão na feitoria de Calecute, onde viria a morrer. 
Pêro Vaz viajava na frota de Pedro Álvares Cabral quando esta alcançou o Brasil, 
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sobre cujo achamento escreveu ao rei a sua famosa Carta, dando nota da novidade 
encontrada em terras de Vera Cruz, num relato onde as referências a elementos 
topográficos e espécies exóticas da flora e fauna depressa cedem o passo à represen‑
tação dos habitantes locais. A aparência, os comportamentos e costumes dos índios 
e o modo, entre desconfiado e benévolo, como se relacionam com os portugueses 
estão no centro da narrativa, legitimada por um olhar atento de que o preconceito 
europeu não está ausente, mas que não deixa de manifestar uma tocante abertura 
aooutro, nem de mostrar que ela é recíproca nesse primeiro encontro de homens e 
culturas. (Cristina Almeida Ribeiro)

RADUAN NASSAR (n. 1935). Filho de imigrantes libaneses, Raduan Nassar é pro‑
vavelmente o mais famoso ex ‑escritor da literatura brasileira. Depois da publicação 
de LavouraArcaica e de UmCopodeCólera(em 1975 e 1978, respectivamente, ainda 
que UmCopodeCóleratenha sidoescrito em 1970), viria a abandonar a escrita em 
1984 para se dedicar ao governo da sua fazenda no interior do Estado de São Paulo. 
Continuará, no entanto, a marcar presença no panorama literário brasileiro: os con‑
tos de MeninaaCaminho, todos — com a excepção de «Mãozinhas de seda» — ante‑
riores ao abandono,são publicados em 1997.O trabalho sobre a língua, a complexa 
hibridização de elementos cristãos e árabes, a representação tensa de estruturas re‑
tóricas, familiares e sociais de dominação fazem destas obras textos fundamentais 
na literatura brasileira da segunda metade do século xx. (Clara Rowland)

RAUL BRANDÃO (1867‑1930) nasceu no Porto, numa família de pescadores e pe‑
quenos proprietários. Foi militar e jornalista e, depois de aposentado, dedicou ‑se 
sobretudo à escrita, entre Lisboa e a Casa do Alto, em Nespereira. Escreveu teatro, 
memórias, diários de viagem e vários livros genologicamente desafiantes, como Hú‑
mus. Faleceu em Lisboa, em 1930. Húmus (1917) é na verdade o ponto cimeiro de um 
movimento contínuo de escrita, cujo projecto se vai tornando cada vez mais claro 
a partir do definidor OsPobres (1906). Mas a importância da obra de Brandão passa 
também pela força da reflexão metafísica, sobretudo no que toca aos problemas 
do mal e do sofrimento, absolutamente centrais na sua obra. No texto escolhido 
é notável a forma como certos tópicos de que parte, como o de uma sensibilidade 
universal, ganham uma profundidade e um alcance enormes num texto que se con‑
figura como um espaço que vai sendo progressiva e assombradamente aprofunda‑
do. (Duarte Drummond Braga)

REINALDO FERREIRA (1922 ‑1959). Nascido em Barcelona, filho do Repórter X, 
viveu em Moçambique desde 1941. Aí publicou, em vida, em revistas e jornais locais. 
Apesar disso, a sua poesia não tem uma temática especificamente africana. Escre‑
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veu também letras de canções, incluindo o sucesso «Uma casa portuguesa», e teatro 
radiofónico. O seu único livro de poemas, uma colectânea, foi editado postuma‑
mente em 1960. No entanto, teria projectado publicar três livros — UmVooCegoa
Nada, PoemasInfernais ePoemasdoNataledaPaixãodeCristo. O primeiro, no qual se 
incluiria o poema «Deixai os doidos governar entre comparsas», tinha não apenas a 
indicação poemas que o comporiam, mas subtítulos e índice. (Ariadne Nunes)

RICARDO REIS (n. 1887). Na carta dirigida a Casais Monteiro, Pessoa relata que 
Ricardo Reis, médico de profissão, nasceu no Porto, em 1887 e, por ser monárquico, 
se exilou no Brasil em 1919. Cultor dos deuses da Grécia Antiga, a filosofia dos seus 
versos e da sua prosa resume ‑se por um lado a um epicurismo sem exaltações, a um 
apelo à tranquilidade e à temperança, e por outro, a um estoicismo que aceita as 
vicissitudes da vida — duas doutrinas relativamente opostas, mas complementares, 
como demostra «Não tenhas nada nas mãos». «A flor que és, não a que dás, eu que‑
ro», escrito em estrofes alcaicas (dois decassílabos seguidos de dois hexassílabos), 
exibe a forma preferida deste poeta neoclássico que recuperou, aliás, uma das es‑
truturas estróficas mais praticadas por Horácio. Campos, leitor de Reis, reparando 
no género do adjectivo «avaro» nesta ode, assinalou que o destinatário era um rapaz, 
acrescentando que a sintaxe tinha servido de artifício para subtilmente cobrir o 
pudor. (Patricio Ferrari)

ROBERTO MESQUITA (1871 ‑1923) foi um poeta português que nasceu, viveu e 
morreu nos Açores. Muito liga este poeta quer à sua tradição e à sua herança aço‑
rianas quer aos movimentos que lhe são coetâneos, nomeadamente o Simbolismo, 
quer português quer francês, que conheceu directamente. Para a sua poesia são im‑
portados os temas principais do decadentismo e do alcance metafísico que a imagé‑
tica simbolista representa. E em ambos os casos é a sua experiência de insularidade, 
e de açorianidade, que é intersticialmente ligada aos temas e motivos caros à poé‑
tica simbolista. A sua obra poética, compilada e publicada postumamente (1931), 
AlmasCativasePoemasDispersos, reflecte a solidão e o «cismar» que representam, no 
fundo, o mistério da existência e a experiência de uma natureza simbiótica, a este 
respeito, com o poeta. O soneto aqui escolhido manifesta, através da figura da casa 
em ruínas, o abandono do mundo e do próprio humano. (Helena Carvalhão Buescu)

RUBEM FONSECA (n. 1925). Formado em Direito e com uma actividade profis‑
sional vinculada desde os anos 50 ao mundo policial do Rio de Janeiro, o autor criou 
uma das obras ficcionais mais importantes e consistentes das últimas décadas, que 
lhe valeu a atribuição do Prémio Camões em 2003. Se as suas narrativas longas se 
concentram mais em temas historicamente reconhecíveis, muitas vezes de sentido 
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político e social, já os contos são, desde OsPrisioneiros (1963), o lugar de um submun‑
do onde o autor dá vida a personagens amorais e marginais, psico ou sociopatas, que 
em muitos casos são responsáveis pela narração dos seus próprios actos criminosos 
em cenários de violência urbana, como nos dois andamentos de «Passeio noturno», 
de FelizAno Novo. Nas duas partes, a intensificação da acção resulta da mestria 
textual que rege a construção e a ordenação dos acontecimentos numa estrutura 
enigmática, mas também dos mecanismos narratológicos e discursivos que fazem 
de Rubem Fonseca um contador invulgar: processos de focalização e de montagem 
com raiz e efeitos cinematográficos, aliados a uma muito particular elaboração ver‑
bal assente nas formas livres do discurso. (Joana Matos Frias)

RUI KNOPFLI (1932 ‑1997), nasceu em Inhambane, Moçambique, onde viveu até 
1975, ano de partida para um exílio atormentado em Londres. Uma das figuras mais 
emblemáticas da poesia em língua portuguesa, Knopfli marcou profundamente a 
literatura e o meio cultural moçambicanos. Poeta, contista, jornalista, crítico lite‑
rário e cinematográfico, director do jornal ATribuna, co ‑fundador e co ‑director da 
revista Caliban, Rui Knopfli produziu uma obra poética das mais luminosas e mais 
torturadas, mas assumidamente tributária das grandes referências literárias de to‑
dos os tempos. A sua reiterada universalidade não disfarçaria o dilema identitário 
que atravessa toda a sua escrita e que tem servido de inspiração a diferentes gera‑
ções da literatura moçambicana. Poeta tematicamente prolixo, de verso minucioso 
e austero, Knopfli, cujo percurso se inicia com OPaísdosOutros (1959), com AIlhade
Próspero (1972) presta um tributo singular à Ilha de Moçambique (Muhipiti, em lín‑
gua macua), enquanto encruzilhada existencial e cultural que uniu África, Oriente e 
Europa. O poema «Muipíti» matiza esse cruzamento, ironicamente negando que a 
ilha seja mesmo de Próspero. (Francisco Noa)

RUY BELO (1933 ‑1978) é um dos nomes maiores da poesia portuguesa contempo‑
rânea. Formado em Direito Canónico e em Filologia Românica, foi professor e lei‑
tor de Português, tendo desempenhado funções no ramo editorial e da cultura. A sua 
obra poética começa por colocar ‑se sob o signo da reflexão religiosa e metafísica, que 
tenderá a diluir ‑se progressivamente em preocupações cívicas e sociais, na ideia de 
decadência humana e nacional, no vazio existencial perante a fugacidade do tempo 
num mundo abandonado por Deus: AqueleGrandeRioEufrates (1961); OProblemada
Habitação (1962); BocaBilingue (1966); HomemdePalavra(s) (1969); TransportenoTempo 
(1973); PaísPossível (1973); AMargemdaAlegria (1974); TodaaTerra (1976); Despeço‑me
daTerradaAlegria (1978). Em «Ácidos e óxidos», encontramos a dimensão torrencial e 
caudalosa tão distintiva da sua poesia, o tom dialogante e coloquial pautado pela crise 
de valores e a dolorosa consciência da aproximação da morte. No longo poema ‑livro 

Mundos em português - Tomo II_PAG.indd   757 18/06/11   13:06



758 literatura-mundo i: mundos em português (vol. 2)

«A margem da alegria», é retomada a memória literária dos amores de D. Pedro e Inês 
de Castro, em que se explora o dilaceramento trágico e a pulsão épica de um dos epi‑
sódios fundamentais da mitologia portuguesa. (Gonçalo Cordeiro)

RUY CINATTI (1915 ‑1986), poeta e antropólogo, deu contributo decisivo para a 
redefinição da política agrícola e florestal de Timor ‑Leste. A passagem pelo terri‑
tório marcou a sua produção literária subsequente, tendo devotado parte da sua 
escrita a aspectos da cultura timorense. Começa por publicar em CadernosdePoe‑
sia, participando na sua fundação e imprimindo ‑lhe um programa de autenticidade 
poética, em demarcação do surrealismo e do neo‑realismo da época. A revista Aven‑
tura, também fundada por si, assume um esteticismo de orientação católica, atento 
à exigência ética de um humanismo cristão num contexto de desagregação colonial 
e deriva anárquica pós ‑25 de Abril. «Ossobó» (1936), o seu único conto, resultou das 
impressões recolhidas na viagem à ilha de Príncipe; nele convivem sedução e amea‑
ça na beleza terrível da floresta, pulsão estética de vida e de morte, plasmada na 
figura misteriosa do ossobó, o pássaro que anuncia as chuvas e não resiste ao vene‑
noso encanto da serpente. «Suave, doce, lânguida ilha», incipit vocativo, estatui ‑se 
como interlocução essencialmente lírica e paradialógica de um sujeito que, presa do 
emaravilhamento genesíaco insular e tomado da alma do mundo, ali vai redescobrir 
a natureza da sua. (Gonçalo Cordeiro)

RUY DUARTE DE CARVALHO (Santarém, 1941 — Swakopmund, Namíbia, 
2010). Regente agrícola, antropólogo, cineasta, artista plástico, professor, cronista 
e escritor (poeta e ficcionista), Ruy Duarte de Carvalho diz ‑se «angolano por op‑
ção». Viveu em Moçambique, Inglaterra, França e Namíbia, mesmo depois da inde‑
pendência. Nos anos 70, a sua poesia começa a ser conhecida em Angola, em jornais 
e revistas, sendo o seu primeiro livro de 1972, ChãodeOferta. Em HábitodaTerra 
(1988), de que foi retirado «Aprendizagem do dizer festivo», cruzam ‑se a estética e 
a antropologia num metapoema em prosa sobre o prazer de dizer/escrever a diver‑
sidade (do sentimento e da identidade, do texto e do conhecimento, da geografia 
e do tempo histórico). A sua linguagem estética é também forma de despertar a 
consciência para as diversas formas de expressar o homem, como aquela de «dizer 
em português uma noção nyaneka». VouLáVisitarPastores (1999) talvez seja o exem‑
plo mais acabado de um género híbrido. Oscilando entre discurso memorialista e 
etnografismo testemunhal, o autor devota ‑se definitivamente ao Sul. Os pastores 
nómadas são protagonistas privilegiados desta narrativa etnográfica em que a sub‑
jectividade do testemunho parece retirar legitimidade «científica», imprescindível 
num ensaio, questionando o cânone e várias epistemologias: genológicas, discipli‑
nares, discursivas, temporais, culturais, étnicas, ideológicas. (Inocência Mata)
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SAMUEL USQUE (século xvi). Autor da obra messiânica ConsolaçãoàsTribulações
deIsrael, impressa em Ferrara a 7 de Setembro de 1553, na tipografia do judeu portu‑
guês Abraão Usque. Do que ele próprio refere no prólogo à obra acima mencionada, 
os seus pais provinham do «desterro de Castela» e ele próprio «mamou» a língua por‑
tuguesa. O que leva a crer que terá nascido em Portugal após a expulsão de Espanha 
em 1492, e aqui terá vivido como cristão ‑novo até uma data próxima da introdução 
da Inquisição em 1536. Seguidamente toma os caminhos do exílio, como muitos 
dos seus correligionários e, em particular, Dona Gracia Nassi, a quem o livro é de‑
dicado. Única obra conhecida de Samuel Usque, a ConsolaçãoàsTribulaçõesdeIsrael 
é um clássico das literaturas judaica e portuguesa, e um exemplo característico da 
literatura dos «conversos», partilhados entre duas tradições religiosas e culturais: a 
tradição ibérica cristã e a tradição judaica. (Lúcia Mucznik)

SOPHIA DE MELLO BREYNER ANDRESEN (1919 ‑2004) foi uma das vozes 
poéticas mais importantes do século xx, a quem David Mourão ‑Ferreira chamou 
«poeta transgeracional». A primeira mulher portuguesa a receber o Prémio Camões, 
Sophia foi ainda galardoada com os mais importantes prémios e distinções nacio‑
nais e internacionais. A sua poesia é a poesia das coisas sonhando com seus nomes 
exactos, ou dos exactos nomes sonhando coisas, a poesia das utopias possíveis, na 
sabedoria, com toda a inteireza que a poesia tem, que «[é] possível construir um 
mundo justo», que «as cidades pode[m] ser claras e lavadas». Quer nos poemas quer 
nos contos que escreveu para crianças e jovens, as palavras de Sophia emergem fei‑
tas poliedros de luzes ao lado do escuro — como se o sensível correspondesse a uma 
verdade. Por isso, tanto os seus contos quanto os seus poemas pertencem à mais 
ampla categoria de «poema imanente». E eles podem ser tão povoados pela prece 
de um Cavaleiro da Dinamarca, pedindo «a Deus que o fizesse um homem de boa 
vontade, um homem de vontade clara e direita, capaz de amar os outros», quanto 
pelo gesto ético de viver «atenta como uma antena», de nunca esquecer. (Ana Luísa 
Amaral)

SULEIMAN CASSAMO (n. 1962). Autor e jornalista moçambicano, membro da 
Associação de Escritores Moçambicanos (AEMO), da qual foi secretário ‑geral. 
O Regresso do Morto (1989), Amor de Baobá (1997) e Palestra de um Morto são obras 
caracterizadas pela captura de momentos, episódios, da realidade social moçambi‑
cana em constante mutação. AmordeBaobá reúne várias crónicas, como «Avó versus 
televisor», que registam episódios do quotidiano em permanente mudança, enfati‑
zando o papel da voz através de jogos de linguagem que esbatem a distância entre a 
oralidade e a escrita. (A Equipa)
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TEIXEIRA DE PASCOAES (pseudónimo de Joaquim Teixeira de Vasconcelos, 
1877 ‑1952) continua a ser largamente incompreendido ou desconhecido no seu país, 
apesar de algumas das suas obras (SãoPaulo, SãoJerónimoeaTrovoada) terem sido re‑
cebidas entusiasticamente fora de Portugal; chegou a ser proposto como candidato 
ao Prémio Nobel da Literatura. Em«Senhora da noite»(1909), poema que pode ser 
enquadrado no espírito do saudosismo, Pascoaes identifica ‑se com a meia ‑noite, 
a «noiva triste»: «sou tudo o que tu és, ó noite bela!», «fronte torturada [...] povoada 
de sonhos, de fantasmas e de espantos», «ébrio de sombra e de mistério», «invisível 
névoa de alegria e de tristeza». (Patrícia Franco)

TEOLINDA GERSÃO (n. 1940). Começou a publicar em 1981. Entre outros, re‑
cebeu o Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escri‑
tores pelo romance ACasadaCabeçadeCavalo (1995), e o Prémio de Ficção do Pen 
Clube pelos livros OSilêncio (1981) e OCavalodeSol (1989). Em AÁrvoredasPalavras 
faz ‑se um retrato de Moçambique, através da história da protagonista ‑narradora 
Gita. O livro está divido em três partes, duas narradas por Gita (a primeira, a sua 
infância, e a terceira, a adolescência), e uma por um narrador em terceira pessoa 
que conta a história da mãe de Gita, uma portuguesa. O espaço narrado por Gita 
é duplo: por um lado, a casa branca, de seus pais; por outro, o espaço do quintal e 
da casa preta da sua ama de leite. A realidade moçambicana colonial, de identida‑
des em trânsito entre os naturais de Moçambique e da metrópole, é figurada deste 
modo. (Ariadne Nunes)

«TESTAMENTO RÉGIO DE D. AFONSO II, O» (1214), nas suas duas versões, 
é o primeiro documento em português com chancela da casa real, na altura insta‑
lada em Coimbra. Escrito integralmente em romance ‑português compõe, em con‑
junto com outros três documentos — a senhorial e bracarense NotíciadeTorto (c. 
1214) e dois documentos de Mogadouro provenientes do Leste leonês do território 
(c. 1253) — um corpo singular de textos de natureza, função e ortografia diversas, 
com o interesse linguístico e histórico de atestarem o uso generalizado da língua no 
território português e no Oeste Peninsular, aproximadamente dois séculos antes 
do reinado de D. Dinis. Antecedendo, pois, a oficialização da língua, são duas as 
versões sobreviventes do testamento, encontrando ‑se uma em Toledo e outra na 
Torre do Tombo em Lisboa. Entre ambas, ainda que anunciadas enquanto cópias 
uma da outra, as versões de 1214 do testamento régio revelam uma variação gráfica 
e linguística considerável, o que suporta, em parte, a tese de que o documento fora 
ditado aquando da sua produção. (Francisco C. Marques)
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TOMÁS ANTÓNIO GONZAGA (1744 ‑1810) foi um jurista e poeta luso‑
‑brasileiro. Nasceu em Portugal, passou parte da sua infância no Brasil e voltou ao 
reino para tirar o curso de Direito em Coimbra, onde escreveu a sua tese Tratadode
DireitoNatural. Passou ao Brasil em 1782, como ouvidor na comarca de Vila Rica. Lá 
apareceram de forma manuscrita as CartasChilenas, treze cartas em verso nas quais 
se critica o despótico governo das Minas Gerais. Devido à sua participação na In‑
confidência Mineira, passou três anos preso na Ilha das Cobras e depois foi degre‑
dado para Moçambique. Com um pseudónimo arcádico, assinou o seu mais famoso 
livro de versos, MaríliadeDirceu (1792), um conjunto de trinta e três composições 
denominadas liras: o eu poético canta o seu amor por Marília e chega a versejar uma 
possível vida em comum; na segunda parte, já preso em uma masmorra, o tom passa 
a ser mais triste e amargurado. As edições de 1799 e 1812 aumentam o número de 
liras, embora a sua autoria ainda seja tema discutível. (Enrique Rodrigues ‑Moura) 

TONY  TCHEKA (pseudónimo de António Soares Lopes Júnior, n. 1951) nasceu em 
Bissau, é poeta, jornalista, ensaísta, animador cultural e social e consultor interna‑
cional em media e comunicação social, tendo sido correspondente de vários órgãos, 
nomeadamente o jornal Público, Rádio TSF, Voz da América, Voz da Alemanha, BBC, 
RTP, RTP ‑África, ANOP/LUSA, entre outros. Como animador cultural, participou 
na criação de vários grupos culturais, na recolha e divulgação da produção literária 
nacional, na imprensa local, na coordenação e apoio editorial, na organização de an‑
tologias — para além de actividade cívica em ONG. É autor de três livros de poesia, 
NoitesdeInsónianaTerraAdormecida (1996), GuinéSaburaQueDói (2008) e Desesperança
noChãodeMedoeDor (2016). A sua poesia é, desde o seu primeiro livro, o registo de 
uma narrativa disfórica da nação (as guerras, os desacertos, a corrupção, a intolerân‑
cia) que os títulos anunciam: noites de insónia, terra adormecida, dor da subura (o que 
é saboroso), desesperança, medo — que o poeta não raro busca neutralizar transfor‑
mando em matéria humorística. Por outro lado, toda essa disforia dialoga de forma 
tensa — e funciona como seu contraponto — com a celebração das gentes e dos dife‑
rentes aspectos da cultura e da história dos diferentes grupos étnicos, de que a língua 
é um elemento fundamental: Tony Tcheka escreve também em crioulo, língua que é 
realmente nacionalizante na Guiné ‑Bissau. (Inocência Mata)

UNGULANI BA KA KHOSA (pseudónimo de Francisco Esaú Cossa, n. 1957), 
nasceu em Sofala, centro de Moçambique. Professor de História no ensino secun‑
dário, foi director ‑adjunto no Instituto Nacional do Cinema. Destacou ‑se como 
um dos jovens integrantes da revista literária Charrua (1984). Além de ficcionista, 
com uma obra relevante, é actualmente o director do Instituto Nacional do Li‑
vro e do Disco e secretário ‑geral da Associação de Escritores de Moçambique 
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(AEMO). Ualalapi (1987) é a sua obra de estreia, novela histórica que irá definir a 
sua imagem de marca como escritor, caracterizado por um estilo irreverente, cau‑
daloso e iconoclasta. Conjunto de narrativas que procuram desconstruir a mito‑
logia celebratória à volta de Ngungunhane, imperador nguni do século xix, a mais 
impactante é dominada pelo «Último discurso de Ngungunhane», uma vibrante 
e profética interpelação aos tempos por vir. Trata ‑se, no essencial, de uma alego‑
ria apocalíptica diante dos múltiplos impactos provocados pela presença colonial 
portuguesa. (Francisco Noa)

VASCO GRAÇA ‑MOURA (1942 ‑2014). Figura de relevo no plano cultural portu‑
guês, Vasco Graça ‑Moura desempenhou funções políticas e governamentais, tendo 
sido ainda uma das vozes mais críticas da ratificação do acordo ortográfico da língua 
portuguesa. A sua prolífica actividade literária, em que se conjugam poesia, roman‑
ce, ensaio (Camões) e tradução (Dante, Petrarca, Shakespeare, Voltaire, Racine, 
Rilke), mereceu ‑lhe vários prémios nacionais e internacionais. Constante na sua 
poética é a herança de um saber clássico que convoca o tom e referências matriciais 
da literatura europeia e em que se jogam a recriação do tópico classicizante, o culto 
de uma melancolia maneirista, bem como a aliança entre imagem e palavra. É o caso 
de «homenagem a Homero», do livro PoemascomPessoas (1997), em que se procede 
a um exercício de écfrase permeado pela sensibilidade do sujeito poético, na sua 
qualidade de leitor: a visão do mundo obedece à configuração literária da poesia 
épica e em si convoca ainda o drama camoniano em torno da referência bíblica ao 
nascimento de Job, prestando ‑lhe a devida vénia. (Gonçalo Cordeiro)

VASCO MOUSINHO DE QUEVEDO escreveu um poema heróico, AfonsoAfri‑
cano (1611), onde não esconde o desejo de emular Camões, seguindo um caminho 
marcado pelo modelo de Torquato Tasso; celebrou, em plena Monarquia Dual, 
a vinda de Filipe III de Espanha (TriumphodelMonarchaPhilippoTerceroenlaFelicis‑
simaEntradaenLisboa, 1619), e cultivou géneros de sucesso nos DialogosdeVariaDoc‑
trinaIllustradoscomEmblemmas, até hoje por editar. Na sua primeira obra, já se fazia 
sentir este interesse. Embora sem o apoio de elementos iconográficos, o Discurso
sobreaVidaeMortedeSantaIsabel,RainhadePortugal,&OutrasVariasRimas (1596) in‑
cluía um conjunto de textos emblemáticos, a par de outras secções, preenchidas por 
sonetos, uma écloga, romances e glosas. Vasco Mousinho compraz ‑se em enfatizar a 
consciência melancólica do tempo que tudo consome e devora. O soneto «Quando 
a vezes a mi por mim pergunto» é desse gosto uma estupenda manifestação, na lu‑
cidez do acto introspectivo, representado com a agudeza que é timbre deste autor. 
(Isabel Almeida)
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VERA DUARTE (Vera Valentina Benrós de Melo Duarte Lobo de Pina, n. 1952) é 
cabo ‑verdiana da ilha de São Vicente. Fez o curso de Direito em Portugal. Em Cabo 
Verde exerceu cargos políticos e técnicos: foi ministra da Educação e Ensino Supe‑
rior, juíza conselheira do Supremo Tribunal da Justiça, conselheira do presidente da 
República, presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos e Cidadania, 
em cuja qualidade integrou a Comissão Africana dos Direitos do Homem e dos Po‑
vos e a Comissão Internacional de Juristas. Ensaísta e poetisa, é membro fundador 
da Academia Cabo ‑verdiana de Letras, de que é presidente. Da sua bibliografia poé‑
tica destacam ‑se AmanhãAmadrugada (1993), OArquipélagodaPaixão (2001) e Preces
eSúplicasouosCânticosdaDesesperança (2005). Em 2003 publica a sua primeira obra 
de ficção, ACandidata, romance que havia sido distinguido com o Prémio Sonangol 
de Literatura. A sua poesia celebra a dimensão amorosa da vida sem, no entanto, 
descurar as condições sociais — em particular, a condição da mulher cabo ‑verdiana. 
(Inocência Mata)

VERGÍLIO FERREIRA (1916‑1996). Romancista, contista, diarista e ensaísta. 
Frequentou o seminário do Fundão, experiência reflectida em Manhã Submersa, 
o liceu da Guarda e a Universidade de Coimbra, onde se licenciou em Filologia 
Clássica. Foi professor em Bragança, Faro, Évora, experiência poeticamente des‑
crita em Aparição, e Lisboa. Depois de uma primeira fase neo ‑realista, iniciada em 
1939, separou ‑se definitivamente desta estética em favor do romance enformado 
pela filosofia existencialista e, na técnica narrativa, pelas teorias do novo romance 
francês. ParaSempre (1983), romance da solidão absoluta, quando tudo já morreu, re‑
lata a experiência evocativa de Paulo no seu regresso à casa de infância quando nada 
mais lhe resta, a não ser a serenidade da aceitação e a vivência da arte, a da música 
recordada e a da literatura a fazer ‑se na palavra tão cuidadosamente buscada para 
dizer tanto a angústia como o «puro espanto de existir». (Rosa Goulart)

VIDAL, JUDEU DE ELVAS. Nas duas recolhas de poesia lírica galego ‑portuguesa 
— os cancioneiros Colocci ‑Brancuti e do Vaticano — conservam ‑se duas cantigas 
de amor atribuídas a Vidal, judeu de Elvas. Trata ‑se de um caso único de judeu tro‑
vador conservado nos referidos cancioneiros. As cantigas são dirigidas a uma judia 
da vila, de nome Dona, a «muy fremosinha d’Elvas». Segundo Luciana Stegagno Pic‑
chio, as duas cantigas distinguem ‑se do cânone do cancioneiro de amor português 
por três dos seus motivos: o peito branco da amada, o cervo ferido e a rosa despon‑
tada entre as ervas, que a estudiosa atribui à influência bíblica, nomeadamente do 
Cântico dos Cânticos, ou eventualmente à poesia árabe. (Lúcia Mucznik)
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VIMALA DEVI (pseudónimo hindu adoptado por Teresa da Piedade de Baptis‑
ta Almeida, n. 1936). Católica, natural de Goa, é poeta, contista e historiadora da 
literatura indo ‑portuguesa. A publicação em 1963 da sua recolha de contos Mon‑
çãoassinala o amadurecimento do conto em Goa, o género narrativo praticado em 
maior número pelos autores locais. A obra aborda tanto o universo católico como 
hindu da Índia portuguesa, mas ainda a diáspora goesa. O conto «Ocaso» retrata o 
princípio do fim da aristocracia católica rural formada pelos batecares (proprietários 
de terra), cujo poder económico já se vinha degradando antes mesmo da partida dos 
portugueses de Goa em 1961. (Everton V. Machado)

VIRIATO DA CRUZ (Porto Amboim, Angola, 1928 — Pequim, 1973) é um poeta 
angolano ligado à fermentação cultural e literária de Angola e à luta política anti‑
colonial dos anos 40 ‑50 ‑60. Foi um dos mais importantes nomes do Movimento 
dos Novos Intelectuais de Angola e das revistas Mensagem (1950 ‑1952) e CulturaII 
(1957). Tendo saído de Angola em 1957, passou por Lisboa para se fixar em Paris. 
Por causa de divergências ideológicas com a então direcção do MPLA, assegura‑
da por Agostinho Neto, é expulso do movimento em 1963 e decide exilar ‑se em 
Pequim, onde viria a falecer em 1973. É autor de um só livro de poesia, Poemas, pu‑
blicado em 1961 pela Casa dos Estudantes do Império. Porém, os seus poemas são 
glosados e musicados, e são considerados paradigmas da angolanidade literária 
que então tanto se procurava no intuito de propugnar por uma literaturaangolana. 
«Namoro» é exemplo dessa poesia que actualiza um repertório de sinais, gestos e 
situações do quotidiano para, através da encenação dos códigos de convivialida‑
de, dizer uma sociedade com uma especifica geografia cultural. (Inocência Mata)

VITORINO NEMÉSIO (Ilha Terceira, Açores, 1901 — Lisboa, 1978) é um dos 
mais reconhecidos escritores portugueses. Colaborou na fundação de Tríptico e 
na SearaNova e Presença. Em 1934, doutorou ‑se com uma tese sobre AMocidade
deHerculanoatéàvoltadoexílio. Foi leitor de Português na Universidade de Mon‑
tpellier e em 1936 concorreu ao cargo de professor auxiliar da Faculdade de Letras 
de Lisboa. Entre 1938, data da publicação de OBichoHarmonioso, e 1976 (Sapateia
Açoriana), desenvolveu uma intensa actividade poética, destacando ‑se do câno‑
ne presencista ao explorar as dimensões simbólica e imagética da linguagem. Em 
1944, escreveu o romance MauTemponoCanal, que serviu de base para uma série 
televisiva. «A vaga verde», um dos mais notáveis poemas de Nemésio publicado 
em OBichoHarmonioso, é marcado por uma geografia insular. Esta é a mesma geo‑
grafia do capítulo xxx de MauTemponoCanal, onde se reflecte sobre uma viagem 
constante. Esta relação com as ilhas marca a obra de Nemésio como um mun‑
do de referências sempre presentes, quer através da memória, das personagens, 
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da viagem ou mesmo através da transfiguração poética de elementos atlânticos. 
(Margarida Gil dos Reis)

WENCESLAU DE MORAES (Lisboa, 1854 — Tokushima, 1929), oficial da Mari‑
nha, fixa ‑se em Macau em 1889, ano em que visita o Império do Sol Nascente. Este 
encontro determinaria o rumo da sua vida e actividade literária, dedicada quase 
exclusivamente ao Japão, onde se instala a partir de 1898 como cônsul. A sua obra 
convida a um descentramento cultural; caracteriza ‑se por um estilo intimista e im‑
pressionista, evidenciando um entusiasmo pueril e fascínio pelo exótico japonês 
e, sobretudo, a esteticização desse Outro oriental. O Culto do Chá (1905) retrata 
exemplarmente esse olhar estético. Descrito como poema em prosa, apresenta a 
ritualização do culto do chá como pretexto para contrastar Ocidente e Oriente e 
simultaneamente homenagear, por via da história do chá, a mulher japonesa. (Marta 
Pacheco Pinto)

YAO FENG (pseudónimo de Yao Jing Ming, n. 1958) é o o autor chinês de Macau 
mais conhecido em Portugal. Licenciou ‑se em Língua e Cultura Portuguesa na co‑
nhecida e reputada Universidade de Línguas Estrangeiras e passou depois alguns 
anos em Lisboa e Portugal — 1987 ‑1989 (em ligação com a Embaixada da China). 
Continuou os estudos académicos em Macau e defendeu em Xangai, Universidade 
de Fudan, a sua tese de doutoramento em Literatura Comparada. A grande origina‑
lidade de Yao Feng é a publicação de obra poética própria em português bem como 
a tradução para mandarim de poetas portugueses como Camilo Pessanha, Eugénio 
de Andrade e Fernando Pessoa. Tem em português três livros: NasAsasdoVento Cego 
(publicado enquanto viveu em Lisboa), A Noite Deita‑Se Comigo (2001) e Palavras
CansadasdeGramática(2014). Alguns dos poemas de Yao Feng em português foram 
escritos em tradução partilhada com a poeta Fernanda Dias. A sua poesia é clara‑
mente influenciada pela poesia modernista portuguesa (e seguramente também 
pela chinesa), constituindo, portanto, um lugar de confluência e circulação de tra‑
dições literárias, onde surge uma escrita claramente marcada por motivos europeus 
e especificamente portugueses. É difícil discutir até que ponto a poesia de Yao Feng 
em português é um misto de composição espontânea e tradução (dependendo do 
entendimento mais criativo ou mais restritivo do conceito de língua de segunda 
mão). Incontestavelmente, Yao Feng é um dos poetas de Macau com obra própria 
publicamente reconhecida em língua portuguesa. (Fernanda Gil Costa)
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Helena Carvalhão Buescu é professora cate‑
drática de Literatura Comparada na Universidade 
de Lisboa. É professora ou investigadora visitante 
de prestigiadas universidades na Europa, EUA e 
Brasil. Tem mais de uma centena de ensaios publi‑
cados e é autora de dezenas de livros, sendo o mais 
recente Experiência do Incomum e Boa Vizinhança. 
Literatura Comparada e Literatura-Mundo (2013). 
Foi fundadora e directora do Centro de Estudos 
Comparatistas (Universidade de Lisboa) e perten‑
ce ao conselho do Institute of World Literature. 
É membro da Academia Europaea e membro cor‑
respondente da Academia das Ciências de Lisboa. 
Foi distinguida com o Prémio Ensaio APE/Portu‑
gal Telecom.
  
Inocência Mata é doutora em Letras pela Univer‑
sidade de Lisboa e pós‑doutora em Estudos Pós‑co‑
loniais pela Universidade de Califórnia; é professora 
da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 
na área de Literaturas, Artes e Culturas e professora 
visitante de muitas universidades estrangeiras. Ac‑
tualmente, é professora na Universidade de Macau, 
sendo vice‑directora do Departamento de Portu‑
guês, coordenadora do programa de doutoramento 
PhD in Literary and Intercultural Studies (Portuguese), 
e directora do Centro de Investigação de Estudos 
Luso‑Asiáticos (CIELA). É membro de associações 
científicas da sua especialidade, da Academia das 
Ciências de Lisboa, da Academia Angolana de Le‑
tras, e académica correspondente da Academia Ga‑
lega da Língua Portuguesa. Pertence ao Conselho 
Editorial e Científico de muitas revistas de especia‑
lidade, nacionais e estrangeiras. Tem publicado na 
área de literaturas africanas, literaturas em portu‑
guês e estudos pós‑coloniais.

A mais ambiciosa
das antologias em português
reúne textos literários de todo
o mundo em sete volumes
Luís de Camões, Fernando Pessoa, Mia Couto, Maria Tere‑
sa Horta, José Eduardo Agualusa, Machado de Assis, Her‑
berto Helder, Paulina Chiziane, Nelson Rodrigues, Eça de 
Queirós, Clarice Lispector, José Luandino Vieira, Germano 
de Almeida e Sophia de Mello Breyner Andresen são ape‑
nas alguns dos mais de cem escritores representados na pri‑
meira parte da antologia Literatura-Mundo Comparada. Estes 
dois primeiros volumes, que constituem a parte «Mundos 
em Português», fazem uma leitura ampla de grande parte da 
literatura escrita originalmente em português.

«Esta antologia tem como objectivo oferecer ao leitor um 
conjunto significativo de textos escritos nas várias litera‑
turas de língua portuguesa, em Angola, no Brasil, em Cabo 
Verde, na Guiné‑Bissau, em Goa, em Macau, em Moçambi‑
que, em Portugal, em São Tomé e Príncipe e em Timor‑Les‑
te. Conjugando a interrogação activa do conceito de ‘Lite‑
ratura‑Mundo Comparada’ com a reunião de literaturas dos 
países representados, a antologia explora, tanto na identifi‑
cação do corpus como na sua organização, a articulação entre 
a perspectiva comparatista que informa o projecto de que 
nasce e a dimensão produtiva e concreta do gesto antoló‑
gico. O objectivo primeiro deste duplo esforço é oferecer 
ao leitor uma publicação que possa ser entendida como um 
lugar de encontro.»

—Da Introdução

Adeodato Barreto • Adriano Botelho de Vasconcelos • 
Agostinho Neto • Agustina Bessa‑Luís • Al Berto • Alda 
Espírito Santo • Aldino Muianga • Alexandre Hercula‑
no • Alexandre O’Neill • Almeida Garrett • Alves Redol 
• Ana Hatherly • André João Antonil • Antero de Quen‑
tal • António Barbosa Bacelar • António de Nascimento 
Mendonça • António Ferreira • António Fonseca • An‑
tónio Gedeão • António Gomes Leal • António Jacinto • 
António Ramos Rosa • Aquilino Ribeiro • Arlindo Bar‑
beitos • Augusto Abelaira • Basílio da Gama • Benjamin 
Videira Pires • Bernardim Ribeiro • Boaventura Cardoso 
• Camilo Pessanha • Carlos Drummond de Andrade • Car‑
los Oliveira • Cecília Meireles • Cesário Verde • Clarice 
Lispector • Cláudio Manuel da Costa • Conceição Lima 
• Dalton Trevisan • Daniel Faria • David Mourão‑Fer‑
reira • Deolinda da Conceição • Diogo do Couto • Dom 
Afonso II • Dom Dinis • Dom Duarte • Eça de Queirós 
• Egito Gonçalves • Eugénio de Andrade • Fernando 
Pessoa • Fernando Sylvan • Fernão Álvares do Oriente • 
Fernão Lopes • Filinto Elísio • Francisco João da Costa 
(GIP) • Francisco José Tenreiro • Francisco Luís Gomes • 
Francisco Manuel de Melo • Francisco Rodrigues Lobo 
• Francisco Sá de Miranda • Gastão Cruz • Gil Vicente 
• Gonçalves Dias • Graciliano Ramos • Guerra Junquei‑
ro • Haroldo de Campos • Helder Moura Pereira • Hé‑
lia Correia • Herberto Helder • Herculano Levy • Joam 
Garcia de Guilhade • Joam Rodriguez Castelo Branco • 
Joam Mendes de Briteiro • Joam Zorro • João Cabral de 
Melo Neto • João de Deus • João do Rio • João Guimarães 
Rosa • Joaquim Dias Cordeiro da Matta • Joaquim Pedro 
de Oliveira Martins • Jorge de Sena • José Anastácio da 
Cunha • José Cardoso Pires • José Craveirinha • José da 
Silva Maia Ferreira • José de Alencar • José de Almada 
Negreiros • José de Santa Rita Durão • José dos Santos 
Ferreira • José Jorge Letria • José Tolentino Mendon‑
ça • Judeu de Elvas Vidal • Júlio Dinis • Lopito Feijóo • 
Luís Bernardo Honwana • Luís Carlos Patraquim • Luís 
de Camões • Luís Gonzaga Gomes • Luiza Neto Jorge • 
Machado de Assis • Manoel de Barros • Manuel Bandei‑
ra • Manuel da Fonseca • Manuel Pedro Pacavira • Mar‑
celo da Veiga • Maria Anna Tamagnini • Maria Gabriela 
Llansol • Maria Ondina Braga • Maria Pacheco Borges 
• Mário António • Mário Cláudio • Mário de Andrade 
• Mário de Carvalho • Mário de Sá‑Carneiro • Matias 
Aires • Meendinho • Mia Couto • Miguel Torga • Milton 
Hatoum • Noémia de Sousa • Nuno Fernandes Torneol • 
Olavo Bilac • Olinda Beja • Orlando da Costa • Óscar Ri‑
bas • Oswald de Andrade • Padre António Vieira • Padre 
Manuel Bernardes • Pai Soares Taveirós • Paula Tavares 
• Pedro António Correia Garção • Pedro Eanes de So‑
laz • Pepetela • Raduan Nassar • Raul Brandão • Roberto 
Mesquita • Rui Knopfli • Ruy Belo • Ruy Cinatti • Samuel 
Usque • Sophia de Mello Breyner Andresen • Tomás An‑
tônio de Gonzaga • Tony Tcheka • Ungulani Ba Ka Khosa 
• Vasco Cabral • Vasco Graça‑Moura • Vera Duarte • Vi‑
riato da Cruz • Vitorino Nemésio
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