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s importantes acontecimentos que nos últimos trinta anos se verificaram na histó-
ria política e administrativa dos Açores acabaram por se repercutir na vida do

Instituto Cultural de Ponta Delgada, obrigando-nos a procurar, com espírito criativo,
as soluções que lhe permitam modernizar-se, para que continue a desempenhar, no
seio da nossa sociedade, a sua benéfica acção cultural.

Com o desaparecimento das Juntas Gerais e a instalação do Governo Autónomo,
com os seus serviços de educação e cultura, o Instituto, conforme era de esperar, per-
deu a missão que desenvolvia como “órgão executivo” da Junta Geral e do Governo
Civil para assuntos de natureza cultural, mas manteve a publicação do seu boletim, a
“Insulana”, e uma notável acção editorial, que, como é facilmente comprovada pela
quantidade e qualidade das obras publicadas, foi reforçada, permitindo, assim, a difu-
são de trabalhos de investigação da historiografia insular efectuados nos últimos anos
por profissionais e amadores e que muito interessam para o melhor conhecimento da
História dos Açores.   

Desaparecida a Junta Geral, órgão tutelar do Instituto e de quem este dependia fi-
nanceiramente, a tutela passou para a Direcção Regional da Cultura, que desde 1976
lhe atribuía um subsídio anual, que nos últimos anos era de cinco mil contos (moeda
antiga). Esse subsídio cessou em 2001 e a Direcção Regional da Cultura passou ape-
nas a subsidiar as obras a editar mediante candidatura em épocas determinadas e de-
pendente do parecer favorável de um júri por ela constituído.

Parece que a razão para esta atitude é ser o Governo da opinião que o Instituto po-
derá financiar-se recorrendo a fundos europeus, mas a falta de meios para pagar di-
rectamente a um funcionário devidamente habilitado para desenvolver tão
complicado processo torna difícil, de momento, essa intenção.

O impacto que resultou da criação da Universidade, com os seus quadros diferencia-
dos, foi positivo para o Instituto, que aumentou significativamente o número e a qualida-
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4 Henrique de Aguiar de Oliveira Rodrigues

de dos seus sócios efectivos e reforçou os seus órgãos directivos. Essa colaboração tem
também sido positiva para a Universidade, pois o Instituto tem tido a possibilidade de pu-
blicar algumas das teses de doutoramento e licenciatura dos professores e alunos desse
estabelecimento de ensino. O Instituto sente que é procurado pelos elementos da Univer-
sidade e considera isso como prova de que continua a ser útil à vida cultural dos Açores. 

Entretanto o Instituto alterou o seu quadro de sócios, deixando de haver sócios
correspondentes, pois que o estatuto atribuía-lhes uma cota que era metade da dos só-
cios efectivos e dava-lhes as mesmas regalias. O número de sócios efectivos foi alar-
gado, sendo actualmente cerca de 250, que pagam a cota de 25,00 euros anuais.
Temos feito, também, um esforço para a difusão das obras publicadas, mas, apesar
dos baixos preços efectuados, verifica-se que a venda é pequena e os stocks acumu-
lam-se, ocupando quase todo o espaço exíguo das nossas instalações. Essa situação
deve-se à falta de uma estrutura de “marketing” e de distribuição, o que faz com que
o Instituto realize as vendas unicamente através das livrarias de Ponta Delgada. Esta
situação tem de ser rapidamente alterada, mas para isso consideramos indispensável a
colaboração de outras instituições que têm o mesmo problema, principalmente os ou-
tros institutos açorianos, e a ajuda da Direcção Regional da Cultura e das Câmaras
Municipais. É fundamental que estejamos presentes nas “feira do livro”, de Lisboa e
Porto, e para isso já temos a promessa de ajuda logística da Casa dos Açores dessa ci-
dade.

A actual direcção tomou posse em Janeiro de 2004 e tem procurado adaptar-se às
circunstâncias, até ter a situação devidamente estudada, o que, em nosso entender,
exige um diálogo com os outros institutos da Região, nomeadamente com o Instituto
Histórico da Ilha Terceira, o Núcleo Cultural da Horta e o Instituto Açoriano de Cul-
tura. Nesse sentido está programado um encontro na Horta, aproveitando o amável
convite da direcção do Núcleo Cultural daquela cidade, para participarmos na apre-
sentação do seu “Boletim” no dia 14 de Outubro deste ano.

Temos procurado trabalhar, cada vez mais, em parceria com outras instituições,
como a Universidade dos Açores, a quem propusemos, através do seu vice-reitor,
doutor Brandão da Luz, a preparação da homenagem ao professor doutor Gustavo de
Fraga e com quem estamos a trabalhar, juntamente com a Câmara Municipal e a Bi-
blioteca Pública e Arquivo Distrital de Ponta Delgada, na homenagem ao conselheiro
Ernesto Rodolfo Hintze Ribeiro, que terá lugar em 2007, ano do centenário da sua
morte, e que esperamos venha a ter âmbito nacional. Ainda com o mesmo espírito,
temos uma parceria com o Instituto Açoriano de Cultura para a reedição da obra do
tenente José Dias, agora em CD, que será brevemente apresentado ao público, e reali-
zámos no ano corrente, de parceria com o Liceu Antero de Quental, uma homenagem
ao dr. Lúcio de Miranda.

Temos várias obras em publicação e terminámos a impressão, com o subsídio do
Governo Regional, de uma nova edição das Saudades da Terra, obra que se encontra-
va esgotada.



Temos procurado melhorar, tanto quanto possível, a qualidade do nosso boletim a
Insulana, que já em 2001, sob a responsabilidade dos doutores Brandão da Luz e Da-
mião Rodrigues, foi muito melhorada no seu aspecto visual, recebendo uma nova ca-
pa da feliz autoria  de Carlos Sousa, da Açormédia, empresa que gentilmente a
ofereceu ao Instituto. 

Nesse número, os coordenadores acima referidos escreveram no proémio:
...e porque a vida é feita de continuidade e de mudança, ao assumirmos a organi-

zação editorial da Insulana, pensámos que era tempo de a revestir com uma aparên-
cia e grafismos novos, que correspondessem melhor às preferências estéticas
contemporâneas que as publicações congéneres apresentam.

Com o mesmo sentido e a mesma vontade de melhorar a revista, a nova coorde-
nadora, a vice-presidente da direcção do Instituto drª. Ana Maria de Viveiros, procu-
rou, através de uma nova organização e de novos colaboradores, melhorar o seu
conteúdo. 

Quando da fundação do Instituto Cultural de Ponta Delgada um dos pontos mais
importantes do seu estatuto era o que impunha a publicação de um boletim, órgão do
Instituto, que no dia 17 de Abril de 1944 recebeu, por deliberação da direcção, o no-
me de Insulana; hoje continuamos a pensar que o boletim, a Insulana, que é a alma e
o rosto do Instituto, merece toda a nossa atenção e esforço.

Temos a certeza de que o Instituto Cultural de Ponta Delgada, vencidas as dificul-
dades, continuará, em plenitude, a sua acção cultural, adaptando-a aos tempos actu-
ais, mas fiel aos objectivos que foram definidos quando da sua fundação e que vêm
expressos no primeiro número da Insulana: 

Impunha-se à tradição literária da ilha de S. Miguel, mantida através de todos os
tempos, a organização de uma sociedade que congregasse todos os trabalhadores do
espírito lhes criasse, com o aparecimento de uma revista nossa, o estímulo de mais
trabalho, arquivando e divulgando produções que poderiam ficar ignoradas ou es-
quecidas, e abrindo, pela possibilidade de publicação, um novo interesse às investi-
gações históricas, etnográficas, científicas, artísticas e literárias, defendendo e
valorizando o nosso património tradicional.
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Insulana não nasce hoje, como é óbvio! O número um que celebra o seu nas-
cimento diz-se em 1944… já lá vão sessenta anos, mas há sempre para tudo o

que nasce, um plano de crescimento. E desde sempre, também, as sucessivas Direc-
ções do Instituto Cultural de Ponta Delgada foram deixando, nestas páginas, o seu
cunho e a sua marca  na tentativa, mais que meritória, de registar momentos impor-
tantes destas terras atlânticas e de trazer até elas muito do que se fazia e se dizia para
além do mar que alonga os nossos horizontes, mas não desnuda a realidade de um
mundo em constante evolução.

Naturalmente que, com o mesmo empenhamento, com a mesma força e com a
mesma garra, gostaríamos de falar aos nossos leitores, do plano de intenções que te-
mos para a nossa revista.

A Insulana! Um rosto. Um espaço. Um perfil.

Um rosto! E todo o tecer de uma paisagem cultural que o envolva e o desperte pa-
ra o estudo, para a investigação, para o conhecimento e para o saber… e o motive pa-
ra a publicação dos seus textos, dos seus trabalhos, das suas experiências e das suas
análises.

Um rosto, em dignidade desenhado, num espaço que marque uma presença forte
no futuro dos nossos dias

Um rosto. Um espaço! Sem fronteiras, onde ideias confrontem ideias, no respeito
que cada um deve a cada outro.

Um espaço de gesto humano!  
Um espaço-reserva em linguagem de vida! Alicerçado na reciprocidade de influ-

ências para uma tomada de consciência mais universal.

Insulana. Órgão do Instituto Cultural de Ponta Delgada, 60 (2004): 9-11
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10 Autor

Um rosto. Um espaço. Um perfil! Na busca de uma identidade! 
Um perfil polifacetado! Sereno… mas ambicioso. Tranquilo… mas interessado.
Um perfil maleável, aberto a todas as formas de reflexão e a todas as linhas de

pensamento.

Caros leitores:
A nossa revista passa, desde agora, a contar com dois volumes:

A Insulana e a Insulana Documentos

Acreditamos que esta nossa opção lhes confere, a uma e a outra, uma diversidade,
que não conseguiam no modelo anterior.

A presente Direcção do Instituto Cultural de Ponta Delgada pensou dar uma maior
actualidade à sua revista, estendendo-a a um maior número de colaboradores e de lei-
tores e, nesse sentido, ela surge com diferentes áreas de programação e contempla um
leque mais vasto de temas e de tipologia de textos. E assim temos:

INSULANA

ARTIGO DE FUNDO

ESTUDOS:
História

Artigo
Ensaio

Filosofia
Ética
Estética

Literatura
Ensaio
Crónica
Texto
Conto 
Poema
Crítica Literária



Linguística  
Dialectologia
Estudos Gramaticais
Cultura Popular

EDUCAÇÃO
Artigo
Ensaio
Espaço Escola

ESPAÇO CULTURA
Lusofonia
Espaço Museu
Espaço Biblioteca
Espaço Teatro
Património
Arte
Artesanato
Falar de Livros

OPINIÃO
Opinião e comentário
Coluna aberta

VIDA DO INSTITUTO
Homenagens
Iniciativas Culturais
Lançamento de Livros
Campanhas de divulgação
Intercâmbio

Trabalhamos com um Banco de Recolhas e, deste modo, os textos a publicar na
revista deverão ser enviados em CD ou por E-mail. 

Contamos já com uma vasta lista de colaboradores e temos Correspondentes em
Lisboa, em Coimbra, no Porto e em algumas zonas dos Estados Unidos, do Canadá e
do Brasil. Estamos, ainda, em negociações com outras áreas de representação e de di-
vulgação da Insulana, tanto no território nacional como nos espaços da nossa Lusofo-
nia.

As Coordenadoras
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s doenças e os remédios têm uma história - “a história que lhe é atribuída pelo
homem, [pois] a doença não tem existência em si, é uma entidade abstracta à

qual o homem dá um nome”2. A história das doenças e dos seus remédios entronca na
História Económica e Social, não só porque a doença irrompe em todos os meios so-
ciais, ainda que, desde sempre, alastre com maior violência entre a população pobre -
afinal, ainda a maioria esmagadora da população mundial –, como também porque
cada época tem as “suas” doenças e as suas formas peculiares de administrar os seus
tratamentos. Nathan Rothschild, o homem mais rico do mundo nos inícios do século
XIX, morreu de uma septicémia motivada por um “simples” furúnculo, porque, como
era prática no tempo, os instrumentos cirúrgicos não se encontravam desinfectados3! 

Se a doença pode atingir todos, sem distinção social – são inúmeros os casos de
gente célebre atingida pela loucura, a lepra, a peste, as bexigas, a sífilis, a tuberculo-
se, o cancro e a sida – não há, contudo, dúvidas de que o tratamento, a disponibilida-
de de tempo, a posse da informação e o recurso a sofisticadas terapias são diferentes
consoante o nível de rendimento dos indivíduos. 

“Na sociedade mercantil, os tratamentos, como todos os serviços, se compram e
vendem. A desigualdade face à doença reflecte, [assim], a desigualdade da rique-
za”4. São diversos os exemplos, os de outrora e os dos nossos dias, sobre as formas
de tratamento e de “encerramento” dos doentes, atestando quer as diferenças sociais,

AS FARMÁCIAS NOS AÇORES.
Alguns contributos para o seu estudo1

* Fátima Sequeira Dias

A

*- Professora da Universidade dos Açores. 

Uma primeira versão deste texto serviu de base à conferência inaugural proferida aquando das Jornadas OFIL, Portugal-

Espanha, Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo, 1998.
1 Agradeço penhoradamente ao Sr. Dr. José Aires V. Raposo o empréstimo do seu valioso arquivo pessoal sobre a Histó-

ria das Farmácias. 
2 Jean Charles Sournia, “O homem e a doença” in Jacques Le Goff (dir.), As doenças têm história, (1985), Lisboa, Terra-

mar, 1991, pp.359-360. 
3 David Landes, A riqueza e a pobreza das nações, (1998), Lisboa, Gradiva, 2001, pag. XVIII.
4 Robert Badinter (animador), Liberdade Liberdades, reflexões da “Comissão para uma Carta das Liberdades”, Prefá-

cio de François Mitterrand, (1976), Lisboa, Moraes Editora, 1979,  pag. 110.
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16 Fátima Sequeira Dias

quer as diferenças de rendimento. Durante a Idade Moderna, os loucos eram “encar-
cerados” nos hospícios, entretanto vagos dos leprosos. Nos nossos dias, o isolamento
é reservado aos doentes de sida. O isolamento reflecte ainda – e quase sempre - a tra-
dicional atitude de Vigiar e Punir, para recorrer à terminologia de Michel Faucault5. 

Tal como a doença, também a morte, o sofrimento e o modo como se chora a per-
da dos entes queridos têm uma história, que é independente da história individual dos
doentes6. No entanto, se a história tradicional não esquece as doenças dos seus he-
róis: as dores de estômago de Napoleão entre as causas da sua derrota em Waterloo e
a hemofilia do primogénito entre as causas da queda dos Romanov, também a litera-
tura realça os dramas ligados às doenças: Isolda oferecida aos leprosos, em castigo
pelo seu adultério, Margarida Gauthier, a Dama das Camélias, de Alexandre Dumas
Filho, e  Mimi, a heroína de La Boème, de Puccini, prematuramente falecidas de tísi-
ca (tuberculose), castigadas pela sua conduta imprópria...

De castigos divinos irrompendo na vida dos indivíduos, sem qualquer remissão,
as doenças passaram a ser encaradas como “maus humores” físicos, cabendo, a partir
de então, aos médicos e aos boticários, gradualmente assumidos como novas catego-
rias profissionais, curar os doentes, para, finalmente, nos nossos dias, elas serem en-
caradas como uma disfunção físico-psíquica, aconselhando-se o paciente a lutar
contra o mal e a acreditar na sua cura. A doença transita, assim, de uma perspectiva
fatal para uma perspectiva transitória, acreditando-se que a sua cura também depende
da vontade de viver do paciente. 

Após a crença ilimitada na competência do médico e do farmacêutico e no valor
inestimável da ciência e tecnologia ocidentais, nos últimos anos, porém, tem vindo a
recrudescer a crença nas virtudes das práticas mágicas e nas virtudes das drogas ditas
naturais. O fantástico mundo dos ensinamentos do bruxo D. Juan, subtítulo do best
seller, A erva do diabo, de  Carlos Castaneda, nos finais dos anos sessenta, parece
atrair cada vez mais os doentes ocidentais da classe média alta, que, a par da possibi-
lidade de recorrerem às mais sofisticadas técnicas da medicina não dispensam as dro-
gas naturais e, por vezes, até as ervas alucinógenas. É caso para recordar Voltaire
quando, acerca desse universo mágico dos fármacos, escrevia que “quando reflecti
sobre a fé cega que se tem em tantos impostores que dizem ter remédios, (...) cheguei
à conclusão de que a verdadeira causa é existirem remédios verdadeiros, [pois] não
seria possível acreditar tanto nos falsos se não existissem também os verdadeiros. Se
nunca os tivesse havido e todos os males fossem incuráveis é impossível que os ho-
mens tivessem imaginado poder dar tanta credibilidade àqueles que se tivessem ga-
bado de os ter (...)”7...

5 Michel Foucault, Histoire de la folie à l’âge classique, Paris, Gallimard, 1972.
6 Cf: Philippe Ariès, Essais sur l’histoire de la mort en Occident, du Moyen Age à nos jours, Paris, Editions du Seuil, 1975

e AAVV, “Pour une Histoire de la souffrance: expressions, représentations, usages” in Médiévales, 27, Automne, 1994, pp.5-14.
7 Voltaire, Cartas Filosóficas, (ou cartas de Londres sobre os ingleses), Lisboa, Editorial Fragamentos , 1992, pag.123: XLI.



A história das doenças estuda os diagnósticos médicos e as formas de tratamento
assumidas, mas também questiona a relação existente entre o paciente e o médico,
entre a sociedade e os doentes, entre a família e os seus doentes, bem como a forma,
a sucessão e a interpretação das doenças (porque cada época tem as suas doenças e as
suas explicações) e, sobretudo, a evolução do estatuto social dos que sabem curar - os
feiticeiros, as bruxas, as “sage-femmes”, os cirurgiões-barbeiros, os médicos, os cu-
randeiros, os boticários, os farmacêuticos... 

A título de curiosidade, em França, a separação entre as profissões de barbeiro e
de cirurgião só foi consagrada, definitivamente, pela declaração real de 23 de Abril
de 1723, enquanto as profissões de cirurgião e de médico só se encontram unificadas
a partir de 18038!

Tantos temas, quanta a memória que povoa o imaginário colectivo e cultural dos
europeus. Recorde-se o magistral diálogo imaginado por Marguerite Yourcenar, em
Memórias de Adriano, entre o Imperador, a representação de deus na terra, e, portan-
to, o homem mais poderoso do mundo, e o seu médico, obrigado por profissão, a cu-
rar as suas gangrenas, os seus inchaços e as suas outras mazelas. Enfim, a relação
faucaultiana entre o eu, o poder e o corpo...  

Recorde-se o cínico Homais, o boticário de província, crente no valor supremo da
ciência e da técnica, “guiado pelo amor ao progresso e pelo ódio aos padres”, espec-
tador “científico” do drama de Madame Bovary. Recorde-se a paródia de Moliére,
em Le Malade Imaginaire, quando, a propósito das doenças dos pacientes, os médi-
cos, invariavelmente, aconselhavam “Clysterium donare, postea saignare, ensuita
purgare” - clisteres, sangrias e purgas. Recorde-se o diário do Dr. Fagon, célebre mé-
dico do Rei Sol, - o esplendoroso Luis XIV que vivia no luxuoso palácio de Versail-
les -  onde se apontam as receitas aviadas ao real paciente: durante seis semanas de
seguida, no ano de 1664, o guloso monarca recebeu como tratamento para as suas
“doenças”, 18 purgas diárias!9 Aliás, num só ano Luís XIV terá sofrido 47 sangrias,
215 purgas e 12 clisteres10.  Recorde-se a história de La peur en Occident, XIVe-XVI-
II siècle, eloquentemente analisada por Jean Delemau, onde as práticas mágicas se
confundem ainda com as práticas curativas, acusando-se, então, a mulher de pacto
com o diabo, porque principal protagonista nos actos do nascimento e da preparação
da morte e porque herdeira de uma tradição milenar, transmitida de forma empírica
de mães para filhas, de selecção de plantas e de preparação de mezinhas11. 

17As farmácias nos Açores

8 François Lebrun, “Os cirurgiões-barbeiros” in Jacques Le Goff, As doênças têm história, (1985), Lisboa, Terramar,

1991, pp.301-304.
9 Jacques Le Goff, As doenças têm história, (1985), Lisboa, Terramar, 1991, pag.293.
10 Jean François Gautier, A grande aventura das ciências, (1988), Lisboa, Terramar, 1993, pag.60. 
11 Pierre Goubert e Daniel Roche, Les Français et l’Ancien Régime, Paris, Armand Colin, 1984,  tomo 2: Culture et soci-

été, pp. 118-120; Jean Deleamau, “les agents de Satan: la femme” in La Peur en Occident, XIVe-XVIII e siècle, Paria, Fayard,

1978, pag. 305-344; Pierre Darmon, Le mythe de la procréation à l’age baroque, Paris, Éditions du Seuil, 1981, pp.179-204.
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Recorde-se, finalmente, a indiferença pela morte das crianças, porque metade de-
las morria antes de atingir o primeiro ano de idade e, porque das que sobreviviam,
metade acabaria por morrer antes dos vinte anos. Como chorar os mortos, se a espe-
rança de vida não ia além dos quarenta anos e a morte era a realidade mais perma-
nente das sociedades do passado? Morria-se de febre. Morria-se de fome. Morria-se
de parto. Morria-se de esgotamento físico... Daí falar-se que o amor maternal - este
amor imenso das mães pelos seus filhos - ser um afecto contemporâneo, com menos
de trezentos anos de história12!

Face à quase contemporâneidade desses fenómenos, não é de estranhar o fascínio
ainda presente pelos chás, remédios caseiros e por um certo esoterismo nas “formas
de tratamento” seguido por parte importante da população ocidental, ciente de que
também a “alma”, tal como o corpo, precisa de tratamento.

O recurso às espécies vegetais, “para manter a vida e esconjurar a morte”13, atribuin-
do-lhes propriedades mágicas e terapêuticas, consoante as suas analogias com outras for-
mas conhecidas (a chamada “doutrina dos sinais”) remonta ao início da humanidade.
“Sementes, ‘ervas’, raízes, ossos, frutos, isto é, as drogas então mais em voga, eram re-
colhidas e experimentadas, conservadas e armazenadas, conforme os usos antigos, sen-
do utilizadas nas mais diversas ocasiões, para sarar ou para matar (...)14. 

Hipócrates (460-377 a.C), pai da medicina como saber científico, distinguiu os
medicamentos em purgantes, narcóticos e febrífugos, mas representa um breve hiato
na persistente e continuada prática simbólico-mágica de curar. De outro modo, como
se explicaria o prolongado sucesso das “receitas” de Galeno (131-200 d.C.), que, re-
tomando uma tradição mais antiga e negligenciando os princípios de Hipócrates, reu-
niu na sua Súmula as artes mágicas e religiosas de 450 plantas, enunciando as suas
propriedades curativas? 

Doravante, os medicamentos foram divididos em dois grupos, os resultantes das
manipulações que se praticam sobre as matérias medicamentosas (a chamada farmá-
cia galénica, nos nossos dias) e os formados por reacções que entram no domínio ex-
clusivo da química15.

A “teoria dos humores de Galeno”, segundo as concepções de Hipócrates, foi se-
guida sem discussão até ao século XVIII. Assim, a par do recurso às plantas medici-
nais, a principal terapia consistia em “limpar” os maus humores: daí, o recurso
sistemático às purgas, aos clisteres e às sangrias.

Paracelso (1493-1541), homem do Renascimento, condenou o mundo mágico de
Galeno e a sua teoria do “desequilíbrio dos humores”, mas não deixou de acreditar na

12 Elisabeth Badinter, O Amor Incerto, História do amor maternal do século XVII ao século .XX, Lisboa, Relógio

d’Agua, s/d.
13 Cf: Jacques Le Goff, “As plantas que curam” in Idem, As doenças têm história, (1985), Lisboa, Terramar, 1991, pag. 343.
14 Maria Benedita Araújo, O conhecimento empírico dos fármacos nos séculos XVII e XVIII, Lisboa, Edições Cosmos,

1992, pp. 13 e 57.
15 “Farmácia” in Enciclopedia Universal Ilustrada, Espasa Calpe, Madrid, Barcelona, 1924, vol.23, pag.280. 



influência dos astros no desenrolar das doenças... O seu nome ficou, no entanto, liga-
do à prática da destilação para descobrir a quinta-essência activa das drogas vegetais,
assim como às drogas de origem mineral16. As suas preparações de “químicos” vi-
nham substituir as preparações com base em vegetais e decocções.

Se com os Descobrimentos ultramarinos aumentou a diversidade das drogas, ori-
undas dos reinos vegetal e animal, com as experiências de Paracelso  generalizaram-
se os medicamentos originários do reino mineral, como os derivados do mercúrio,
arsénico, zinco, cobre, potassa e ferro17... No entanto, só com Lavoisier (1743-1794)
a química se constituiu em saber independente, desligado da magia e da alquimia,
contribuindo decisivamente para o avanço da farmacologia.

Remonta, pois, ao século XVIII e, sobretudo, ao século XIX o grande avanço da
medicina e da farmácia, com os progressos da anti-variólica, desde a prática da inocu-
lação de Edward Jenner (1749-1823) e os sucessos da vacina de Louis Pasteur (1822-
-1895); o empenho e perseverança dos vacinadores apesar de todas as adversidades18; a
divulgação do conhecimento da anatomia humana; a generalização da anestesia; o in-
cremento de novas práticas de higiene (sabão, água fervida e pinças) e a expansão dos
novos conhecimentos de fisiologia. No século XX, a descoberta da insulina, da penici-
lina e das vitaminas coroou a investigação científica no domínio farmacêutico e contri-
buiu para o extraordinário avanço da esperança de vida das populações. 

De que forma Portugal e, por arrastamento os Açores, foram usufruindo dessas
descobertas e foram incrementando as suas práticas no seio da sua política de saúde
pública? De que forma, em suma, os boticários, exercendo no continente e nas ilhas,
adoptaram a nova farmacopeia oficial? 

A comunidade de médicos e boticários foi recebendo, como se sabe, com bastante
atraso, os conhecimentos científicos divulgados na Europa culta depois das descober-
tas. A título de exemplo, as poções galénicas, encaradas como reforço do “sopro divi-
no”, eram ainda utilizadas em meados do século XVIII, no nosso país, quando havia
mais de um século  tinham sido abandonadas na Europa desenvolvida. 

Só com a  reforma pombalina da universidade de Coimbra (1772) se aboliu este
universo mágico-simbólico da medicina e da farmácia galénica, adoptando-se os no-
vos princípios da química de Lavoisier e da botânica de Lineu (1707-1778), tal como
se praticava na Europa culta. É ainda neste quadro que se publica a nova legislação
sanitária e se editam as farmacopeias oficiais19. A partir de então, “impunha-se que
médicos e boticários adquirissem na Universidade os novos conhecimentos quími-

19As farmácias nos Açores

16 Jacques Le Goff, Idem, pag.353.
17 “Farmácia” in Enciclopedia Universal Ilustrada, Espasa Calpe, Madrid, Barcelona, 1924, vol. 23, pag. 281. 
18 Pierre Darmon, “A cruzada antivariólica” in Jacques Le Goff, As doenças têm História, (1985), Lisboa, Terramar,

1991, pp. 305-321 e Escavações n.º 81, Persuasão, n.º 1832, 24 de Fevereiro de 1897: relata as experiências com os expostos

de Lisboa e das ilhas para testar e conservar as vacinas, desde 1800.
19 João Rui Pita, Farmácia, medicina e saúde pública em Portugal, (1772-1836), Coimbra, Minerva Histórica,1996,

pp.14-15.
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cos, botânicos e terapêuticos”20. Portugal “copiava” da Europa o modelo em vigor há
mais de duzentos anos - publicava-se a Pharmacopeia Geral, em 1794, substituída
pelo Pharmaceutico Lusitano, em 183521. 

Impunha-se, agora, o princípio normalizador da conservação das matérias-primas e
da produção de medicamentos. Daí, a obrigatoriedade da sua existência em todas as
boticas do reino e a proibição de preparar os medicamentos por outras farmacopeias22.
A arte do boticário era obtida na Universidade, exigindo-se-lhe o conhecimento e a
identificação das matérias-primas necessárias à produção medicamentosa. O “galenis-
mo médico-farmacêutico [ficava] oficialmente arredado do ensino universitário”23. 

Nos Açores, a nova arte farmacêutica terá sido introduzida ao ritmo da chegada
dos novos diplomados, formados nos novos princípios e, neste sentido, a difusão das
novidades terá sido bastante lenta. Aliás, até finais do século XIX, são inúmeros os
casos denunciados de feitiçaria e de jovens possuídas pelo demónio. A intervenção
do padre dispensava quase sempre a presença do médico ou do farmacêutico24! 

É neste universo mágico que se enquadra, pois, o sucesso da homeopatia no sécu-
lo XIX, na ilha de S. Miguel, se relata o sucesso imenso das experiências de aneste-
sia, com clorofórmio preparado pelo farmacêutico da Misericórdia da Ribeira Grande
- António d’Oliveira Morais, vindo do continente25 - e se insiste na extracção de den-
tes sem dor com a administração de “Cloroformio ou Ether Sulfúrico”26.  

A falta de médicos e de farmacêuticos explica o continuado fascínio pelas práticas
esotéricas entre a população insular. Afinal, a criação da Escola Médico Cirúrgica de
Ponta Delgada, em 1839, não resolvera o problema, pois, volvidos poucos anos, en-
cerrara (1844). Além disso, os poucos profissionais de saúde que havia, concentra-
vam-se nas cidades de Ponta Delgada, Angra do Heroísmo e Horta, escasseando os
exemplos daqueles que iam viver nas freguesias rurais e nas ilhas mais afastadas dos
centros dinâmicos da navegação marítima. Aliás, aquando da decisão de abrir uma
botica na Misericórdia da Ribeira Grande, ficaram patentes as dificuldades em anga-
riar farmacêuticos diplomados pelas discussões entre o Provedor e os Mesários da
instituição. Aquele a pugnar pela competência e pela vigência da lei, estes a defende-
rem os interesses locais e a quererem impor um farmacêutico da terra para inaugurar
a botica27. A vontade do Provedor acabou por vencer, pois José Luis Soares, farma-
cêutico vindo de Lisboa, foi apresentado aos mesários, na sessão de 5 de Junho de

20 Ibidem, pag.29.
21 Ibidem, pag. 35.
22 Ibidem, pag. 206.
23 Ibidem, pag. 175.
24 Escavações n.º 43, A Persuasão, n.º 1793, de 27 de Maio de 1896 e  n.º 52 de Idem, n.º 1802, de 29 de Julho de 1896;

Escavações n.º 68, in Idem, n.º 1818, de 18 de Novembro de 1898.
25 Escavações n.º 39, in A Persuasão, n.º 1789, 29 de Abril de 1896.
26 Escavações n.º 185, in A Persuasão, n.º 1939, 15 de Março de 1899.
27 Madalena San-Bento, Esta Santa Casa, Edição da Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande, 1997, pp. 46-47.



1839. O regulamento, datado de 1837, mantinha-se em vigor, sendo o Provedor res-
ponsável quer pela botica, quer pelo hospital. Só com o novo regulamento de 1905 to-
mava o farmacêutico a inteira responsabilidade do funcionamento da dita farmácia28. 

Em 1873, na ilha de S.Miguel,  segundo o Almanach para todos, existiam
apenas seis farmácias particulares: a de José Theodoro de Faria, no largo da Matriz; a
de António Francisco Xavier, na rua direita de S. Braz; a de Ernesto Augusto de Me-
deiros & Moniz, na rua direita de S. João; a de João Joaquim da Costa, na rua de S.
Braz, e a de Francisco Júlio de Sousa, na rua direita da Fonte29. Pela natureza dos
serviços prestados, as farmácias hospitalares, propriedade das Santas Casas das Mise-
ricórdias, não eram referidas, embora, no tempo, existissem também as do Hospital
de Ponta Delgada, de Vila Franca do Campo e da Ribeira Grande.

No ano seguinte, o distrito de Ponta Delgada, que agrupava as ilhas de S. Miguel
e de Santa Maria, com uma população de 111 290 habitantes,  já contava doze farma-
cêuticos, uma média de 1 farmacêutico para 9 274 indivíduos, apesar de bastantes di-
ferenças por concelho e da ausência de farmacêuticos nos concelhos da Lagoa, da
Povoação e do Nordeste30:

Concelho de Ponta Delgada (com 45 363 habitantes, 1 farmacêutico para 5 670
indivíduos)

António Xavier Correia de Miranda 
José Teodoro de Faria 
Manuel António da Silva
Francisco Maria Supico (da farmácia da Misericórdia)
João Joaquim da Costa
Jacinto Vitoriano Moniz
Ernesto Augusto de Medeiros Cogumbreiro 
Francisco Júlio de Sousa 

Concelho da Ribeira Grande (com 23 727 habitantes,  1 farmacêutico para 11
863 indivíduos)

Jacinto de Medeiros Coutinho (da farmácia da Misericórdia) 
Clariano Ferreira Machado
Concelho de Vila Franca do Campo (com 9 373 habitantes,  1 farmacêutico pa-

ra 4 686 indivíduos)
Luis Gonzaga Fernandes Praga
Eduardo Garcia Llorent (da farmácia da Misericórdia)
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28 Ibidem, pag. 50.
29 Almanach para todos para 1873, por Augusto Loureiro, Ponta Delegada, Imprensa Comercial, Rio de Janeiro, nº7,

1872, pag. 37.
30 Almanaque Burocrático Geral, Districtal e Concelhio, para 1875, 1º ano, Lisboa, Empresa Editora Carvalho e Cia,

1874, pp. 524-525.
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Passados vinte anos, em 1897, inventariavam-se 20 farmacêuticos no distrito de
Ponta Delgada:

Ponta Delgada
Amâncio Júlio Cabral e prático sendo responsável F. M. Supico
António Augusto Vieira e Virgínio A. Botelho, associados
Ernesto Augusto de Medeiros, tendo ao seu serviço o colega José Dias Furtado
João Joaquim da Costa Furtado
João Joaquim da Costa Júnior, empregando seu pai e colega do mesmo nome
João Leocádio de Oliveira, administrando a farmácia Viveiros
Manuel Botelho de Sousa
Vasco de Sequeira, proprietário da farmácia Silva
Farmácia da Misericórdia, administrada por Francisco Maria Supico

Capelas: Teotónio da Silva Câmara
Ribeira Grande
Farmácia da Misericórdia, administrada por Manuel Simões de Moura
Jacinto Victoriano Moniz

Povoação
Manuel Augusto Cordeiro

Vila Franca do Campo
Farmácia da Misericórdia, administrada por um farmacêutico do continente, s/r ao

nome.

Lagoa
José da Silva Simões

Santa Maria
Henrique Augusto Paz

“Existe o Sr Farmacêutico Maia, que foi provido no partido municipal dos Gine-
tes, que o resignou.

E temos ainda o farmacêutico sr. Francisco Júlio de Sousa, que não exerce a pro-
fissão”.

____________________________________________________
Fonte: Escavações, n.º 111, A Persuasão, n.º 1862, de 22 de Setembro de 1897.



No dealbar do século XX, o número de farmacêuticos na ilha de S. Miguel ainda
se mantinha, sensivelmente, semelhante ao do passado, pouco evoluindo ao longo
dos tempos, como se pode verificar pelo seguinte quadro:

Número de farmácias e/ou farmacêuticos por concelho
Da mesma forma, o número de médicos no arquipélago era diminuto, aumentando

muito devagar ao longo dos anos. Em 1905, apenas exerciam 43 médicos, 20 dos
quais em S. Miguel (46,5% - 9 na cidade), 9 na Terceira (20,9% e 7 na cidade) e 4 no
Faial (9,3%). Cinquenta anos mais tarde, em 1956, exerciam 75 médicos nos Açores
(apenas Graciosa e Corvo permaneciam sem médico), - 42 médicos em S. Miguel
(56% - 27 em Ponta Delgada), 20 na Terceira (26,6% - 16 na cidade) e 9 no Faial
(12%) 31.

Tanto quanto se sabe, os médicos tardaram em se radicar no arquipélago, não sen-
do fácil, aqui, fixá-los32. Terá sido a Terceira a acolher o primeiro médico, no ano de
1575 - mais de cem anos após o início do povoamento. 
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31 Almanaque dos Açores, Angra do Heroísmo, 1905 e 1956.
32 Escavações n.º 81, A Persuasão, n.º 1832, 24 de Fevereiro de 1897.

Concelho 1905 1908 1911 1913 1941 1956
PDL 8 8 8 8 8 11
Lagoa 1 1 1 1 — 1
V.F.C. 1 1 1 1 2 2
Povoação 1 1 1 1 1 1
Nordeste — — — — 1 1
R.Grande 2 2 2 2 2 2
Total 14 13 13 13 14 18
St Maria 1 1 1 1 1 1
A.Heroísmo 6 6 6 6 5 7
P.Vitória 2 2 1 1 2 2
Total 8 8 7 7 7 9
Graciosa — — — 1 2 2
S. Jorge — 1 2 2 3 2
Flores 1 1 1 1 1 1
Faial 6 5 5 5 4 4
Pico 1 1 2 2 3 3
Corvo — — — — — —
Total 31 30 31 32 35 40

Fonte: Almanaque Açores, Angra do Heroísmo.
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Paralelamente aos médicos nacionais, alguns médicos ingleses também se radicaram
nas ilhas. Porém, a convivência entre as duas comunidades médicas nem sempre foi fácil,
pelas “invejas” dos médicos nacionais, que aceitavam mal a concorrência dos estrangei-
ros, considerados melhores pela população e, sobretudo, cobrando honorários menores33.  

Assim, não é de estranhar que as populações tenham permanentemente recorrido
às “sage femmes” - as curandeiras locais - para remediar os seus males do corpo e da
alma. Os chás, as mezinhas, as rezas e as águas sulfúreas nas Furnas e na Ladeira da
Velha, na Ribeira Grande, enquadram-se, pois, no seio das receitas tradicionais, ca-
seiras, contra a doença e contra o mau olhado34, acreditando-se ser mais pernicioso o
mau-olhado do que a própria doença!

Naturalmente, o respeito pela sabedoria tradicional recrudescia aquando das gran-
des epidemias. A história relata os episódios da terrível peste em S. Miguel, no ano de
1523, e, na Terceira, em 1599, chegando a morrer mais de trezentas pessoas por dia!
Para além dessas catástrofes, durante séculos não se conseguiu erradicar os flagelos
das bexigas, que deixavam sequelas terríveis a quem da morte escapava, e a lepra, que
contaminava famílias inteiras, nas ilhas de S. Jorge e de Santa Maria35. A par desses
flagelos que irrompiam com alguma frequência - 1673, em S. Miguel; 1707 e 1708, no
Pico; 1741 e 1743, na Terceira; 1746, no Pico e no Faial; 1811 e 1848, em todas as
ilhas; 1826, 1827, 1832, 1834, 1836, 1837, 1838 1840, 1841, 1844, 1857, 1859, 1860,
1862, 1864, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1872, 1873, 1875, 1882, 1886, 1890,
1891, na ilha de S. Miguel ...36 - as doenças mantinham-se de forma endémica no ar-
quipélago, apesar das cuidadosas medidas profilácticas seguidas quer nos portos marí-
timos pelos guardas-mór de saúde na verificação das cartas de saúde dos barcos, quer
nas freguesias pelos facultativos das Câmaras, impondo os enterramentos nos cemité-
rios públicos, durante o dia,37 e controlando as doenças venéreas entre as toleradas38. 

33 Francisco Maria Supico, Escavações, n.º 4  in  A Persuasão, n.º 1748, 17 de Julho de 1895 e Escavações n.º 129 A

Persuasão, n.º 1880, 20 de Janeiro de 1898; Idem n.º 140 in Idem n.º 1 893 de 27 de Abril de 1898.
34 Escavações, n.º 47, in A Persuasão, n.º 1797, de 24 de Junho de 1896 e Escavações n.º 92, Idem, n.º 1843, de 12 de

Maio de 1897.
35 Escavações n.º 81, A Persuasão, n.º 1832, de 24 de Fevereiro de 1897.
36 Escavações nº 110, A Persuasão, n.º 1861, 15 de Setembro de 1897; Idem, 174, in Idem n.º 1927 de 21 de Dezembro de

1898; in Idem, n.º 216 in Idem n.º 1969 de 11 de Outubro de 1899; Idem, n.º 220 in Idem n.º 1 973 de 8 de Novembro de 1899;

Idem n.º 221 in Idem n.º 1974 de 15 de Novembro de 1899; Idem, n.º 280 in Idem n.º 2 033 de 2 de Janeiro de 1901; Idem n.º 299

in Idem n.º 2 054 29 de Maio de 1901;  Idem, n.º 305 in Idem n.º  2061 de 17 de Julho de 1901; Idem n.º 306 in Idem n.º 2062 de

24 de Julho de 1901; Idem n.º 308 in Idem n.º 4 de Setembro de 1901; Idem n.º 327 in Idem n.º 2087 de 15 de Janeiro de 1902;

Idem n.º 385 in Idem n.º 2 145 de 25 de Fevereiro de 1903; Idem n.º 386 in Idem n.º 2 146 de 4 de Março de 1903; Idem n.º 409

in Idem n.º 2 170 de 19 de Agosto de 1903; Idem n.º 429 in Idem n.º 2 190 de 6 de Janeiro de 1904; Idem, n.º 594 in Idem n.º 2

358 de 10 de Abril de 1907. 
37 Escavações n.º 64, A Persuasão, n.º 1814, de 21 de Outubro de 1896 e Escavações n.º 68, in Idem, n.º 1818, de 18 de

Novembro de 1898.
38 Cf: Susana Serpa Silva, “Ponta Delgada desconhecida: o submundo da prostituição (1890-1920)” in Actas do Coló-

quio sobre 450 anos de Ponta Delgada. Ponta Delgada, 1999, pp. 179-211.



Quais eram então essas doenças? Através do registo de entradas e saídas dos hospitais
da Misericórdia - importante instituição de saúde nas diversas ilhas - verifica-se que, por
exemplo, no Hospital da Misericórdia de Angra, no primeiro trimestre do ano de 1833,
entraram 225 doentes e saíram curados 164, (72,8% ), contando-se entre o maior número
de casos, os de escarlatina (34 casos - 15,1%), gastro-enterites (20 casos - 8,8%), anasar-
ca (19 casos - 8,4%), venéreo (35 casos - 15,5%), sarna (14 casos - 6,2%)39.

Trinta anos mais tarde, agora relativamente ao ano de 1863 e ao Hospital da Mise-
ricórdia de Ponta Delgada, inventariavam-se 3 055 ocorrências ao hospital, tendo-se
curado 2 675 pacientes (87,56%). Salientavam-se entre as doenças mais frequentes,
os 127  casos de abcessos (4,1%); os 144 de aneurisma  (4,7%); os 133 de blenorra-
gia (4,3%); os 98 cancros venéreos (3,2%); os 322 casos de febres gástricas (10,5%);
as 121 feridas (3,9%); as 200 gastrites (6,5%); os 284 de reumático (9,2%); os 106 de
sarna (3,4%); os 193 de úlceras simples e venéreas (6,3%)40. 

À falta de higiene pública (os animais a deambularem pelas ruas, o abate de gado
e a lavagem das pipas de vinho na via pública e a acumulação de dejectos em frente
das moradias) acrescentava-se a oferta de água imprópria para consumo, explicando-
se, assim, algumas das doenças que afligiam as populações.

A quase totalidade dos dados quantitativos que temos vindo a mencionar foram
retirados da numerosa obra de Francisco Maria Supico, farmacêutico natural da Lou-
sã, que veio trabalhar para a Botica da Misericórdia de Ponta Delgada, no ano de
1852, aqui radicado até à sua morte41. 

Supico manteve uma intensa actividade cultural em Ponta Delgada. A par de edi-
tor e redactor de vários jornais, de entre os quais se salienta A Persuasão, também foi
responsável pela publicação do Almanaque do Arquipélago dos Açores - preciosa
fonte histórica para o historiador contemporâneo. Foi sócio de inúmeras sociedades
culturais e recreativas, sendo o fundador do Centro Civilizador das Classes Laborio-
sas, do Grémio Recreativo e da Sociedade Protectora de Música Vocal, na ilha de S.
Miguel. O seu nome está ligado, indiscutivelmente, à história cultural dos Açores. 

Entre o seu espólio conta-se o Caderno de Formulas Pharmaceuticas de F. M. Su-
pico que offereceo ao seu distinto collega e amigo Duarte Castanheiro Lobo, em 27
/8/190842, precioso manuscrito de 84 folhas.  O Caderno tem numerosos erros orto-
gráficos e, por isso, pensa-se que terá sido ditado pelo autor, sem a sua posterior cor-
recção ortográfica. Apesar dos erros ortográficos e de uma caligrafia difícil, o
Caderno é um documento de inegável valor. 
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39 Chronica dos Açores, Março, 1833.
40 Cf: Almanach do archipelago dos Açores, para 1865, coordenado e publicado por Francisco Maria Supico, Ponta Del-

gada, Typographia da Persuasão, 1864, pp.18-23.
41 Escavações n.º 140 in A Persusão, n.º 1893, de 27 de Abril de 1898.
42 Encontra-se na Biblioteca e Serviços de Documentação  da Universidade dos Açores. Aproveitamos a oportunidade

para agradecer a disponibilidade e competência da técnicos superior Ana Taveira.  Ao Dr. Pedro Medeiros agradecemos o

empréstimo da sua transcrição do Caderno de Francisco Maria Supico.
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O Caderno comporta 83 diferentes nomenclaturas, repartindo-se as receitas por:
águas (26); bálsamos (7); cozimentos (29), emplastros (39), espécies peitorais (7); pílu-
las (24); pomadas (13); pós (12); receitas (17); tinturas (62); unguentos (35); xaropes
(13). Entre as poções e substâncias medicamentosas, apenas se mencionam 34 com as
respectivas funções terapêuticas: diurética (1), vulnerárias (3), sedativo (1), secar leite
(1), destruir sardas (1), peitorial (5), anti-febril (2), tosse (1), digestivo (1), contra le-
sões (1), confortativo (2), estomático (1), calos (1), anti-histérico (1), anti-ciático (1),
anti-escorbuto (1), anti-paralítico nasal (1), afrodisíaco (1), asmático (2), anti-nevralgi-
as (2), anti-biliares (1), para crescer cabelo (2), anti-reumática (1), abortiva (2). 

Deduz-se que as outras receitas eram suficientemente conhecidas, dispensando  a
menção aos seus  respectivos fins terapêuticos.

Entre as receitas mais curiosas, saliente-se a “Água de Rainha de Hungria: aguar-
dente de 16º, 4 canadas; alecrim, dois arráteis; tomilho, três onças, salva mansa, 2,5
onças, canela, 4 oitavas. Destila-se convenientemente”43; a “Receita abortiva: duas
onças de chá preto, em xícara e meia de água, ferve-se até ficar em meia xícara, dei-
xa-se ficar ao sereno da noite, e toma-se tudo em jejum, almoçando 4 horas depois;
a mesma dose toma-se de tarde 4 horas depois de jantar. Faz-se isto por três dias.
No 1º dia não se mete os pés em banho sinapisado (sic), mas nos dias seguintes to-
ma-se o dito banho. Raras vezes é preciso chegar em três dias”44; a “Receita para
tingir o cabelo: cal em pós fino, 16 onças; alvaide fino em pó, 2 onças; lithargirio, 5
onças; misture intimamente e guarde num vaso tapado. Toma-se a q.s. destes pós,
faz-se com q.b. uma massa pouco consistente. Depois de  bem penteado o cabelo,
molha-se com um pincel todo ele, cobre-se depois com um oleado preto por espaço
de 4 horas, ao fim das quais se lava bem a cabeça três vezes com água quente mistu-
rando algum sabão na última lavagem. Enxuga-se bem e com uma toalha abafa-se
para não constipar, depois amacia-se com banha aromática”45. Três receitas que não
pretendiam curar, mas ajudar as clientes da farmácia a seduzir o “príncipe encanta-
do”, a erradicar a gravidez indesejada e a esconder o aparecimento das primeiras
cãs... O farmacêutico não só resolvia os males do corpo... também procurava satisfa-
zer os males do coração! 

Supico, jovem diplomado por Coimbra, no fim da sua vida continuava ainda a
preparar os medicamentos que vendia, alheio, assim, à modernização do sector far-
macêutico, acelerada com os primeiros passos da segunda revolução industrial, nos
finais de oitocentos. Imaginamos o seu laboratório cheio de alambiques, almofarizes,
aludeis de vidro, balanças de diferentes tamanhos, cadinhos de barro, caixas de pau,
coadores, colheres de pau, de vidro e de metais, escumadeiras, espátulas, fornos, fu-
nis, garrafas de diversos tamanhos, panelas de ferro, peneiras, pedra de preparar e sua

43 Caderno,... fl. 6-v.
44 Ibidem, fl.65.
45 Ibidem, fl. 57-v.



moleta, retortas, tachos de vidro, tigelões e tigelas de barro, vasos para banho de
areia e para banho Maria46. 

Continuava ainda a utilizar as unidades de peso e de medida tradicionais: o grão,
o escrópulo (24 grãos), a oitava (3 escrópulos), a onça ( 8 oitavas), a libra (12 onças)
e a canada ( 4 libras)47, porque os seus produtos ainda não eram normalizados, como
os importados por alguns farmacêuticos seus contemporâneos. 

A profissão de farmacêutico exigia-lhe ainda grande diversidade de operações - os
pós compostos, as dissoluções, os sais, as infusões, os cozimentos, os extractos, as
águas destiladas - bem como grande variedade de medicamentos apresentados - os
xaropes, as emulsões, as pílulas, os cataplasmas, os unguentos, as  pomadas, os em-
plastros48... 

Alheio, portanto, à normalização dos novos medicamentos, Francisco Maria Supi-
co, à semelhança de um alquimista do passado, procurava no seu Caderno iniciar o
jovem colega de profissão, o Dr. Castanheira Lobo, nos segredos farmacêuticos. As
preparações farmacêuticas de Supico parecem , no entanto, bem longínquas do uni-
verso das farmácias existente nas ilhas de S. Miguel e Terceira, após a Primeira
Guerra Mundial. 

Entre as inovações verificadas desde os anos vinte de novecentos, contam-se a no-
va legislação promulgada, que impunha aos proprietários das farmácias a posse da
respectiva licenciatura em farmácia, a exclusividade de funções e a proibição  da
constituição de sociedades para exploração de indústria farmacêutica com  médicos
(decreto n.º 9431 de 16 de Fevereiro de 1924). A partir de então, divulgava-se, irre-
versivelmente, a prática de vender remédios importados de laboratórios nacionais e
estrangeiros, comprovando-se através da publicidade na imprensa, a vontade de pro-
mover os novos “produtos científicos”, rechaçando as mezinhas do passado.

Três notícias, recolhidas ao acaso, no ano de 1924, são paradigmáticas da impor-
tante modernização do sector, pelo menos na ilha de S. Miguel: a criação de um pos-
to de enfermagem, com serviço permanente, prestado pela diplomada Lúcia de Sousa
Aires, na farmácia de Eduínio Geraldes Botelho49; a existência de um largo stock de
medicamentos em Ponta Delgada, apesar da  persistente falta de navegação50; a enu-
meração da extensa lista dos “produtos químicos e farmacêuticos dos mais creditados
fabricantes nacionais e estrangeiros”51.  
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46 Cf: João Rui Pita, Farmácia, medicina e saúde pública em Portugal, (1772-1832), Lisboa, Minerva Histórica, 1996,

pag. 216, quadro XXXIX.
47 Ibidem, pag. 217: quadros XL e XLI.
48 Ibidem, pp. 218-219: quadros XLII e XLIII.
49 Correio dos Açores, Ano IV, n.º 1022, 7 de Novembro de 1923, pag.2.
50 Correio dos Açores, Ano IV, n.º1038, 25 de Novembro de 1923, pag. 2.
51 Correio dos Açores, Ano IV, n.º 894, 3 de Junho de 1923, pag.3: “urodonal, kimosine rogier, octalgam, pastilhas val-

da, jubol, pageol, bromoquinino, colo-iodo dubois, fosfrodoglicina, rúlulin, carvão fraudin, carvão tissot, levedura de cerve-

ja, stanoxil, adalina bayer, urotropina shering, comprimidos de ovarina e tirodina welcon, alival, rivanol (...)”.
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Os anúncios de fármacos repetiam-se na imprensa micaelense, sendo as próprias
farmácias a lançar a respectiva publicidade: “Produtos químicos e farmacêuticos dos
melhores fabricantes, especialidades nacionais e estrangeiras, completo sortimento e
muito de outros artigos”52; “Água oxigenada - em garrafas e em meias garrafas”53;
“Vacina anti-pestosa de Berne ‘Suiça’ e do Instituto Pasteur de Paris”54, “Sambo: a
única pomada que é scientífica e quimicamente preparada à venda nas principais
casas dos Açores”55; “Emoneura, o mais eficaz remédio para combater a anemia,
linfatismo, doenças nervosas, debilidade geral, raquitismo, neurastenia, falta de ape-
tite, etc, etc”56; “Herpetol, o melhor remédio contra todas as doenças de pele”57... 

Na cidade de Ponta Delgada, as farmácias mantiveram-se, como atrás se disse,
sensivelmente as mesmas até aos nossos dias, ainda que mudando, com alguma fre-
quência de proprietário e, consequentemente, de nome58. Ao longo dos anos vinte,
abriram-se algumas farmácias nas freguesias rurais, como a farmácia Duarte, nos
Ginetes; a farmácia Mesquita, nas Capelas59, e a farmácia, em Vila Franca do Cam-
po60. Tal como nas lojas de comércio, no tempo, ainda se verificava uma grande re-
lutância em assumir o nome da farmácia de forma independente da do nome do
respectivo proprietário: a farmácia de Rui Lopes, no canto em baixo da Rua do Pe-
dro Homem (a antiga farmácia Silva, depois, Câmara e Sucessores, e hoje, Popu-
lar61);  a farmácia de João Joaquim da Costa, na rua Machado Santos, no canto com
a rua José de Almeida; a farmácia Moderna de A. Mota Soares, no Largo de Ca-
mões; a farmácia de Eduíno Geraldes Botelho, em frente ao quartel de infantaria

52 Correio dos Açores, Ano II, n.º 314, 2 de Junho de 1921, pag.2: farmácia Câmara e Sucessores, antiga farmácia Silva,

na rua Machado Santos no canto com a rua Pedro Homem.
53 Correio dos Açores, Ano II, n.º 292, 13 de Maio de 1921, pag.2: farmácia Açoreana, na rua da Cruz..
54 Correio dos Açores, Ano I, n.º 287, 27 de Abril de 1921, pag.2: farmácia Açoreana.
55 Correio dos Açores, Ano I, n.º 273, 9 de Abril de 1921, pag.1.
56 Correio dos Açores, Ano IV, n.º 969, 2 de Setembro de 1923, pag. 2.
57 Correio dos Açores, Ano III, n.º 801, 30 de Janeiro de 1923, pag.4: Eduino Geraldes Botelho. 
58 Correio dos Açores, Ano I, n.º 277, 15 de Abril de 1921, pag.1: a farmácia Silva, na rua Machado dos Santos, no Can-

to com a rua Pedro Homem, “reabriu ontem a farmácia Câmara e Sucessores, sob a direcção do seu novo proprietário Sr Rui

Lopes, hábil farmacêutico, há anos estabelecido na vila da Povoação”; Correio dos Açores, Ano IV, n.º 1129, 19 de Março de

1924: “Farmácia Popular, antiga farmácia Silva, de Mota e Borges Ldª; Idem, Ano IV, n.º 1121, 9 de Março de 1924: apresen-

tação de uma reclamação dos farmacêuticos locais ao Governador Civil contra a forma ilegal que a nova farmácia está a ope-

rar, face à recente legislação em vigor.
59 Correio dos Açores, Ano III, n.º 682, 3 de Setembro de 1922, “O Sr Francisco da Ponte Garcia, farmacêutico da Santa

Casa da Misericórdia da Ribeira Grande, adquiriu por trespasse a Farmácia Mesquita nas Capelas onde vai estabelecer-se in-

do assim vagar o seu lugar naquela Misericórdia”.
60 Correio dos Açores, Ano IV, n.º 1038, pag. 2: “embora ainda esteja em reparações, abriu já ao público (...) do Sr Er-

nesto Herculano Rodrigues, a qual está sendo fornecida pelo depósito da farmácia do Sr Eduino G.Botelho, desta cidade. Foi

um benefício que muito era desejado pelo povo daquela vila, dada a circunstância de estar fechada a única que havia”.
61 Correio dos Açores, Ano IV, n.º 1049, pag.2: Foi trespassada ao Sr José da Motta a farmácia Silva, que era do falecido

Rui Lopes”.



26, futura rua Almirante Reis, vulgo rua S. João; a farmácia Açoreana, de Casta-
nheira Lobo, à esquina da rua da Cruz...

O mundo tinha mudado. Atrasada, esta mudança também chegou a Portugal e,
mais atrasada ainda, ela também acabou por chegar aos Açores. A acelerada profissi-
onalização dos farmacêuticos, a modernização económica do tecido produtivo e o au-
mento da instrução pública tinham motivado novos consumos e novos
comportamentos. No novo universo, os pequenos laboratórios, anexos à botica, esta-
vam desvalorizados face à implantação da grande indústria farmacêutica - sem rosto
humano, controlada por grandes multinacionais - e à normalização dos medicamen-
tos encerrados em pequenos invólucros. O farmacêutico já não precisava de ser o
preparador das poções, dos unguentos e das pomadas na sua botica... 

Mas, se  se perdeu a magia do consumo dos remédios preparados na botica, as pe-
quenas pílulas coloridas (e elas existem de todas as cores!) não perderam o seu fascí-
nio. Elas são as pequenas fórmulas mágicas que nos acalmam a dor - o último dos
nossos medos!
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Quem era Alice Moderno? Qual a sua acção?

lice Moderno nasceu em Paris, em 1867, filha de mãe francesa e pai brasileiro.
Veio para os Açores com 9 anos e aí permaneceu até à sua morte, em 1946. A

primeira mulher a frequentar o liceu de Ponta Delgada. A primeira mulher a cortar o
cabelo nos Açores. A primeira mulher directora de um quotidiano em língua portu-
guesa. A primeira mulher que, naquele meio, decidiu viver só do seu trabalho. A pri-
meira mulher que, nos Açores, se preocupa com a condição feminina, lutando contra
a sua passividade e incitando-as ao enriquecimento cultural. Ainda aí não se ouvia fa-
lar em revolução social, e já A. M. Proclamava o direito de “a trabalho igual, salário
igual”. Lutou arduamente e conseguiu que as enfermeiras do hospital de Vila Franca
do Campo passassem a receber o mesmo salário que os enfermeiros. Grande foi
igualmente a sua acção em favor da alfabetização da mulher, quer organizando cur-
sos, quer dando aulas ela própria. Relativamente às mulheres da classe mais favoreci-
da, A. M. Tentou despertá-las para a dignidade que vem do trabalho e da
independência financeira, falando da nobreza que lhes adviria, quando deixassem de
ser apenas a que dá um herdeiro ao marido, para se tornarem participantes e respon-
sáveis da sociedade em que viviam.

Foi autora de alguns livros de poesia, teatro, romance e ensaio (sem grande quali-
dade). Fundou dois jornais. Sócia fundadora e presidente da Sociedade Protectora
dos Animais. Mulher de negócios nas últimas décadas da sua vida. Professora a vida
inteira. Inteligente, culta, com um grande coração e muita coragem. Uma figura de
enorme repercussão no meio micaelense. Um dos seus muitos amigos definiu-a como
“uma mulher que sabia pensar”.

AGNOSTICISMO E RELIGIOSIDADE
DE ALICE MODERNO

* Maria da Conceição Vilhena
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*- Professora Universitária Jubilada.
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«Je tâte dans la nuit ce mur, l’eternité»

Victor Hugo

1. Alice Moderno vem de França ainda criança e forma o seu espírito nos Açores,
em plena época positivista; época de confiança no progresso das ciências, como
processo de aperfeiçoamento humano e caminho de felicidade. É a época da
“Razão, irmã do  Amor e da Justiça”, como canta Antero. No dia em que todos
os homens forem instruídos, não haverá mais guerras, nem violência, nem
opressão, nem fome. A descoberta do vapor e da electricidade prometem o de-
senvolvimento da agricultura, da indústria e do comércio. Com o progresso ma-
terial, elevar-se-á o nível do homem e a sua força moral.

A. Formada nesta convicção, A.M. faz do Dever um culto belo e imaculado, pe-
rante o qual deverá curvar-se o homem liberto de fanatismos, operário infatigá-
vel e invencível do Progresso.

2. Celina Maulaz Moderno, segundo afirma Alice, era uma senhora católica, pro-
fundamente crente; e foi na sua fé que educou cuidadosamente os filhos. A. M.
foi, pois, baptizada em Paris, estudou o catecismo, fez a sua comunhão solene,
frequentou a igreja. A fé da mãe coadunava-se plenamente com a religiosidade
açoriana; só que a filha lhe saiu um tanto rebelde. Todavia A. M. pensa educar
os filhos religiosamente, como afirma em carta de 27-VIII-1892, a seu noivo
Joaquim de Araújo:

B. “Minha mãe é bastante religiosa e incutiu-me as suas ideias que eu fui perden-
do com a idade e a leitura, como todos as perdemos infelizmente. Lembro-me
que contribuíram para isso O Herege de G. Leal, e, mais tarde, La Bible dans
L’Inde, do indianista Jaculiot.

No entanto, se eu tiver filhos, ensiná-los-ei a rezar, perante a imagem da tua Virgem.
Sim; ensiná-los-ei a rezar, como a tua mãe te ensinava quando eras pequenino. Quem sa-
be as desgraças que pairam sobre a fronte de uma criança, e para que privá-la dessa su-
prema e doce consolação que só da crença nos vem? Não é também esta a tua opinião?”

Também, relativamente ao casamento religioso, A. M. Mostra-se, na sua juventu-
de, bastante condescendente.

É nessa mesma carta que escreve: “ À cerca do nosso casamento: suponho que
preferirás que seja religioso e não civil.

É também esta a minha opinião. Acho muito mais distinto, muito mais comovedor
um casamento feito no templo, aos pés de um Deus, do que na administração do con-
celho, ante um homem qualquer. Há no primeiro um ideal alevantado, que desapare-
ce do segundo, que não passa de um simples contrato legal.



No entanto, se tu quiseres antes casar civilmente, eu condescenderei contigo.”

3. A. M., não sendo uma mulher piedosa como o foi sua mãe, não deixa por isso
de se interessar por tudo o que é literatura cristã e dela extrair muitas das máxi-
mas e pensamentos que se encontram no seu jornal. É assim que, ao lado de Cí-
cero, Victor Hugo ou Leibnitz, encontramos o Pe. António Vieira, Leão XIII ou
a Imitação de Cristo.

C. A.M. Não é uma descomprometida, mas antes um espírito tolerante, avesso a
tudo o que é constrangimento, coacção ou crueldade, o que está bem expresso
na sua colectânea de sonetos Os Mártires. Quem são esses mártires? Todos
aqueles que recusaram sacrificar as suas ideias e as suas descobertas a precon-
ceitos rotineiros, confundidos, maliciosa ou ingenuamente, com a moral ou a
ciência divina: Galileu, Giordano Bruno, André Vesale, Sócrates, Campanella,
João Huss, Cristo, e muitos outros mais:

Sempre envolvidos em sofrer profundo,
Passámos isolados pelo mundo.

Chamamo-nos Os Mártires do Amor!

Aos poucos, a fé recebida no berço ia-se, pois, desvanecendo. A.M. tem da religi-
ão uma visão crítica, e a sua posição é acentuadamente anticlerical, embora respei-
tando todos aqueles membros da igreja que se mostravam coerentes e zelosos da sua
missão. Por isso tece os maiores louvores ao novo bispo de Angra, D. António José
de Sousa Barreto, pela sua vasta cultura e pela notável acção realizada em África.
Igualmente exprime a sua veneração pelo bispo D. José Manuel de Carvalho, faleci-
do em Abril de 1904. Nele apreciava, como pastor da igreja açoriana, a dedicação ao
serviço do culto e o empenho na irrepreensibilidade do seu clero; como cavalheiro, a
finura do seu trato, a tolerância no convívio e a inexcedível cortesia do seu feitio.

Sobre o bispo de Viseu, D. António Alves Martins, amigo íntimo do Dr. Moderno,
para quem requereu o título de Comendador da Ordem de Cristo, A. M. profere as
palavras mais elogiosas. Duas vezes ministro e grande lutador pelas ideias liberais,
A. M. aprecia-lhe sobretudo o seu “carácter íntegro e desassombrado”.

Não deixa, porém, de protestar contra as despesas do Vaticano e o nível de vida de
que se rodeia o Papa. (O pobrezinho do Papa, in Diário de Anúncios, 7-VII-1893).
Do mesmo modo, protesta contra o ensino dos colégios religiosos, aquilo a que cha-
ma o ensino jesuítico. Acusa-os de “quase formarem uma igreja dentro da igreja, e
uma nação no seio das nações”, bem como de deformarem a consciência dos educan-
dos com as ameaças e terrores do inferno. O povo não é monárquico nem republica-
no. É analfabeto, ignorante e indiferente em matéria de política. Não assim no campo
da religião em que é extremamente fanático e ferozmente intolerante. Porque é igno-
rante, é fanático. Porque é supersticioso, vive assustado.
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4. Alice Moderno é anticlerical, mas moderada; no seu jornal, os ataques à igreja nem
são frequentes nem violentos, ao contrário de outros periódicos da mesma época,
em que se fala do povo narcotizado e envenenado pela sífilis católica, moralmente
assassinado pelo ignóbil jesuíta, explorado pela devassa batina romana, vítima dos
focos de podridão jesuítica e da sua nefanda obra de corrupção e torpeza.

D. O artigo em que A.M. relata a proclamação da república é precedido de alguns
curtos textos de pensadores franceses, um dos quais visando a religião, e que
passamos a transcrever, por nos parecer que toca precisamente um dos pontos
cruciais relativos às suas dúvidas em matéria de fé: “Só a ignorância serve de
critério na apreciação dos milagres. À medida que as luzes da instrução pene-
tram nas massas, o maravilhoso vai-se tornando mais e mais raro. Os milagres
fogem do grande sol da crítica; e só se propagam em livros destinados a ali-
mentar a devoção de indivíduos supersticiosos e ingénuos”(Casimir Henriey).
E assim pensa que a escola moderna, templo da Ciência e da Razão, será para
o homem uma luz nova e iluminar-lhe os passos.

Para A.M., Cristo é aquele que veio “revolucionar os hábitos, modificar os costu-
mes e implantar na terra o lábaro da caridade, da igualdade, da solidariedade e do
amor”. É aquele que dedicou “As suas aptidões, as luzes do seu espírito e a infinita
doçura do seu coração, à regeneração dos costumes do seu tempo, implantando a
doutrina que ainda hoje, vinte séculos passados, tendo-o feito adorar como Deus, o
torna, como homem, inexcedível e inigualável”. Doutrina universal, que”correspon-
dia à absoluta necessidade de esperar que subsiste na alma dos deserdados”, ela se
implantaria em primeiro lugar no coração dos pequenos e dos humildes.

Eis algumas das considerações contidas nos votos de Boas Festas, apresentados
por A Folha, no Natal de 1904, reveladoras da posição de A.M. perante Cristo e o
Cristianismo.

Relativamente aos reaccionários monárquicos, que justificam a sua posição ape-
lando para Cristo, O qual empregava muitas vezes os termos rei e reino , A.M. lem-
bra que também Cristo afirmou não ser o seu reino deste mundo. E assim poderia ter
sido republicano ou mesmo socialista, o que está conforme com a sua doutrina de
bondade e de fraternidade.

A.M. teme, como Antero, aquele vento pestilento da reacção, que “se apoia no fa-
natismo do povo e na imbecilidade dos governadores estultamente conservadores”.

O que A.M. mais repudia é a superstição ignorante do povo, confundida com a re-
ligião, e o demasiado dogmatismo clerical, a respeito do qual escreveu: “...a ciência,
reduzindo os factos às suas verdadeiras proporções, passando da síntese à análise,
com respeito a homens e coisas, aboliu o milagre, condenou o inadmíssível, dester-
rou para todo o sempre o dogma”.

Adepta da valorização humana pelo esforço pessoal e da luta pelo progresso soci-
al, A.M. também condena aquela atitude de quietismo passivo, baseada no princípio



de que a matéria é má, está-se na terra apenas para sofrer, e só no céu se será feliz.
Por isso acha que um deus que assim incitasse à mediocridade, teria de ser destrona-
do; e substituído por aquele homem que se eleva acima da craveira normal pela sua
inteligência pelo seu trabalho, pela sua abnegação, pelo seu sacrifício em prol do gé-
nero humano” (A Ilha, 4-VI-1911).

Também para com as tradicionais festas do Santo Cristo  e a fé na sua imagem,
A.M. manifestava o maior respeito: “ É que o Senhor Santo Cristo dos Milagres é pa-
ra a família micaelense como a consubstanciação  de um Deus doméstico, e, por isso
mesmo, tolerante e benévolo, pronto sempre a acudir-lhe nas suas mágoas, a suavizá-
-la nas suas dores, a deferir, em suma, os numerosos requerimentos que, transmitidos
às vezes de bem longe, vêm bater às portas do Mosteiro onde se abriga”.

Roído de saudades, em terras longínquas, é ao Santo Cristo que o emigrante, na
sua fé ardente, envia as suas súplicas mais fervorosas, envoltas de tocantes promes-
sas: “É que a muito querida imagem é mais um traço de união existente entre eles e a
terra natal, distante e todavia tão presente sempre na memória e no coração dos que a
sorte obriga a deixá-la em busca de melhor fortuna” (A Folha, 28-V-1905). 

5. Alheia a estoicismos moralísticos, o que mais impressiona A. M. é a crença na-
quele “Deus doméstico, tolerante e bondoso, sensível a todas as dores e acessí-
vel a todas as preces.”

E. Num artigo intitulado “Evoluções”, a jornalista traça o caminhar do homem em
direcção à liberdade: “Com a reforma surge a liberdade do pensamento. O ho-
mem (...) revolta-se contra o jugo aviltante do maravilhso, ousa encarar o dog-
ma a sangue frio, discute-o, disseca-o, anatomiza-o, vence-o...” À  medida que
a força física deixa de ser uma potência reconhecida,”as ciências progridem, a
inteligência sobe de preço no mercado universal”. Se o progresso se consegue,
é graças ao sangue de muitos “mártires da ciência”. Caminhando a par e passo
no mesmo movimento evolutivo, as ciências e as artes conseguem amenizar os
costumes e civilizar o homem.

Numa constante marcha para a democracia, os povos adquirem a faculdade de
protestar, de reclamar, de fazer ouvir os seus direitos. A revolução francesa  lançou
sobre o mundo os princípios da Liberdade; e começa-se então a aspirar à emancipa-
ção e ao sufrágio universal.

AM. é uma crente de espírito universal, aberta a todas as raças e a todos os cre-
dos. Respeita o cristão como respeita o maometano. Tendo passado alguns dias em
Ponta Delgada, no Hotel Açoriano, uma maometana da Argélia, A. M. relata a visita
desta jovem à  ilha, com palavras de muita admiração: Madeleine Mohamede é dis-
tinta e culta, viveu muitos anos em Paris e fala várias línguas. No contacto que teve
com a jornalista, manifestou o seu encanto pelas belezas da paisagem açoriana, em
especial pelo vale das Furnas, de onde regressou maravilhada. Igualmente frequenta
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cristãos como judeus. Em Ponta Delgada, são seus grandes amigos os filhos da famí-
lia judia Cohen, Ester e Arão; e é com o maior respeito que descreve, no primeiro nú-
mero de “O Recreio das Salas”, o cerimonial de um casamento de judeus, para o qual
foi convidada. Quando, com o advento da república, os judeus começaram a poder
frequentar a universidade e a ocupar cargos públicos, A. M. regozija-se de que o Go-
verno Provisório tenha feito desaparecer uma tão odiosa barreira de proibições. O ar-
tigo, signifcativamente intitulado “O Passado e o Presente”, termina com a seguinte
frase, que é um claro testemunho da abertura de espírito de A. M.,  perante o proble-
ma de religião: “Com a liberdade de culto, com a liberdade de pensamento, incide so-
bre o país o sol da justiça e da bondade” (A Folha, 4-XII-1910).

6. Esse sol de justiça e de bondade habita-lhe realmente o coração e a inteligência,
impedindo-a de admitir as discriminações raciais. Ao exímio violinista negro
Brindis de Salas, que nos Açores deu vários concertos em 1903, A. M. dedica-lhe
o soneto “Saudação”, em que manifesta a mais profunda admiração pela sua arte:

Tu, que visões febris, prestímano, evocaste,
A inimitável voz que em teu violino geme,
Pudeste, ao menos, ver como se vibra e treme,
Artista genial que o nosso palco honraste!

Rosa alguma ficou suspensa sobre a haste,
Que todas, a teus pés, qual um sagrado leme,
De chofre iam cair, numa expansão que freme,
Do louco frenesi ao qual nada há que baste.

Havemos de lembrar, saudosos, tua estreia!
Suspensos do teu canto, esplêndida sereia,
Nem podíamos crer que as horas fossem onze...
E as flores, desde então, crescem no teu caminho,
Vibração de cristal, alma de puro arminho,
Espírito de luz, estro fundido em bronze!

Ponta Delgada, 14-V-1903

Este era um artista. Mas A.M. é igualmente cordial para com aqueles que ocupam
um lugar inferior na hierarquia social, ou que se encontram numa situação de desfavor.

Ziocadca, companheiro de Gungunhana, encontra-se exilado em Angra, A. M. vai
visitá-lo  em 1911: “É um bonito preto, alto e desempenado, e tem um lindo porte e
um melancólico orgulho de príncipe exilado”. Aperta-lhe a mão, felicita-o por ter
aprendido a ler e a escrever rapidamente. Com ele dialoga sobre a sua estadia na Eu-
ropa e sobre a forma como ocupa o tempo; diálogo através do qual A.M. deixa trans-



parecer um respeito enorme por aquele ex-régulo vítima dos ideais de colonização.
Aliás, pouco depois da chegada de Gungunhana à ilha, com a sua comitiva, já A. M.
havia ido visitá-lo; e, desta visita, ficou no seu álbum uma leve marca: três nomes
(Gungunhana, Zixaxa, Godide) e uma data (3-XII-1898).

A.M. teve em tempos um criado preto, o Júlio, a quem muito estimava, afirmando
ser a sua alma mais branca que a de muitos brancos.

Não resistimos à tentação de aqui transcrever as palavras carinhosas com que A.
M. noticia a morte do pobre Júlio: “Toda a gente, nesta cidade, conhecia o Júlio, um
africano, de cor retinta, trazido em tempo para S. Miguel pelo Sr. Jacob Bensaúde, a
cujo serviço se conservara anos.

Era uma excelente criatura, dotada de um coração de oiro e de uma alma muito
mais branca do que o corpo. Dócil, bem educado, com grandes qualidades e dedica-
ção, tinha unicamente o defeito, tão vulgar na sua raça, de entrar uma vez por outra
pela vinha do Senhor, defeito aliás bem desculpável em quem desconhecera os cari-
nhos de uma mãe, os sorrisos de uma noiva, os afectos de uma esposa, o aconchego
de um lar!

Tirassem-lho, esse pequeno senão, e seria – sabemo-lo por experiência própria,
um criado verdadeiramente ideal.

Deveria contar sessenta anos, e, atacado de uma congestão pulmonar, recolheu ao
hospital, onde faleceu poucas horas depois, sendo a sua morte sentida por quantos
haviam tido ensejo de apreciar as suas qualidades morais.

Pobre Júlio! Entre os que lamentam o seu desaparecimento, vimos incluir-nos,
visto que, durante bastante tempo, nos serviu, com dedicação e lealdade” (A Fo-
lha,12-XI-1911).

Tolerante e condescendente, para A. M. um deus não podia ser um justiceiro, que
julga e pune severamente, mas um deus de amor, que compreende as imperfeições e
sabe perdoar. Esse deus é o deus de Victor Hugo, que canta neste poema dedicado ao
médico Dr. José Pereira Botelho, homem de ciência a quem devia a vida, e que ama-
va como a um pai:

O dia em que a Razão, baseada na Justiça,
Victoriosa campear na pedregosa liça
No dia em que o Direito, o Prometeu sangrento,
Tiver em cada peito erguido um monumento,

No dia em que o forcado, o rude, o proletário,
Não regar com seu sangue a estrada do Calvário,
Irão desaparecendo os dogmas doutras eras
Como os gelos do inverno ao vir das primaveras,
E o homem do futuro, atlético, sem jugo,
Terá então por Deus, o Deus de Victor Hugo!
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O Deus de Victor Hugo é feito de harmonias,
Não tem rancores vis, nem cóleras doentias,
Não tem caprichos maus, ilógicos, insanos,
Que o tornem semelhante aos Césares romanos,
Nem o fazem tremer da inteligência os brilhos,
Nem faz cair dos pais as culpas para os filhos,
Nem quer igrejas de oiro e altares de granito,
Nem fecha Galileu num cárcere maldito,
Nem queima João Huss, nem martiriza a ciência,
Nem torna obtuso o crâneo, injusta a consciência,
Não tem para castigo os pélagos do inferno,
Nem arremessa à chama o pensador moderno,
Nem lança a maldição a quem não crê Jesus,
É um Deus todo amor, um Deus feito de luz!

No dia em que esse Deus, invulnerável, franco,
Tiver em cada peito um santuário branco,
No dia em que a Justiça, a luz que não se empana,
Reinar com altivez na consciência humana,
Oh! nesse dia então, a velha humanidade
Terá subido ao céu da solidariedade!

Admiro,reverente, os pensadores de hoje,

Os crentes num ideal que inda por vezes foge
Expulso pelo horror da turva obscuridade
Em que jaz agrilhoada a mártire-Liberdade!

8. Porque o  seu espírito é maleável, no seu jornal não há “mesa censória”; mas antes
uma independência e autonomia, compatíveis com a liberdade de pensar e de escrever.

Os artigos que publica tratam de ideias e, quando críticos, não alvejam indivíduos
na sua vida particular.

Porque o seu espírito é de tolerância, A. M. admite que as pessoas se casem religi-
osamente ou civilmente; e que também o funeral possa ser religioso ou civil, de har-
monia com as convicções pessoais, e não por imposição de uma maioria. O primeiro
funeral civil nos Açores realizou-se na feguesia da Feteira, da ilha do Faial, a 3 de
Novembro de 1911; em S. Miguel foi na freguesia dos Arrifes, a 23 de Dezembro
desse mesmo ano, tendo merecido de A. M. as honras de uma curta notícia, em A Fo-
lha de 24-XII-1911.

Entre 1910 e 1911, A. M. abre neste jornal uma rubrica intitulada “Secção Anteri-
ana”, em que publica artigos da autoria de Antero de Quental. Muitos deles são polé-
micos e alguns dizem respeito a problemas relacionados com a religião.



Relativamente à Questão Romana (Abril de 1862), Antero afirma que esta “é du-
ma importância universal, porque é o pleito entre o obscurantismo, a intolerância e a
tirania (universais inimigos do homem) e a ilustração, a tolerância  e a liberdade, alvo
eterno e universal de todas as nobres e generosas aspirações da humanidade”. E o po-
eta-filósofo termina o seu artigo com estas palavras que bem poderiam ter saído da
pena de A. M.: “Religião, tolerância e liberdade, eis a nossa divisa; onde irá a reac-
ção procurar, para nos opor outra, melhor e mais cristã?”

Em Resposta aos jornais católicos, Antero estabelece uma diferença entre cristia-
nismo, que é dos primeiros tempos, e catolicismo que se forma a partir do Concílio
de Trento: “O cristianismo primitivo dá tudo ao sentimento e nada ao dogma e à dis-
ciplina: é um sentimento, nada mais. A Idade Média é o período de transição para o
catolicismo de Trento, que dá tudo ao dogma e à disciplina, e nada ao sentimento: é
uma máquina, nada mais”. 

Mais adiante, Antero afirma-se naturalista e, como tal, pouco afeiçoado aos deu-
ses. Simpatiza, porém,  com o que há no sentimento cristão de “puro ideal”, de hu-
mano, de terno”, e, neste sentido, não hesita em se dizer cristão.

Cremos que também A. M. era cristã pelo espírito e não pela letra; cristã e não cató-
lica, vivendo o sentimento e não o dogma. Crer é uma atitude activa e não passiva;
uma atitude de responsabilidade. São também de Antero as seguintes palavras, que tra-
duzem de certo modo a atitude de A. M. perante a religião: “Trabalhar por alcançar o
fim que, diz-nos a consciência, marcou Deus a cada homem: procurá-lo por nós, se-
gundo nos aponta a inteligência, livremente, porque só é responsável a acção livre”.

Em Cartas das Ilhas, nº IX   , ao contemplar as pequenas aldeias do Faial, durante
um passeio que aí deu, diz que aquelas paisagens convidam à vida contemplativa: e
acrescenta em jeito de confissão: “que eu, como entusiástica panteísta que sou, tão
bem compreendo e não raro invejo”.

Também nessa primeira visita ao Faial, em finais de 1911, A. M. visita na socie-
dade “Amor da Pátria”, o salão mobilado segundo o rito maçónico, a que chamavam
o templo. Conta-lhe o seu cicerone que uma vez algumas senhoras, convidadas a visi-
tá-lo, fugiram espavoridas, crendo encontrar-se na ante-câmara do inferno. E A. M.
comenta: “Enquanto esboço o meu sorriso de ser pensante, que leu Voltaire, Rousse-
au, Comte e muitos outros positivistas do séc. XVIII, não posso deixar de recordar,
com certa tristeza, a promessa tão consoladora que se encerra numa das bem-aventu-
ranças que me ensinaram, na minha infância católica, apostólica e romana: Felizes os
que crêem, porque serão consolados...”

Se recorda com tristeza, é porque certamente, nesse momento, A. M. se sente uma
pessoa sem fé. Ou talvez que a sua fé fosse algo de procurado e desejado, como pare-
ce transparecer neste poema, dedicado à mãe, no aniversário da sua morte:

Espírito gentil, só a ti o devo
A inspiração, o ardor com que te escrevo,
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O amor às belas artes, à Poesia.
Ensinaste-me a ler, e foste o guia
Escolhendo-me o pão intelectual,
Que afeiçoou todo o meu ser moral,
Dando-me a luz pela segunda vez.

Não podia esquecer-te, hoje, bem vês,
Nem deixar de escrever-te a minha carta.
Mas...agora reflicto ... como enviar-te?
Esperas, eu bem sei, com ansiedade,
Que ela te chegue às mãos

A saudade
É recíproca em nós...
Que decepção!
Ter posto nela todo o coração,
E, por motivo trágico e mofino,
Não poder remetê-la ao seu destino!

E fiquei-me a cismar, pensando ainda
Na minha infância crédula e tão linda,
Quando tu me ensinavas a rezar,
E eu não tinha aprendido a duvidar,
Tragando a fruta da árvore da Ciência...

Desse tempo, à feliz reminiscência,
Apenas imperou tua lembrança,
Por te alcançar fiz-me outra vez criança,
A voz cepticismo emudeceu,
E enderecei:

A minha Mãe
No Céu

9. Em 1932, portanto com 65 anos de idade, A. M. escreve a “Crónica do Mês”,
na revista Ínsula. É em Maio e as suas palavras são plenas de religiosidade
compósita em que, ao respeito pelo cirstianismo local se associa o seu profundo
panteísmo:

“Maio, mês das flores, mês de Maria! No céu azul, algumas nuvens ténues nos
jardins flores aos molhos! Nas igrejas ressoam os acordes graves da música litúrgica,
e, sobre as corolas multicolores, doudejam borboletas brancas. E para o éter lumino-



so sobem, envoltas em espirais de incenso as orações dos crentes e o aroma estonte-
ante das rosas, dos cravos e dos goivos. Em cada igreja, no ciciar das rezas, em cada
jardim no desabrochar das plantas paira uma homenagem instintiva a Pã ou, em su-
ma, ao Criador da esplêndida natureza cujos festões nos envolvem e sorriem, qual es-
perança num futuro melhor, quais realidades de uma vida sã...”

Segundo nos foi comunicado pelas senhoras D. Haydeia e D. Joana que assistiram
aos últimos momentos de A. M., esta aceitou receber a extrema unção.

Talvez A. M. tenha vivido, com convicção, aquelas palavras de Antero, extraídas
de uma carta a Anselmo de Andrade, e que a jornalista publicou em Junho de 1911,
na  Secção Anteriana , sob o título de O Sentimento da Imortalidade: “Ou o universo
é o delírio de um demónio, ébrio da sua mesma maldade; ou para além do extremo
arco da ponte da vida nos espera o seio vasto de uma Bondade, a quem não esquece
um ai, um suspiro só; uma mão que ate com amor os destinos partidos uma lei de jus-
tiça, a que chamamos compensação”.

Um mês depois do seu falecimento, os jornais anunciavam que uma missa por al-
ma de A. M. havia sido mandada rezar, na Matriz, à qual haviam assistido muitas
pessoas da sua amizade e admiradores.
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nteressado nas relações entre os Estados Unidos da América e Portugal, muito em
especial com os Açores, tenho-me dedicado desde 1984 a estudar a família Hick-

ling, especialmente um dos seus elementos, Thomas Hickling, natural da colónia ingle-
sa de Massachusetts, que se fixou em S. Miguel em 1769, onde viveu e morreu. Os
seus ascendentes são oriundos da Inglaterra e os seus descendentes espalharam-se pe-
las margens do Atlântico Norte, vivendo muitos em Portugal e pricipalmente nos Aço-
res, onde se podem considerar fruto de uma diáspora que se fez em sentido contrário.

O percurso histórico desta família, que, como veremos, se iniciou na Normandia,
fêz-se no sentido normal da emigração, do continente para as ilhas atlânticas (Grã-
Bretanha) e destas para o novo mundo. 

No século XVIII, Thomas Hickling, ao arrepio da história, emigrou para os Açores
e no século XIX e XX alguns dos seus descendentes retomaram o sentido normal da
emigração, deslocando-se para o Brasil, Estados Unidos da América e Canadá. Duas
das suas filhas, nascidas nos Açores, casaram com ingleses e voltaram à Inglaterra.

A história da família Hickling confunde-se com a do Atlântico Norte, transformado,
com as descobertas portuguesas e espanholas do fim do século XV, na principal rota do co-
mércio mundial, iniciando um novo período na disputa pela liderança das rotas marítimas. 

Portugal foi o primeiro a explorar a nova situação, numa acção planificada em que
o redescobrimento dos arquipélagos da Madeira e dos Açores teve excepcional rele-
vância, pois, conforme escreveu Rodrigo Rodrigues: 

Iniciaram a revolução geográfica, produzida pelas caravelas do Infante nos ocea-
nos, revolução que modificou todos os conhecimentos geográficos sobre que se fun-
dava a ciência antiga e medieval, dando origem à “era propriamente moderna”, que
desde a Renascença, vem até aos nossos dias.1

Para além de Portugal e da Espanha, a França, também interessada, mas não resis-
tindo à sua tradição histórica de expansão para a Europa Central, atrasou-se, e a In-
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1 Notas sobre o descobrimento e povoamento dos Açores, espólio de Rodrigo Rodrigues (herdeiros).
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glaterra, que terminara a guerra dos 100 anos e tentava fugir às disputas continentais,
isolou-se e só mais tarde iniciou uma verdadeira política ultramarina. Henrique VIII
lançou a base de uma marinha moderna e no reinado de Isabel I os ingleses, não se
sentindo suficientemente fortes para se apoderarem das possessões espanholas, portu-
guesas e francesas, dirigiram os seus esforços mais para o norte.2

Desde o século XVI, os Açores foram um ponto de apoio à actividade marítima
dos países que procuravam levar a actividade comercial para além do continente eu-
ropeu e lutaram pela hegemonia do Atlântico. Devido à situação geográfica e condi-
ções climatéricas, correntes marítimas e ventos, os Açores eram uma escala
obrigatória das frotas que regressavam da Índia e da América e que eram cobiçadas
pelos piratas, mas foi a partir da batalha naval de Vila Franca do Campo e da con-
quista definitiva dos Açores por Filipe II, que nas águas açorianas se intensificou a
presença da marinha inglesa. As naus espanholas, ao regressaram da América carre-
gadas de prata, passaram a escalar com maior regularidade o arquipélago, transfor-
mando-o num dos pontos de maior conflito entre a Inglaterra e a Espanha. 

O velho ódio à Espanha levou a que essas infortunadas ilhas (então militarizadas
por Filipe II) tivessem sido, em várias ocasiões, atacadas e saqueadas por alguns dos
famosos capitães da rainha Isabel, e, ao passar por Vila Franca, recordamos um des-
ses momentos, que teve lugar em Outubro de 1597 e trancrevemos alguns aspectos,
descritos por “Purchas”, que nos parecem interessantes: no Verão do mencionado ano
uma formidável esquadra aguardava no porto de Plymouth. Era composta por mais de
120 embarcações à vela, das quais 60 eram bons barcos de guerra, sendo os outros
para o transporte de 10 peças de artilharia, de 6000 militares e dos marinheiros. For-
mara-se em segredo e fora abastecida para um período de quatro meses.

O objectivo da expedição era a conquista das ilhas mais importantes dos Açores,
especialmente da Terceira, onde deviam colocar guarnições militares. O famoso Ro-
bert Devereux, conde de Essex, era o comandante em chefe, lord Thomas Howard, fi-
lho do duque de Norfolk, era o vice-almirante e Walter Raleigh o segundo
almirante.3

Não é por acaso que sir Walter Raleigh, o grande estratega do império marítimo
inglês, se apresenta numa conhecida gravura, em pé, de armadura, com um mapa en-
rolado e sobre uma mesa baixa dois mapas abertos: à direita o da América Central e à
esquerda o do arquipélago dos Açores.

A descoberta e o povoamento dos Açores significaram, como escreveu Rodrigo
Rodrigues: o começo da execução de um reflectido plano de expansão atlântica, que
permitiu, através do esforço português, a ligação da América com o novo Mundo.

Segundo Jaime Cortezão, Diogo de Teive teria encontrado em 1452 a Terra Nova
e só no regresso descobrira as Flores. Pellfrey refere-se à, provável, viagem efectua-

2 Trevelyan, História Concisa de Inglaterra. Publicações Europa-América, 1942.
3 Walter Frederick Walker, The Azores or Western Islands, 1886.



da por João Vaz Corte-Real em 1463 à New Foundeland e pela passagem pela costa
da Nova Inglaterra de Gaspar Corte-Real em 1500-1501.4

João Vaz Corte-Real, primeiro de nome, foi donatário de Angra em 1474 e de S.
Jorge em 1483 e segundo Gaspar Fructuoso foi ao descobrimento da Terra Nova por
mandato de el-rei5

Em 1491 e 1492 teriam partido para as costas americanas Pedro Barcelos e Jo-
ão Fernandes Lavrador. Este último que, segundo Ernesto do Canto, teria dado o
nome à Terra do Lavrador, figura na carta patente de Henrique VII de Inglaterra,
de 7 de Maio de 1501, associado a negociantes de Bristol, para explorações marí-
timas.

Vasco Anes Corte-Real, filho de João Vaz, sucedeu a seu pai nas capitanias em
1497 e o filho deste, Manuel Corte-Real, tomou conta das mesmas em 1538 e foi
confirmado nas honras de senhor da Terra Nova por D. João III e por D. Sebastião
em 1574. Em 1567 aprontou três navios para irem povoar a Terra Nova.6

Na mesma obra aparecem documentos comprovativos das viagens realizadas en-
tre a América e os Açores no período de 1516 a 1521 por João Álvares Fagundes, ter-
ceirense e companheiro de Fernão de Magalhães.

O mesmo autor refere que João da Fonte fez grandes diligências, por volta de
1500-1525, para descobrir a “Ilha Nova” sem a poder achar.

Apesar de tudo isto, foram, sem dúvida, os ingleses que, a partir da primeira via-
gem de John Cabot em 1497, iniciaram a exploração da costa leste da América do
Norte. No reinado de Isabel I Walter Raleigh tentou criar, prematuramente, uma coló-
nia na Virgínia em 1587. Na época dos Stuarts a Inglaterra rica, com o comércio ma-
rítimo em pleno desenvolvimento e com população excedentária, tinha as condições
necessárias para prosseguir a colonização da costa leste da América do Norte, onde
não havia espanhóis a incomodar.

A conversão da Inglaterra ao protestantismo foi incrementada no tempo de Isabel
I, quando os puritanos, que haviam fugido às perseguições religiosas do tempo de
Eduardo VI e de Maria, regressaram a Inglaterra. O novo cisma levou a que um gru-
po de separatistas se organizasse nos condados de Nottingham, York e Lincoln e se
refugiassem na Holanda. São estes que em 1620 vão fundar a segunda colónia na
América do Norte, em New Plymouth.7

Em 1624 Roger Conant, devido a desinteligências religiosas, afastou-se de New
Plymouth e desembarcou em Cap Ann, onde encontrou alguns pescadores ocupados
na conservação de peixe, que forneciam a embarcações espanholas e portuguesas que
por ali passavam.

45Thomas Hickling

4 John Gerham Palfrey, History of New England, Boston, 1890, v. Iº, p. 60.
5 Gaspar Fructuoso, Saudades da Terra, Livro 4º, pág. 406.
6 Saudades da Terra, livro IV, p. 406.
7 Goldsmith, Histoire d’Angleterre, 1840.
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Segundo Winthrop o primeiro inglês a percorrer a costa norte, que depois foi a de
Massashussets, foi John Smith, que se dedicou à secagem de peixe, que enviava para
a Inglaterra, Portugal e Espanha.8

A história marítima de Massashussets iniciou-se quando alguns Bascos, Norman-
dos ou “Portingale”, desconhecidos, eram desviados dos Grandes Bancos pelos ven-
tos fortes de Leste e encontravam abrigo a sotavento de Cap Cod ou de Cap Ann9. 

Roger Conant fixou-se em Salem, montou um entreposto comercial e fez um acor-
do com comerciantes de Londres. Foi assim que se iniciou a terceira colónia inglesa na
América do Norte, que se designou por Massachussets Bay e cujo povoamento come-
çou em 1628 com a chegada de 100 emigrantes a Salem, sob a chefia de John Endicott.

Um ano depois foi criada em Inglaterra uma nova companhia, tendo sido eleito
para governador John Winthrop, homem muito considerado, leal à coroa  e membro
da Igreja Anglicana que, com novos emigrantes e quatro ministros puritanos, se diri-
giu para a nova colónia em 1630, no barco Arabella, onde fundaram os primeiros nú-
cleos das futuras Township: Charleston, Boston, Dorchester, Watestown, Roxebury,
Lynn e Cambridge.10

Ainda segundo Winthrop, quando foi fundada a nova colónia não era intenção dos
puritanos fazer dela uma comunidade predominantemente marítima, mas com a guer-
ra civil inglesa e a crise de 1641, Massachussets virou-se para o mar. O peixe salgado
começou a ser exportado para Portugal, Espanha, França, Açores e Madeira.

Em 1714 já o comércio dos Portos da Nova Inglaterra e em especial de Boston pa-
ra as Índias Ocidentais, Açores e Continente Europeu, era maior do que o comércio
costeiro americano mais o comércio para a Inglaterra.

Com o Navigation Act de 1651, a Inglaterra colocou restrições ao comércio com
as colónias, o que levou a um enorme desenvolvimento da indústria de construção de
embarcações.

A possibilidade de comercializar com as Indias Ocidentais Francesas a partir de
1717, aumentou o mercado para as exportações de peixe e possibilitou a importação
e melaço para as destilarias de Boston. O rum fabricado tornava-se a bebida favorita
dos americanos. Esse tipo de indústria manteve-se com significativa importância até
1763.

O comércio com o Brasil fazia-se via Açores ou Madeira e os caçadores de baleias
estendiam as suas viagens para a costa do Brasil e do Oceano Ártico.

Bem sucedidos comerciantes vieram estabelecer-se em Boston. Thomas Amory,
atraído pelo maior centro de comércio marítimo das colónias americanas, fixou-se
em Boston em 1720, depois de ter vívido nos Açores, mais concretamente na ilha
Terceira.

8 John Winthrop, The History of New England from 1630-1649, Boston: Little Brown and Co., 1853, vol.1º, p. 100.
9 Samuel Elliot Morrison, The Maritime history of Massachussets Boston, 1961, pág. 7
10 Hildreth, 1º vol., pág. 183. 



O navio Trial de 200 toneladas, um dos primeiros barcos construídos em Boston,
esteve nos Açores descarregando aduelas e peixe e carregando vinho e açúcar.11

Thomas Amory foi, na Terceira, cônsul da Inglaterra e da Holanda e comerciante
de sucesso. É interessante notar que Thomas Hickling fez o percurso ao contrário,
nascido em Boston deslocou-se para os Açores em 1769 e viveu em S. Miguel onde
foi comerciante de sucesso e vice-consul dos Estados Unidos da América.

47Thomas Hickling

11 João Afonso, Thomas Amory, Mercador nos Açores
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homas Hickling sétimo filho de
William Hickling e de Sarah Sa-

le, nasceu em Boston a 21 de Feve-
reiro de 1745 (novo calendário) e
faleceu a 31 de Agosto de 1834 em
Ponta Delgada, onde se encontra en-
terrado no chamado “cemitério dos
ingleses”, à Mãe de Deus

A família Hickling parece ter ori-
gem num Thomas Hickeling, que foi
Reitor da Paróquia de Brisingham do
Condado de Norfolk, no ano de
1302.12

William Hickling, nascido a 25
de Março de 1704, em Sutton Bo-
nington, no Condado de Notingham,
em Inglaterra, e baptizado na igreja
de St. Michael a 25 de Abril do mes-
mo ano13, era filho de Thomas Hick-
ling e de sua mulher Susanna.
Emigrou para Massachusetts em
1730, onde foi comerciante de fazendas, casou em Boston em 1734 com Sarah
Townsend Sale, que nasceu em Chelsea Massachussets a 11 de Outubro de 1714 e
era filha do Capitão John Sale e de Anne Townsend.

THOMAS HICKLING
Notícia Biográfica

* Henrique de Aguiar Oliveira Rodrigues

T

* Instituto Cultural de Ponta Delgada
12 Bloomfields, Norfolk.
13 No arquivo da cidade de Notingham foi, por mim, encontrado este registo. Visitei Sutton Bonington e a igreja de St.

Michael que ficam a sul dessa cidade e perto de uma aldeia chamada Hickling.
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Anne Townsend, filha mais nova do Coronel Peen Townsend, foi a única que teve
descendentes e foi, juntamente com o marido, a herdeira do pai. O capitão John Sale,
que era proprietário de terras, viveu e administrou a propriedade de Pulling Point em
Chelsea. Nasceu em Boston, filho de Ephraim e Mary Sale, ficou viuvo em 1740 e
voltou a casar em 1742 com Huldh Bulknap, de quem não teve filhos.

John Sale faleceu em 1763 e fez testamento deixando ao filho John as suas terras
em East ward at Geat Chebeg and Casco Bay e o resto dos bens a todos os filhos  vi-
vos: John Sale Jr, Sarah Sale Hickling e Rebecca Oliver. A farm de Pulling Point não
consta do testamento, pois, conforme a vontade de Peen Townsend, passou automati-
camente para os netos, depois do falecimento das duas filhas e respectivos maridos.14

A propriedade tinha 285 acres e nela estava a casa de verão de Penn Townsend,
com uma área coberta de 1216 pés, dois andares e 22 janelas. Depois da morte de
John Sale ficou para o filho varão John Townsend Sale que casou em 1752 com Sa-
rah Floid, de quem teve os seguintes filhos: John Sale Jr, que casou com Deborah
Hobert e com Hannah Buterfield; Peen Townsend Sale (1760), sem geração; Mary
Sale (1763), casou com Andrew Mac Farland; Sarah Sale (1766), casou com John
Randall; Rebeca Sale, (1769), casou com Walter Perkins.

John Sale Jr. vendeu a farm em 1838 à Boston London Company.  
Sarah Sale que foi criada pela tia Sarah, irmã da mãe, casada com Abenzer Thay-

er, ministro de Roxbury, que não tinham filhos e a adoptaram,  era neta e foi uma das
herdeiras do Honorable Peen Townsend, que nasceu em Boston a 20 de Dezembro de
1651 e era o 4º filho de William Townsend, que emigrou para Massachusetts em
1630 com o governador Winthrop, vindo do Condado de Norfolk em Inglaterra. Peen
casou em 1673 com Sarah Addington.

Peen Townsend era sobrinho de James Peen  elder da primeira Igreja de Cristo,
em Boston, que fez dele seu herdeiro, deixando-lhe avultados bens com a condição
de dar, bem como os seus descendentes, 10 libras por ano para sustento dos estu-
dantes pobres do Harvard College. Anuidade que continuou a ser paga pela família
até 1866.  Foi um dos fundadores da Companhia de Artilharia, onde chegou até ao
posto de coronel, foi deputado e speaker da Câmara dos Representantes, membro
do Conselho da Província, tendo sido nomeado, juntamente com Hutchinson, para
estabelecer a paz com os índios. Tinha uma herdade em Pulling Point, Chelsea, on-
de passava o verão com a família e que se encontrava sempre de porta aberta aos
amigos.15

Charles Bradford Hickling escreveu: Peen Townsend was a gentleman- a curiou-
sendorsement of his free expenditure in his hausehold as came into our possession by
acident in the form of a bill for bakers bread. The charges extend over a period of
two years and a amount to more than 119 Lbs.; the name of James Escollay is signed

14 Mellen Chamberlain, A Documentery History of Chelsea....1624-1824, Bóston: Massachussets Historical Society, 1908.
15 A Documentary History of Chelsea, 1624-1824, Boston, 1908.



to the receipt: The ancestor of the Bigelow, Whitwells, Parkers, Curtises, and others
of our modern aristocraci, being the worthy baker.16

Sarah Addington nasceu em 1652, filha de Isaac Addington, que foi cirurgião de
profissão e membro da Companhia de Artilharia, e de sua mulher, Anne Leverett, que
fora baptizada em 9 de Janeiro de 1616 na igreja de St. Boltholf em Lincoln, irmã do
governador John Leverett e filha de Thomas Leverett, um dos principais fundadores e
organizadores da futura cidade de Boston, na nova Masschusetts Bay Colony.

A família Leverett aparece no Condado de Lincoln, na Inglaterra, pelo menos
desde o século XIV. Este apelido parece vir da Normandia no tempo de Guilherme da
Normandia - De Levery -. Thomas Leverett nasceu por volta de 1585 em Boston,
casou em 29 de Outubro de 1610 com Ann Fisher de quem teve 13 filhos.17

Era Alderman da cidade de Boston, fora eleito para o Common Council em 1620,
e membro da congregação de John Cotton, que foi ministro da igreja de St. Boltholf e
um dos líderes puritanos de maior prestígio. Tinha sido expulso do Emanuel College
de Cambridge antes de ser colocado em Boston de onde, mais tarde, também veio a
ser expulso, tendo sido Thomas Leverett que conseguiu a sua reintegração, apelando,
como seu procurador, para o Tribunal do Condado.18

A 13 de Março de 1629 o Conselho para a Nova Inglaterra fez uma concessão de ter-
ras a John Beauchamps de Londres e a Thomas Leverett de Boston; 600.000 acres situa-
dos junto à baía de Penobscot, no actual Main. Nessa mesma data dez personalidades de
Boston (Inglaterra) prepuseram-se para ficarem com interesses na nova companhia que
acabou por ser criada em 13 de Março de 1629 (Massachusetts- Bay Colony) e para on-
de os puritanos foram empurrados pelo Arcebispo Laud, o que, segundo Bancroft: 

Foi uma resolução importante para o futuro das colónias inglesas da América,
pois veio substituir uma sociedade comercial por um governo político-colonial,
transformando assim os ingleses em americanos e desenvolvendo neles o instinto da
independência.19

Winthrop partiu de Boston na Inglarerra para Massachusetts em 1630, sendo por-
tador da carta patente da nova colónia, da qual veio a ser o primeiro Governador. Em
Setembro de 1630, a península em forma de pêra (Trimountain) tomou o nome de
Boston, em homenagem à cidade inglesa de onde partiram os fundadores e principais
organizadores da nova cidade.

Thomas Leverett renunciou ao seu lugar de alderman a 20 de Junho de 1633 e embar-
cou com a mulher e os três filhos, que lhe restavam, no Griffin, um barco de 200 tonela-
das, onde seguiram outras personalidades de vulto, tais como: John Cotton, Atherton
Hough (alderman), a família Quincy, Cheeseboroughs e outros.
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16 Hickling Biographies, manuscrito não publicado e que se encontra na Massachussats Historical Society. 
17 Harald’s Visitation, A. D. 1554.
18 Memoir of the Leverett Family, Dr. Shurtlef, New England Hist. And Geneol. Register, v. 4, p.124.
19 George Bencroft, History of the Colonization of the United States, Boston, 1841, vol. 1º, pág. 173.
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Thomas Leverett foi ordenado ruling-elder da igreja de Boston, no mesmo dia em
que John Cotton foi nomeado teacher da congregação, 15 de Outubro de 1633. Nessa
altura a população de Boston era de umas 700 almas.20 Em 1634 nas primeiras elei-
ções realizadas pelos freemen, Leverett foi eleito para Selectmen (os que tratavam
dos assuntos da cidade) e durante o período em que exerceu essas funções, pelo me-
nos até 1640, foi o Town Clerk. As primeiras páginas, cerca de 60, do livro Records
of the Town of Boston foram por ele escritas, registando com a sua própria mão os ca-
samentos, nascimentos e óbitos do Condado de Sulfolk.21

Devido à sua experiência em Inglaterra, foi o organizador dos serviços públicos e foi
o líder nas questões da educação, devendo-se-lhe o estabelecimento da primeira escola. 

Viveu numa casa junto à primeira Meeting-House e a actual Cogress Street era um
arruamento que ia ter à sua propriedade e era designada por Leverett Lane. O prolon-
gamento da Hanover Street para a Court Square, que já não existe, também teve o
seu nome. Leverett Place ficava em Muddy River, local depois designado por Bar-
ton’s  Point, onde lhe tinham sido doados 175 acres de terra, conforme consta do in-
ventário feito quando da sua morte, e que acabou por ser loteado em 1725, por alguns
dos netos. Em terreno cedido à cidade de Boston, um dos arruamentos teve a desig-
nação de Leverett Street que ainda aparece no mapa de Price de 1733. Hoje o seu no-
me só se encontra  no cruzamento da Charles com a Cambridge Street, numa placa
colocada no muro da prisão, onde, por ironia do destino, foi preso e enforcado, em
1850, John White Webster, que era casado com uma descendente do Elder, Harriet
Hickling, filha de Thomas Hickling.

A grande propriedade, que lhe fora concedida e que já referimos, aparece depois na
posse do filho, John Leverett, e a sua história encontra-se descrita nos Leverett-Pappers:
em 1734 foi lá criada a cidade de Cambdere e em 1785 a de Hope.

Thomas Leverett faleceu em 1650, deixando a mulher e os três filhos que o acom-
panharam: John, Jane que não casou, nem teve descendência e Anne, que, como já
foi referido, casou com Isaac Addington, e são os ascendentes directos de Thomas
Hickling, pois os outros já tinham falecido.

O filho varão, John Leverett, foi um dos políticos mais importantes dessa época.
Casou a primeira vez com Hannah Hudson, em 1638, e a segunda em 1645 com Sa-
rah Sedgwick e teve descendência das duas.

Foi um dos fundadores da Honorable Artillery Company, fundada em 1639 e que foi
o primeiro corpo militar da colónia, onde atingiu o posto de major-general e foi o seu
segundo comandante a partir de 1663. Em 1655 foi voluntariamente para Inglaterra
combater ao lado de Crommwell e o seu prestígio era tal que, mais tarde, teria sido feito
cavaleiro por Carlos II, devido à sua açção na chamada King Philipe War, título que ele
teria escondido dos seus conterrâneos. Deputado à General Court em 1651, Speaker em

20 Winthrop, livro I, p. 100.
21 New England Historical and Genalogical Register, v. 4, p.124.



1665, ano em que foi eleito para Governador da Colónia, sendo sucessivamente reeleito
até à sua morte em 1678.22

O seu neto, John Leverett, foi a terceira grande figura desta família, nasceu em
Boston em 1662, graduou-se em Harvard e obteve o grau de Master in Divinity em
1692. Foi o oitavo presidente do Harvard College e desempenhou essas funções até à
sua morte em 1724. Ficou conhecido pelo Great Leverett. Segundo Morrison, John
Leverett foi o fundador da tradição liberal de Harvard, em oposição aos Mathers.

O apelido Leverett aparece pela última vez num sobrinho, Knigth Leverett, e é de-
pois usado como nome próprio num filho de Mary Leverett, casada com o coronel
John Denison, filho de  Elizabett Saltonstall, por sua vez, filha única do Honorable
Nathaniel Saltonstall de Haverhill. Aparece assim o Leverett Saltonstall.

Segundo Charles Bradford Hickling, Sarah Sale era uma beldade, cortejada por
muitos admiradores, que celebravam os seus atractivos em verso. Tinha um tempera-
mento forte, era ambiciosa e estava habituada a que lhe satisfizessem todos os dese-
jos. Para além disso era uma herdeira rica e levava uma vida dispendiosa quando
com 20 anos se apaixonou por William Hickling, que era amável, gentil e tinha os
olhos azuis e um bonito sorriso. Culto, educado, amante da literatura; o seu retrato
representa-o com um livro de Milton na mão. 

Um grande amor uniu o casal durante toda a vida apesar da diferença de tempera-
mentos. Mrs. Hickling venerava a pureza e a integridade do carácter do marido.

O jovem casal comprou uma mansão na State Street, onde nasceram os 11 filhos.
A casa ficava no lado norte da rua, era um edifício de blocos com dois andares, deco-
rado com ornamentos de estuco; as janelas e o pórtico eram salientes e muito elegan-
tes. Tinha nas traseiras um grande pátio e jardim com estábulos para os cavalos e
vacas, que durante o dia pastavam no Common. A mansão ainda existia em 1820, ten-
do depois dado lugar a um banco.

Sarah Hickling vestia com elegância e, segundo Charles Bradford Hickling, Os seus
vestidos e adereços ainda existem espalhados pela família. William abandonou o co-
mércio de fazendas e montou uma destilaria na Rua Leverett, com a qual fez fortuna.23

Tiveram os seguintes filhos: 
Peen Townsend Hickling (1735), falecido aos 17 anos, quando regressava de Londres.
Ann Hickling (1737), parece ter casado, mas desconhece-se se teve descendência.
Sarah Hickling (1739), falecida em criança.
Susanna Hickling (1741), casou com o Eng. Lemuel Cox, s/d.
William Hickling (1742), casou com Elizabett Hudson, c/d.
John Sale Hickling (1743), faleceu no mar a caminho de Maryland.
Thomas Hickling (1744), casou com Sarah Green, c/d. Casou 2ª vez com Sarah

Faulder. c/d
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22 New England Hist. And Geneal. Register, v. 4, p. 126-7.
23 Hickling Biographies.
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Mary Hickling (1746), casou com Wm. Burton (loyalist), fugiram para a Nova
Escócia. Não sabemos se tiveram descendência.

Ephraim Hickling (1748), faleceu jovem, s/d.
Sarah Hickling (1750), faleceu no mar quando regressava da Carolina do Sul.
Rebecca Hickling (1752), casou com Ezequiel da Costa, viveu em Charllestown,

não sabemos se tiveram descendência.
Charles Bradford Hickling refere que só William e Thomas perpetuaram o nome

Hickling.
A família ia crescendo e o casal ocupava uma posição social elevada. A senhora

Hickling não tinha tempo para os trabalhos domésticos, que eram orientados pela go-
vernanta Hanna Coates, que durante 40 anos governou a mansão. Cinco dos filhos
casaram e passaram a viver perto deles em casas oferecidas pelos pais.

De acordo com o New England Historical and Geneological Register, volume 6,
página 194, o nome de William Hickling Senior aparece numa lista como um dos
principais literatos da Nova Inglaterra.

William, o mais parecido com o pai, era também dado às letras, estudioso e gosta-
va de escrever poesia. Apaixonou-se e casou com Helizabeth Hudson, que não era ri-
ca, pelo que o casamento não foi do agrado de Sarah Sale, que procurava para os
filhos os melhores partidos do seu aristocrático grupo, mas todos casaram por amor,
excepto Thomas.

William Hickling teve os seguintes filhos:
William Hickling, casou com Sarah Bradford, c/d.
Elizabett Hickling, casou com Gamaliel Bradford.
Sarah Hickling, casou com Gershom Bradford.
Charlotte Hickling, casou com....... Ellison.
William Hickling e Sarah Bradford tiveram quatro filhos:
William Hickling, s/d.
Charles Bradford Hickling, casou com Elisa Edes, c/d.
Sarah Hickling, casou com John A. Webber.
Mary Hickling,casou com Bradley Borr.
Charles Bradford Hickling foi um homem de prestígio, escritor, deve ter-se licen-

ciado em Harvard. Esteve em S. Miguel hospedado em casa de William Ivens, genro
de Thomas Hickling. Escreveu as Hickling Biographies, que em 1953 foram entre-
gues à Massachusett Historical Society, por uma prima, Anna Cutler. 

Charles e Elisa Edes tiveram dois filhos:
Elisa Hickling, casou com Charles Bradford, c/d.
Charles Edward Hickling, s/d.    
Charles Edward Hickling foi ferido na Guerra da Sesseção e veio a falecer relati-

vamente novo, sem descendência. Esteve nos Açores, cerca de dois anos no Faial, li-
gado à família Dabney. Visitou a família Hickling em S. Miguel em Dezembro de
1866 e esteve hospedado em casa de William Ivens, no mesmo quarto que o meu pai



ocupou. Tem muitas cartas escritas para os pais do Faial e duas de S. Miguel, onde
faz considerações sobre algumas pessoas da família e refere que: o Sr. Thomas Hick-
ling Jr. ofereceu-me, esta manhã, o seu sinete com o nosso brasão de armas, dizen-
do-me que o fazia por eu ser o último a usar o apelido Hickling.

Eliza Hickling teve 5 filhos:
Charles Bradford; Grace Bradford; Edward Hickling Bredford; Fanny Bradford que

casou com...... Cutler e George Bradford. Este Cutler é provavelmente o ascendente da
tal prima Anna Cutler que deve ter acabado por herdar os papéis de família por ela en-
tregues na Mass. Historical Society, entre os quais estão várias genealogias, as Hickling
Biographies, um desenho do brasão de armas dos Hickling, com uma legenda, por baixo
do escudo, In the name of Hickling e o galgo por cima. Entre esses papéis encontrei
também um velho borrão de uma carta sem destinatário, sem data e sem ser assinada,
que me parece ter sido escrita pelo pai de Thomas Hickling e dirigida ao filho quando
soube da sua vinda para S. Miguel.

Charles Bradford Hickling escreveu que as suas Biographies eram baseadas em
cartas antigas. Refere também que Thomas Hickling, depois de ter chegado a S. Mi-
guel, escreveu aos pais Kind letters a justificar-se (ainda não as consegui encontrar).

Thomas Hickling ocupa um lugar destacado nas Biographies de Charles Bradford
Hickling. Era o preferido da mãe que tinha ambições em relação ao seu futuro. Era
alegre, gracioso e de feitio ameno; em criança era conhecido por The handsome Tom
e todos reconhecem que esse tratamento lhe era merecido.

Aos 18 anos foi colocado na casa comercial dos irmãos Green, como aprendiz, e
teria sido seduzido por Sarah Green, filha de Rufus Green e de Catharine Stainbrid-
ge, que era cerca de 15 anos mais velha do que ele.

Casaram a 22 de Agosto de 1764 e a 14 de Janeiro de 1765 nasceu o primeiro fi-
lho, William. Para além de outro filho varão, que faleceu depois do nascimento, nas-
ceu, a 1 de Agosto de 1768, Catherine Green Hickling.

Depois do casamento, Thomas Hickling estabeleceu-se como comerciante em
Boston.

O casamento não foi feliz e pouco tempo depois Thomas Hickling, após uma tentati-
va de negociar melaço nas Indias Ocidentais para fornecer a destilaria do pai em Boston,
desapareceu em 1769. O pai que financiara o negócio e que o julgava na América Cen-
tral, veio mais tarde a saber, por cartas escritas da ilha de S. Miguel, que o filho aí se fi-
xara definitivamente, deixando em Boston a mulher e os dois filhos pequenos: William e
Catherine.

Ruffus Green, que enviuvara em 1768, teve uma vida famíliar infeliz, pois os fi-
lhos, na sua maioria, não lhe sobreviveram. A filha mais velha, Catherine, casada com
John Amory, foi obrigada, em 1775, por razões políticas, a ir viver para a Inglaterra,
onde faleceu em 1777. O filho mais velho, Ruffus, faleceu com 27 anos em 1769.

Para além da filha Mary que faleceu em 1771, Sarah, a mãe da autora do “Diário”,
veio a falecer de doença súbita em 1774. Outras duas, solteiras, que viviam com o
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pai, também morreram antes de 1777. Restou-lhe um filho, William Green, que foi
feito prisioneiro pelos ingleses em 1777, esteve em Inglaterra e em França e só re-
gressou a Boston em 1778, depois da morte do pai. William Green escreveu um diá-
rio interessante que foi publicado nos Proceedings.24

Na página 95 desse diário refere que: Mr. Thomas Hickling, marido de minha ir-
mã Sarah, com quem casou pelo ano de 1765, foi obrigado a deixar Boston para as
Western Islands num navio construído por ele.

Ruffus Green (1707-1777) descende de John Green, natural de Salisbury na Ingla-
terra, que foi um dos companheiros e sócios de Roger Williams na aquisição de Pro-
vidence em 1638. Era parente de Joseph Green, herói da independência e do General
Nathaniel Green.

Depois da morte da mãe, os jovens William e Catherine  passaram a viver com o
avô Ruffus até à sua morte em 1778, nesta data, respectivamente com 13 e 10 anos,
ficaram sozinhos, pois as relações com os avós paternos foram sempre distantes. 

William Hickling e Sarah Sale, depois da partida do filho Thomas, passaram por
graves problemas financeiros que os arruinaram e que afectaram também o filho
mais velho, William, que adoeceu e veio a falecer prematuramente. O pai, William
Hickling, chegou a ser preso por falta de pagamento das dívidas e foi solto pelos
amigos, que sempre o consideraram um homem de carácter íntegro e lhe empresta-
ram o dinheiro necessário.

O casal habituado, como estava, a viver luxuosamente, nunca conseguiu reagir
positivamente à derrocada financeira. Foram obrigados a deixar a bela mansão da
State Street, para irem viver para um pequeno pavilhão, junto à destilaria da Leve-
rett Street, e onde Sarah Sale ainda viveu uns anos inválida, ajudada pela filha Su-
zanna, casada com o engenheiro Lemuel Cox, que foi o construtor da primeira
ponte que ligou Boston a Charlestown e que ficou célebre por ter conseguido me-
lhorar o fabrico da pólvora, o que lhe valeu o reconhecimento da Legislature of
Massachusetts que, para além de ter votado um agradecimento oficial, lhe conce-
deu 1000 acres de terra na Island of Mount Desert in the Province of Main

Segundo Charles Bradford Hickling, Sarah Sale manteve até ao fim o orgulho dos
Leverett e dos Townsend, recusando pedir ajuda financeira à neta, Catherine Green
Hickling, para quem teve uma carta escrita, que nunca chegou a enviar. William fale-
ceu antes de 1773 e a mulher em 1785.

Em Novembro de 1776 o Boston Commitee of Correspondence passou uma licença a
William Hickling, que queria ir visitar o pai, Thomas Hickling, que se encontrava algu-
res num porto estrangeiro25. Não sabemos se essa viagem se realizou, pois ele só tinha
11 anos nessa data, mas sabemos, pelo diário da irmã, que esteve nos Açores antes dela.

William suicidou-se em 1794. Era solteiro e não teve descendência.

24 Procedings, vol. 54, p. 95.
25 Massachussets Historical Society Proceedings, 1920, vol. 54. p. 45.



Aos 18 anos Catherine Green Hickling partiu para S.Miguel para conhecer o pai e
depois seguiu para Londres. Durante esse período, que vai de 21 de Janeiro de 1786
até 30 de Setembro de 1789, escreveu um Diário.26

É curiosa a forma como a autora consegue, através da narrativa despretensiosa e
simples, prender a nossa curiosidade e fazer-nos sentir o dramatismo de alguns momen-
tos vividos em S. Miguel

Como se sentiria uma jovem, que deve ter sido uma das primeiras bostonianas a
atravessar o Atlântico num pequeno veleiro, ao dirigir-se para umas pequenas ilhas,
perdidas no meio do oceano, à busca do Pai que não conhecia e com quem, tudo pa-
rece  indicar, poucas vezes comunicara? 

Que homem seria? Porque teria deixado Boston para nunca mais lá voltar? Que
interesses o levariam a viver longe da Pátria?

Para além dos problemas famíliares, Thomas Hickling, cunhado de um filho de Tho-
mas Amory, não desconhecia a posição geográfica das Western Islands e o papel que
elas podiam desempenhar como entreposto, não só do comércio com a Europa, mas
também com o Brasíl.

Os vinhos da Madeira e dos Açores eram consumidos abundantemente na Nova
Inglaterra e as Ilhas Atlânticas eram uma passagem conveniente para os navios empe-
nhados com Portugal e a Espanha. As colónias exportavam 234.317 galões de rum,
dos quais a maior parte ia para África e o resto para a Europa e Ilhas, onde era usado
para fortalecer os vinhos do Faial e da Madeira, que eram depois exportados para a
América do Norte, onde eram consumidos 213.201 galões de vinho, dos quais mais
de metade era importado da Madeira.

Em 1720 o vinho do Faial custava 20 libras a pipa, enquanto o da Madeira custa-
va 26 a 28 libras. 

Para além disso, as restrições impostas pela Inglaterra às colónias Americanas, que
aumentaram a partir de 1764, obrigando a que os produtos fossem obrigatoriamente
importados da  Inglaterra, como o sal e os vinhos dos Açores, pois que se importados
directamente eram sugeitos a elevados impostos cobrados pelo Tesouro Inglês.  Em
1768, essa taxa era, para os vinhos da Madeira e dos Açores, de 7 libras por tonelada,
enquanto que o mesmo vinho importado da Inglaterra, pagava somente 10 shelings.27

Na Carolina do Sul esses impostos ainda eram mais elevados, pois às 7 libras. junta-
vam-se mais 8 do imposto da colónia, o que levava a um intenso e lucrativo contraban-
do. Em 1768, a chalupa Liberty, propriedade de John Hancock, foi apanhada com
contrabando de vinho da Madeira e o ilustre bostoniano, que viria a ser depois da inde-
pendência Governador de Massachusetts, foi condenado a pagar a soma de 9.000 Lbs.28
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26 Diary of Catherine Green Hickling, Insulana, vol. 46. O Diário completo foi publicado, por mim, na Gávea-Brown,

vol. 15-16, 1995
27 William B. Weeden, Economic and Social History of New England, 1963.
28 John Goraham Palfrey, History of New England, Boston
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Depois da independência houve uma explosão no crescimento do comércio marí-
timo americano. Samuel Eliot Morison escreveu no livro The maritime History of
Massachusetts, página 180, o seguinte:

Não havia na Europa nenhum porto, desde Archangel até Trieste, onde o comér-
cio Yankee não fosse tão familiar como as estações do ano; nenhuma ocasião onde
ele não estivesse presente com alguma coisa para vender. “Supercargoes”fundaram
casas comerciais nos Portos estrangeiros, Thomas Hickling foi residir para os Aço-
res a seguir a 1780 (a data está errada, pois foi em 1769).29

Em 1804, durante as Guerras Napoleónicas, o porto de Hamburg foi encerrado
aos navios americanos, mas os carregamentos continuaram a chegar aos portos dos E.
U. A., nomeadamente através de Lisboa e das Ilhas Atlânticas. 

O embargo decretado por Jefferson, que durou de 1807 a 1809, impedia qualquer
navio americano de sair dos portos dos E. U. A. para o estrangeiro, proibindo tam-
bém a importação de mercadorias da Inglaterra. Esta medida muito impopular, prin-
cipalmente na Nova Inglaterra, originou um imenso contrabando feito através das
costas da Flórida e do Canadá:

Muita mercadoria de contrabando era passada entre New Brunswick e a Florida
e parte da frota saía de Massachusetts com papéis portugueses.30

Pittkin31 refere que durante os periodos de embargo foram carregados para a Ma-
deira e para os Açores vários artigos, especialmente algodão, que depois eram envia-
dos para a Inglaterra e outras partes da Europa. Em 1809 o valor destes foi para a
Madeira de 2. 336.656 dollars e para os Açores de 2.926.482.

Depois de ter terminado o embargo, a ausência de comércio com a Grã-Bretanha
manteve-se ainda durante três meses, mas isso não impediu a abertura do mesmo com
o Oriente, Índias Ocidentais, Báltico, América do Sul e mediterrâneo. Fizeram-se for-
tunas com o abastecimento à Armada Inglesa durante a Guerra Peninsular. A ilha do
Faial nos Açores, onde era cônsul e mercador John B. Dabney, de Boston, tornou-se
num novo St. Estatius, ligando as Nações proibidas de comerciar entre si. 32

Nessa época, como ao longo de toda a história, os Açores eram um ponto estratégi-
co importante entre os dois continentes, e nenhuma potência marítima o desconhecia. 

Foi para uma destas pequenas ilhas que, Thomas Hickling, filho de pais ricos e des-
cendente dos fundadores de Boston em Massachusetts, se dirigiu por razões não total-
mente esclarecidas, mas já hoje longe das explicações simplistas e não comprovadas,
que o davam como expulso de casa pelo pai devido às suas ideias independentistas. Na
verdade, o que apurei foi que William Hickling não só nunca figurou em nenhuma lista
de Loyalists, como foi membro da Sociedade Anti-Stamp-Act, entre 1763 e 1766.33

29 Samuel Eliot Morrisson, The Maritime History ofMassuchessets, Boston, 1961, pág. 180.
30 Morrison, pág. 205.
31 Pittkin, A estatistical view of the community of the United States of América...,pág. 217.
32 Morrison, pág 193.
33 Carta de Susanna Willards a Charles Bradfird Hickling, Massachussets Historical Society.



Hickling chegou a S. Miguel em Outubro de 1769, no St. John, um barco de 200 to-
neladas que, aparentemente, tinha sido construído para o comércio com o Brasil e com
o objectivo de ser vendido a quatro comerciantes de S. Miguel, mas ele só vendeu me-
tade por 1000 lbs., ficando com a restante, que comprou aos sócios em 1774.34

Segundo um memorando, que deve ter sido escrito por um descendente: Hickling,
ao passar em S. Miguel, ficou bem impressionado com a ilha e resolveu ficar.

Indo ele entregar o navio aos que o tinham encomendado, diligenciava chegar com
eles a um acordo, dizendo-lhes que eles ficariam com metade porque ele desejava ficar
com a outra parte, ao negociarem assim juntos, dois ponderaram-lhe que isso não era
possível, que havia uma lei portuguesa que proibia isso. Questionaram bastante sem
chegarem a nenhum resultado, até que chegou um novo corregedor à Ilha. Thomas
Hickling foi cumprimentá-lo e durante a sua visita contou-lhe como tinha sido tratado
pelos ditos mercadores. O corregedor zangado chamou os negociantes, repreendendo-
os severamente pela sua falta de cortezia para com o inglês. Afinal ele mandou um ho-
mem a bordo do navio que retirou a bandeira portuguesa e içou a bandeira inglesa,
saudando-o com tiros de peça. Thomas ficou com o navio e desde então ficou vivendo
na Ilha. Ele negociou em linho, burros, laranjas, etc. Um dia, tendo uma carga de la-
ranjas para empacotar, estava sem saber como o havia de fazer, pois tinha acabado o
papel com que o fazia. Passeando junto do mar encontrou um monte de folhas de mi-
lho secas, pegou numa delas e embrulhou uma laranja. Pareceu-lhe que isto podia
bem  servir e aquela carga foi assim empacotada e depois as laranjas de S. Miguel,
que se tornaram afamadas, passaram a ser reconhecidas pela sua embalagem.

O navio fez duas viagens, ao Brasil e a Amsterdam e depois fez uma de ida e vol-
ta a Lisboa. Em Outubro de 1974 quando o St. John se encontrava preparado para no-
va viagem, cheio de carga e com 70 passageiros, foi afundado, mesmo perto da praia
de Rosto de Cão, por um ciclone. (nota tirada de texto do Consulado Americano).35

A primeira morada de Thomas Hickling foi em Ponta Delgada na rua da Miseri-
córdia, numa casa que foi descrita pela filha quando esteve em S. Miguel em 1885: 

A nossa casa foi construída com características próprias de um clima quente. Os
quartos são grandes e altos e comunicam uns com os outros. Na frontaria as janelas
abrem até ao chão e têm varandas. Nas trazeiras tem um pátio que dá para um espaçoso
caramachão coberto por uma latada e que comunica com um bonito jardim cheio de ár-
vores de fruta: larangeiras, limoeiros, figueiras e outras espécies.36

Os Açores tinham atravessado um período de decadência com o declínio de Portu-
gal como potência marítima, mas no século XVIII a expansão para o continente ameri-
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34 Arquivo do Consulado Americano.
35 Notas existentes no arquivo do Consulado Americano. Segundo Hugo Moreira encontra-se no museu dr. Carlos Ma-

chado, em Ponta Delgada, um sino que tem gravado o nome do barco “St. John”, que teria sido achado por ele ao mergulhar

na praia de S. Roque.
36 Catherine Greene Hickling, Diário, Insulena, 1993, pág. 88.
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cano, que veio substituir o decadente comércio com o Oriente e o consequente  aumen-
to da navegação no Atlântico, trazia muitos navios aos portos açorianos, principalmen-
te ingleses que se dirigiam ao Brasil, prejudicando a frota e o comércio português. A
Inglaterra tinha interesses no Império Colonial Português e depois da independência
das colónias americanas era ainda maior a necessidade desses portos.37

A política económica de Portugal em relação aos Açores foi sempre a de fomentar
o auto-abastecimento e a produção de cereais para a exportação, de forma a mitigar a
carência nesse bem essencial do território continental. Assim, quando terminou o ci-
clo do pastel, mantiveram-se as culturas tradicionais.

Para a América do Norte exportava-se o vinho do Faial e em pequena escala o li-
nho de S. Miguel, mas era  o Brasil a base indispensável  para o comércio dos  Aço-
res, por isso os açorianos, apesar do risco que isso acarretava,  procuravam fugir às
determinações régias e enviavam navios fora das frotas portuguesas, o que tinha sido
expressamente proibido, com o intuito de proteger os interesses nacionais.

A emigração de açorianos para o Brasil começou em 1648 com a ida de vários
casais de Santa Maria, e intensificou-se no século XVIII. Em 1748 chegaram a Santa
Catarina 461 micaelenses e em 1753 atingiram-se os 4.000 casais, como fora estabe-
lecido. Toda essa emigração tinha como consequência a falta de mão-de-obra nas
ilhas e em 1758 foi proibida, pois contrariava a política de desenvolvimento de Pom-
bal, e porque ia contra os interesses dos grandes proprietários, que por essa razão
tinham maior dificuldade em arrendar as terras ou em conseguir a mão-de-obra ne-
cessária para a agricultura.38

Os morgados não se dedicavam ao comércio, que era tido como uma actividade me-
nos nobre, que estava nas mãos de estrangeiros, principalmente de ingleses.

A política do Marquês de Pombal baseava-se no fortalecimento do poder real e em
relação aos Açores isso passou pela centralização do  poder em Angra do Heroísmo,
capital de uma só província, formada por todas as ilhas e governada por um capitão-ge-
neral, o que levou a uma menor autonomia de cada uma das ilhas e diminuiu os pode-
res dos capitães do donatário. Em cada uma das ilhas havia um governador que era um
mero delegado do capitão-general. Catherine Green Hickling dá essa noção quando se
refere à figura caduca do governador de S. Miguel, que era sem dúvida a ilha mais im-
portante do arquipélago: o governador é velho, treme a cada passo, e faz-se acompa-
nhar por outros portugueses.39

Era esse o cenário quando em 1769 Thomas Hickling desembarcou em Ponta Del-
gada e iniciou a sua actividade de mercador, procurando fazer fortuna. Para um bosto-
niano a actividade comercial, principalmente se ligada ao mar, era digna e apetecida
dos jovens Yankees.  

37 Avelino de Freitas de Meneses, Os Açores na Encrusilhada de Setecentos, 1995.
38 Marquês de Jacome Correia, Revista Micaelense, ano 4º.
39 Diário de Catherine Greene Hickling, Insulana, 1993. pág. 59.



Hickling cedo se apercebeu das possibilidades da exportação de citrinos para a In-
glaterra e deve ter sido um dos primeiros a fazê-la em grande escala, pois se em
1751 se exportaram 4 caixas de laranjas para Cork, em 1774 já foram exportadas 762
e em 1775 esse número já foi de 3.902.40 Dos números apresentados pela Doutora
Maria de Fátima Sequeira Dias na sua dissertação  para o doutoramento em história
pela Universidade dos Açores em 1993, podemos concluir, como fez a autora, que os
estrangeiros fixados nos Açores foram os iniciadores da exportação da laranja. Dos
nomes que se encontram registados na Alfândega de Ponta Delgada entre 1800 e
1809 Hickling foi o primeiro a fixar-se em S. Miguel.

Conforme a lista, apresentada pela já referida autora, para o período de 1800 a 1809,
Thomas Hickling foi o maior exportador registado na Alfândega de Ponta Delgada:

Hickling e Anglin..........................95.701 cxs.
Thomas Hickling e Compª............10.783 cxs.

Os outros foram:
Diogo Cokburn..............................54.411 cxs.
Ivens e Burnett ( )..........................26.443 cxs.
Guilherme H Read.........................25.047 cxs.
Loureiro e Filhos...........................23.821 cxs.
João Carlos Scholtz.......................20.867 cxs.
Guilherme Brander..........................4.872 cxs.
Jacinto I. da Silveira........................2.692 cxs.

Thomas Hickling Jr. refere na carta que escreveu à irmã, Catherine Green Hick-
ling em 1848 que: “Há cerca de 30 a 35 anos meu pai com Mr. John Anglin e depois
comigo, fez alguns negócios que lhe permitiram embarcar três quartos da fruta aqui
produzida.”41

Thomas Hickling deve ter sido um dos pioneiros da exportação de citrinos para o
estrangeiro, principalmente para Londres e para S. Petersburg. Entre os anos de 1774
e 1827 foram exportadas 281.140 caixas.42

Thomas Hickling foi quem primeiro descobriu “ O Vale das Furnas” como lugar
aprazível. Nas “caldeiras” encontra-se uma grande pedra que tem gravado o seu nome e
a data de 1770, tendo sido ele quem ali construiu o primeiro “ Chalet de Banhos”, para
uso das águas termais.

O Yankee Hall deve ter sido iniciado em 1774 e terminado na altura da chegada da
filha, Catherine Green Hickling, que fez a primeira descrição desta propriedade:
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40 O Cultivador, nº 5, Iº ano.
41 Carta de Thomas Hickling Júnior, Insulana, 1995, pág. 192.
42 Nota do arquivo do Consulado Americano.
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Lá no fundo uma pequena aldeia e no lugar mais proeminente a casa do meu pai
que, à maneira que me fui aproximando, aparecia cada vez mais encantadora. Che-
gámos à casa subindo uma escadaria de muitos degraus, entrámos num grande hall
que conduz a quatro quartos de cama, situados nos quatro cantos. A cozinha e os
alojamentos para os criados ficam fora de casa.

Na frente tem um grande tanque com uma pequena ilha ao centro, ligada à terra
por uma ponte. No meio da ilha existe um chorão. O tanque é rodeado por uma cor-
rente branca. Tudo isto forma um dos mais belos conjuntos que já vi. No tanque, on-
de abundam os peixes, temos um barco que, durante o verão, é usado
constantemente.43

Segundo uma carta escrita em 1848 pelo filho, Thomas Hickling Júnior, à meia-ir-
mã, Catherine, essa propriedade teria custado ao pai cerca de 5.000 dollars.44 Nela
Thomas Hickling hospedou muitos estrangeiros, que durante o século XVIII passa-
ram por S. Miguel, e a todos recebia com requinte e com prazer, conforme os nume-
rosos relatos da época. Este gosto por receber deve-lhe ter ficado do avô, William
Townsend, e foi o início da vocação turística desse Vale que ainda hoje é o Ex-Librís
do turismo micaelense. 

Caroline Pomoroy, cunhada de Charles Dabney, que esteve em S. Miguel em 1824,
escreveu no seu “Diário”, que: Mr. Hickling é uma dos melhores homens que conheço,
como a mãe o admiraria!....Ele conta actos seus bem demonstrativos do seu carácter,
sem parecer ter consciência de que nem toda a gente agiria de forma tão honrosa. Pa-
ra lhe dar uma ideia: ele contou-me que uma vez , ao chegar à sua casa de Vila Fran-
ca, a encontrou cheia de gente sua conhecida, mas disse ao criado que não lhes
dissesse que estava na Vila, para não os obrigar a sair, e foi dormir noutro local. Ter-
minou dizendo-me: “Sabe, é melhor que seja só um a ser incomodado do que vinte”.45

Sobre o Vale das Furnas ela escreveu: 
Está rodeado de montanhas muito altas cobertas de verdura, o que lhe dá um as-

pecto muito belo! É um quadro inigualável! O vale jaz como uma pedra preciosa no
seio da natureza. As casas são quase todas brancas e a Igreja sobressai no conjunto
da aldeia. Mr. Hickling é o único cavalheiro que tem uma propriedade neste encanta-
dor lugar. A entrada é muito bonita, faz-se por uma alameda de árvores, cujos ramos
se entrelaçam de lado a lado, quase tapando o sol mesmo quando se encontra mais
alto. Tudo parece fazer parte de um conto de fadas e ao chegarmos a casa, depois de
atravessarmos a alameda ensombrada, a visão torna-se ainda mais ofuscante.

Uma longa escadaria liga a casa a um pequeno lago, com cerca de um acre, que
tem à sua volta um caminho ladeado de árvores e no meio do tanque (como se diz em
português) há uma pequena ilha com um salgueiro cujos ramos mergulham na água. A

43 Diário de Catherine Green Hickling, Insulana, pág. 64.
44 Carta de Thomas Hickling Júnior, pág. 193.
45 Diádio de Caroline Pomoroy, Insulana, pág.88.



ligação à margem faz-se por uma ponte de pedra em forma de arco. Segue-se um ex-
tenso parque com caminhos por entre as árvores e uma ribeira que quase rodeia a pro-
priedade, tornando-a numa península.

Como a propriedade de Mr. Hickling é muito afamada, todos afluem aqui para a
ver. Faz um bonito efeito ver a pequena ilha cheia de camponeses com as suas me-
lhores roupas, ouvindo guitarra, ou passeando à volta do tanque. Os efeitos do ouro
e as cores berrantes dos trajes brilham ao sol. Oh! como parecem felizes ouvindo al-
guns dos seus cantores favoritos, embora não sejam muito afinados para ouvidos
mais educados, mas para eles tudo é agradável.

Thomas Hickling era o único americano com residência nos Açores o que o levou
a fazer as vezes de cônsul, pois a partir da guerra da independência, os americanos,
que por qualquer razão precisavam de ajuda, recorriam a ele.Terminada a guerra foi
mesmo nomeado pelo Juiz de Fora: 

Nomeio o suplicante por cônsul nesta ilha, dos Estados e Províncias Unidas da
América Inglesa visto não haver outro nomeado e concorrerem no suplicante todas
as circunstâncias para o desempenho dos deveres anexos ao cargo que pretende....46

Depois do reconhecimento da independência por Portugal, Hickling procurou que
o novo Congresso o nomeasse para o lugar e escreveu a carta que se encontra arqui-
vada em Washington47, datada de 21 de Abril de 1785:

Aos Estados Unidos reunidos
em Congresso

Que o vosso peticionário é natural do Estado de Massachusets-Bay e residente na
ilha de S. Miguel, uma das ilhas dos Açores, ou Western Islands que pertencem a Sua
Majestade Fidelíssima a Rainha de Portugal.

Que o vosso peticionário, em consequência do decreto de Sua Magestade, datado
de 19 de Fevereiro de 1783, que permite aos súbditos dos E.U.A. os mesmos privilé-
gios que a outros reinos e nações independentes, para comerciarem nos seus portos,
apelou para o Juiz Corregedor e Governador destas ilhas e obteve a nomeação para
cônsul dos E.U. até que a vontade desses Estados fosse conhecida.

O vosso peticionário considerando que o desenvolvimento do comércio marítimo
tornava necessário esse cargo e considerando-se familiarizado com os hábitos, a ma-
neira de ser e  a língua dos habitantes dos Açores, e apercebendo-se do grande inte-
resse em fazer um entreposto entre estas ilhas e esses Estados, que beneficie ambas as
partes, toma a liberdade de sugerir aos E.U., reunidos em Congresso, que a nomeação
de um cônsul para cada uma das ilhas será prejudicial aos interesses dos E.U., pois
que muitos dos nomeados teriam de ser portugueses ou ingleses, já que o vosso petici-
onário é o único natural da América do Norte que reside nestas ilhas. A inoportunida-
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de de nomear alguns dos primeiros parece evidente, pois tendo sempre vivido sob um
governo arbitrário não são capazes de reconhecer os próprios erros e não são de con-
fiança para protegerem os direitos dos súbditos livres dos E.U.A. independentes. Aten-
dendo a isto, o vosso peticionário obviamente supõe que eles não serão indigitados.

Sendo assim o vosso peticionário toma a liberdade de afirmar que a nomeação de
um cônsul para todas as ilhas será mais vantajosa para os E. U., pois que a proximi-
dade entre elas permite ao cônsul deslocar-se de umas para as outras rapidamente
em qualquer ocasião, garantindo assim o direito dos súbditos E.U. ao comércio com
os Açores ou com cada uma das ilhas.

O vosso peticionário, presumindo que os E.U.A. considerem o cargo, assim entendi-
do, necessário para as referidas ilhas e, confiando na sua lealdade e habilidade para o
desempenhar, recomenda-se e espera a vossa favorável opinião: (já que a sua adesão
aos vossos interesses foi já manifestada durante a última guerra, socorrendo muitos dos
seus compatriotas cuja conduta, em prol da independência dos E.U., os sujeitou à cru-
eldade do inimigo implacável), muito respeitosamente solicita que seja nomeado cônsul
dos E.U. para todas as ilhas dos Açores. (Escrita e assinada por Thomas Hickling).

Em papéis de família encontrámos a transcrição parcial de um memorando escrito
por Thomas Hickling em 1819 e que sobre este assunto diz o seguinte:

Quando a nossa independência foi reconhecida por este governo eu estava cá e
imediatamente apelei pelo consulado. Mr. Fisher Ames, que se tinha compremetido
comigo, chegou tarde a Filadélfia e Mr. Washington tinha indicado Mr. John Street
do Faial, que imediatamente me indicou para seu vice-consul em S. Miguel e Santa
Maria. A minha primeira patente data de 7 de Julho de 1795.48

Lendo os Pappers of Thomas Jefferson vemos que Street era apoiado pelo influ-
ente financeiro, amigo de Washington e que era o superintendente das finanças da jo-
vem República, Robert Morris. Nas notas de Jefferson encontrámos, com a data de 1
de Junho de 1790 uma memoranda on candidates and Places for consular appo-
intments em que está apontado o seguinte: 

S. Miguel – Thomas Hickling, de Boston, pede o consulado dos Açores ou Western
Islands. Reside, há vários anos, em S. Miguel, é versado na língua portuguesa e nos
seus costumes e leis que respeitam ao comércio. Quando do reconhecimento da nossa
independência, ele, sendo o único americano ali residente, foi indicado pelo juiz de fo-
ra cônsul, para a proteção do nosso comércio com as “Western Islands”, posto que
ocupou desde 1783. Mr. Yats, de New York, diz que Hickling é um homem respeitável e
de propriedade e que se tem correspondido com ele desde há muito tempo.

Não poderá esta nomeação permanecer no seu presente estado até que se consiga
encontrar um bom nativo que queira ir para Angra que é a mais central das ilhas? A
sua ligação com o Brasil dá-lhe vantagem em relação às outras.49

48 Memorando de Tomas Hickling.
49 Pappers of Thoamas Jefferson, vol. 17, pág. 250-251.



Por razões conhecidas (ver: “ Os primeiros cônsules dos Estados Unidos da Améri-
ca”, Insulana, 1992, Pgs.13-43) foi nomeado para cônsul John Street do Faial, que era
de ascendência inglesa, sendo Thomas Hickling nomeado vice-cônsul para S. Miguel,
cargo que desempenhou, gratuitamente e suportando as despesas inerentes, até morrer
em 1834 e que passou ao filho, Thomas Hickling Júnior.

Thomas Hickling deixou um diário50 da única viagem que fez. Em 1796 foi a Ingla-
terra e a França, acompanhado pelo filho mais velho, Thomas Hickling Júnior. Saíram
de S. Miguel a 1 de Junho desse ano no brigue “Union” e chegaram a Deal a 16. Parti-
ram para Calais no dia 21 e o “Union” fez a travessia do canal em duas horas e meia;
aqui Thomas saltou para um bote e pagou ao barqueiro 4 libras para que o pusesse na
costa, pois o brigue continuou até S. Petersburg. Hickling deixou Calais de diligência a
24 e chegou a Paris a 27. Em Paris jantou no 4 de Julho no jardim do consulado dos
Estados Unidos, com o cônsul e mais 85 americanos e muitos outros franceses. Quan-
do chegou ao seu quarto, encontrou o filho que chegara de Londres para se reunir a ele.
Thomas Hickling deixou o filho numa escola em Rouen. Em Paris tirou o seu único
passaporte como americano que foi assinado pelo embaixador em França. Partiu de
volta aos Açores no dia 1 de Outubro em Dover no brigue “Union” e, depois de uma
tempestade no canal, chegou a Portsmouth a 14 e 14 dias depois estava em S. Miguel.  

Para além do Yankee Hall, Hickling construiu, com a ajuda de operários e mestres
americanos, duas bonitas mansões: a casa de Rosto de Cão, que hoje está em ruínas, e a
de S. Pedro, depois transformada em Hotel e onde se encontra a cópia de um dos seus
dois retratos conhecidos

Em Rosto de Cão, na Glória, Thomas Hickling costruiu entre 1802 uma casa de ve-
rão que era considerada uma das mais bonitas e pitorescas casas de S. Miguel (Luís
Bernardo). Tinha um bonito jardim, onde havia uma grande pedra, onde Hickling tinha
gravado o seguinte “volta-me”. Muitos anos depois, alguém que leu a gravação, pen-
sando que a pedra podia esconder um tesouro, voltou-a e encontrou no lado oposto o
seguinte: Obrigada, pois já estava cansada de estar tanto tempo na mesma posição.51

A única descrição da casa da Glória foi feita no diário de Caroline Pomeroy, quan-
do da sua visita a S. Miguel em 1824: 

Este lugar é um dos mais encantadores que tenho visto e penso como a mãe o ad-
miraria!A casa está construída como a maioria das habitações aqui nas ilhas: o rés-
do-chão é utilizado para os diferentes ofícios, toda a frente é ocupada por três salas,
que abrem umas para as outras por amplas portas e que são designadas, devido à
cor do papel e dos estofos, por sala verde, sala creme e sala azul. No meio as janelas
vão até ao chão e abrem para um balcão. Estão todas ornamentadas com quadros, e
a sala creme, que é a minha favorita, está rodeada de bonitas gravuras coloridas das
“Seven Ages” de Shakespeare.
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50 Diário inédito de Thomas Hickling, está depositado no Massachussets Historical Society.
51 Texto escrito pelo dr. Luís Bernardo Leite Athayde, existente no arquivo do Consulado dos Estados Unidos da América.
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A casa tem um pequeno pátio no centro e as duas salas laterais comunicam, de
ambos os lados, com quartos usados com diferentes objectivos, e de onde por duas
passagens se chega à encantadora sala de Jantar, que abre para uma escadaria de
pedra que conduz ao jardim.

O jardim, difícil de descrever, é grande e muito belo, rodeado de árvores de qualida-
de e finas flores; à sombra de uma grande laranjeira está um banco verde com uma me-
sa, e mais adiante, no meio de um pomar, um baloiço. Num dos cantos da propriedade
fica uma barreira (plantada de flores e buxeiros) que tem no cimo uma grande murta,
agora cheia de flor, que dá sombra a um delicioso recanto.52

Em 1810 Thomas Hickling começou a edificar a casa de S. Pedro, no lugar onde
existiam três pequenas casas que ele comprara entre os anos de 1799 e 1804. Custou-
lhe a construção $27,800, excluindo o terreno e foi considerada uma das casas mais
confortáveis daquela época. Tinha bom mobiliário e era decorada por peças de bons
artistas, como as aguarelas de W. H. Burnett.53

Foi nesta casa que esteve hospedado William Hickling Prescott. Depois da morte da
viúva de Thomas Hickling (Sarah Faulder) em 1840, a propriedade foi parar às mãos dos
credores54 e a partir de certa altura foi a residência do, comandante em chefe da base
americana em Ponta Delgada, Almirante Dunn (1918-19). Em 1927 foi posta à venda pe-
lo dr. Luís Bernardo Leite de Athayde, pela quantia de $40,000. Nessa data o vice-consul
americano, recomendava ao Governo dos Estados Unidos a compra por 25,000 dollars.
Em 1929 o vice-consul escreveu: acidentalmente o proprietário deste óptimo lugar perto
do porto, provavelmente uma das casas mais bem construídas da Ilha, gostaria de o ven-
der ao nosso Governo, mas presumo que os “fundos” irão para Paris e não para Ponta
Delgada.55

No Verão de 1810, John Bass Dabney que visitou S. Miguel, com a mulher e os
filhos, e foi hóspede de Thomas Hickling, escreveu o seguinte: 

52 Diário de Caroline Pomoroy, Insulana, 1998.
53 Consulado dos E. U. A.
54 Da carta de Thomas Hickling Júnior: Deves saber que durante a guerra entre os E. U. E a Inglaterra o nosso pai ti-

nha dois barcos com bandeira portuguesa que adquerira com a aprovação de todos os nossos amigos. Depois de ter tido

grandes perdas com ambos, devido à incapacidade dos seus ,comandantes, Edward Gardner de Filadélfia, que antes fora

capitão do barco “Phoebe Ann”, pertencente a Jacob Ridgway e que nós carregamos durante dois anos para a Rússia, ven-

deu um dos nossos barcos e toda a sua carga de melaços em Nova York e desapareceu com o dinheiro. Foi tão grande a ca-

lamidade, que nós consideramos muito falizes por termos conseguido venfer o outro barco em Lisboa por 4.000 dollars. Em

1809-1810 tivemos a escuna “Sally” com o capitão Irwin e o brigue “Orange” com o capitão Hathaway, que, carregados de

fruta, foram capturados e confiscados pelos dinamarqueses sob o mando de Bonaparte. Tínhamos 5.000 d. nas mãos de Nr.

Yales e Nr. Beales de Bóston para serem entregues a Charles e Peter Yirzman de Baltimor e que se perderam, quando os re-

feridos portadores desapareceram com febre amarela. Tudo isto e ainda outras infelicidades!

O conjunto destas perdas excede o 1.000.000 de D., o que teria abalado qualquer casa comercial, mesmo maior do que

a nossa. Para além deste valo, perdemos a oportunidade de realizar uma grande fortuna, o que mais agravou a nossa pouca

sorte. O pai estava certo quando esperava realiza-la e essa era a opinião de toda a gente, mesmo dos mais invejosos.
55 Nota do arquivo do Consulado Americano.



Passei algum tempo no lugar que é chamado de “Furnace” (de um antigo vulcão
provavelmente) o lugar mais romântico e magnifico que possivelmente  se encontra nes-
te globo, pelo menos é a opinião unânime de todos os estrangeiros, muitos dos quais vi-
sitaram a Itália, a Alemanha, a Espanha, os Alpes, etc.......

Thomas Hickling, cuja família fomos visitar, que tem a sua casa na cidade e uma
elegante casa e jardins a três milhas da cidade, tem também aqui uma soberba resi-
dência. Uma casa singular, espaçosa e cómoda, com um belo lago de peixes de água
doce à frente, rodeado por caminhos de fina gravilha e salgueiros chorões, uma ilha
no centro para a qual se lança uma singular ponte de arcos. Um lindo parque adja-
cente com belos caminhos de gravilha e bordejados por sebes de buxo com dez pés
de altura, e um ribeiro correndo no meio delas, tão fortemente impregnado de ferro,
que as pedras sobre as quais corre têm incrustado esse metal.

O Sr. Hickling é natural de Boston, aparentado com a família Amory, e reside em
S. Miguel há 30 anos. É um excelente e simpático cavalheiro já idoso e tem uma fa-
mília numerosa e amável, principalmente as filhas, três das quais são casadas com
respeitáveis mercadores ingleses e três outras crescidas, em casa, e duas mais novas
na escola,em Streatham, perto de Londres, com a minha filha Roxalina, além de um
filho maior e um ainda pequeno.

A Senhora Dabney, Nancy e Frederica passaram três meses com esta família, um dos
quais foi passado nas Furnas, dado que a família passa lá um mês ou dois por ano para
desfrutar dessa bela residência. Passam seis meses na sua magnifica casa perto da cida-
de e durante cerca de quatro meses, no Inverno, ficam na sua casa da cidade. Não há
ninguém na terra que desfrute em maior grau do conforto e luxo desta vida....56

No Yankee Hall, que hoje pertence a uma empresa de turismo e está aberto ao pú-
blico, a Junta Geral do Distrito de Ponta Delgada prestou-lhe homenagem erigindo o
seu busto em bronze.

Depois da morte, em 1774 em Boston, de Sarah Green, Thomas Hickling voltou a
casar  em 1778, com uma americana de Filadelfia, Sarah Faulder, 15 anos mais nova do
que ele,  que veio ter a S. Miguel quando do naufrágio do barco em que  viajava com os
pais. O pai era o capitão do navio e nunca mais apareceu. Sara Faulder e a mãe foram
recolhidas por Hickling, que agia, em relação aos seus compatriotas, como agente con-
sular do seu país. Foram alojadas numa casa do Calço da Má-Cara, onde ele se desloca-
va com frequência para, segundo Charles Bradford Hickling, ensinar português à jovem.
Deste segundo casamento teve 16 filhos, dos quais 11 chegaram à idade adulta:

Mary Hickling n. a 4-11-1779, c. a 24-12-1799 com John Anglin natural de Cork
na Irlanda, sem descendência. Faleceu na Madeira em 1805.

Thomas Hickling Júnior n. a 4-11-1782, solteiro e sem geração, sucedeu ao pai na
casa comercial e no consulado dos E.U.A., tendo sido, simultaneamente, cônsul da
Rússia. Faleceu em 1875 em Ponta Delgada
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56 Anais da Família Dabney no Faial de Roxana Dabney, vol. Iº, pág. 47-48.
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Isabel Flora Hickling n. a 3-9-1783 teve uma irmã gêmea, Sarah Clarissa. Isabel
casou a 20-4-1805 com William Ivens, natural da Inglaterra, que foi comerciante, de
quem teve geração. Faleceu em 1832.

Sarah Clarissa gêmea da anterior, casou em 1-6-1806 com William Shelton Bur-
nett, natural da Inglaterra, e teve geração.

Ana Joaquina nasceu a 4-8-1785, casou a 22-5-1822, com o cunhado, John An-
glin, de quem teve descendência. Faleceu em 1824.

Charlotte Sophia nasceu a 13-4-1787, casou a 6-11-1812, com Jacinto Soares de
Albergaria de quem teve descendência. Faleceu em 1877.

Frances Hickling nasceu a 27-12-1789, casou a 13-6-1813 com o médico Joaquim
António de Paula de Medeiros. Teve uma gêmea que morreu em criança, Mary Anne.
Deste casal descende quem escreve estas linhas. Frances faleceu em 1888

Harriet Frederica Hickling nasceu a 22-3-1793, casou a 18-5-1818 com John Whi-
te Webster, Professor de Harvard que foi enforcado em 1850, em Boston, por homicí-
dio. Teve descendência e faleceu em Boston em 1853.

Amélia Clementina nasceu a 7-8-1796, casou a 13-12-1822 com Hugh Chambers
de quem teve uma filha. Casou segunda vez com Thomas Nye, em 19-7-1827, de
quem teve descendência. Faleceu em Ponta Delgada em 1872.

Mary Anne nasceu a 14-10-1800, casou em 22-8-1833 com o cunhado, William
Ivens, de quem teve geração. Faleceu a 7-8-1857.

William Anglin Hickling nasceu a 13-8-1803, casou a primeira vez com uma fran-
cesa de quem não teve descendência e de quem se separou. Voltou a casar, em 1847,
com Jessica Green de quem teve descendência. Faleceu em 1855, nos E.U.A.

Pela leitura do Diário da filha, Catherine, fica-se com a impressão que Thomas
Hickling vivia só, o que não nos parece provável, pois quando Catherine chegou a S.
Miguel já tinham nascido os três filhos mais velhos e durante a sua estadia nasceu
Charlotte Sophia. A falta de qualquer referência à segunda família do pai não faz sen-
tido, até porque ela manteve, mais tarde, óptimas relações com estes irmãos, alguns
dos quais a visitaram em Boston e passaram temporadas na mansão de Pepperell.

Duas das irmãs foram viver para Massachusetts e mantiveram estreitas relações
com ela e com a família Prescott. Destas duas filhas de Thomas Hickling também fi-
cou larga descendência nos E. U. A.

Herriet Hickling depois do casamento com John White Webster foi viver para Cam-
bridge, na casa que construiram, o nº 22 da Garden Street, que ainda hoje existe e onde
nasceram os seis filhos. Duas das filhas casaram com dois netos de John Bass Dabney:
Sarah Hickling Webster casou em 1845 com John Pomoroy Dabney, viveram na Horta e
construiram a mansão The Cedars, que é hoje a residência oficial do Presidente da As-
sembleia Regional dos Açores. Sarah depois de viúva foi viver com os filhos para Massa-
chusets. Herriet Wainwright Webster casou em 1851 com Samuel Wyllys Dabney que foi
o terceiro e último cônsul da família no Faial. Em 1892 deixaram a Horta e foram residir
na Califórnia no Faial Ranch.



Outra dessas filhas foi Amélia Clementina Hickling que casou com Hugh Chambers
e foi viver para New Bedford. O marido faleceu cerca de um ano após o casamento e
ela regressou a S. Miguel, onde nasceu uma filha, Emma Chambers. Amélia Clementi-
na voltou a casar em 1827 com Thomas Nye Jr. de New Bedford, onde voltou a viver e
teve outra filha, Eliza Nye. Em 1862, quando da Guerra da Secessão, Amélia regressou
a S. Miguel, onde faleceu em 1872, e está enterrada juntamente com o pai no “cemité-
rio dos ingleses”, à Mãe de Deus.

Emma Chambers, a filha do primeiro casamento, casou em 1844 com Edward C. Jones
e residiram em New Bedford na bonita mansão da County Street, que é hoje o “ The Rotch-
Jones-Duff House and Garden Museum”, onde nasceram três filhas.57. 

Destas, a única que teve descendência foi Sarah Coffin Jones, que visitou os Aço-
res em 1872, acompanhada pelo futuro sogro, John Murray Forbes, e outros amigos e
famíliares. A viagem foi feita no Yact Rambler comprado para esse efeito. Foram vi-
sitar a avó a S. Miguel e estiveram no Faial. Em 1960 foram publicadas as cartas que
Sarah escreveu aos pais durante a viagem.58 Deste casal nasceram sete filhos e duas
das filhas visitaram a família em S. Miguel: Ellen Forbes em 1909 e Amélia Forbes
Emmerson em 1953. Esta última escreveu um “Diário de Viagem” que foi publicado
em 1968 em Boston e que mais tarde foi traduzido e publicado na Insulana pelo dr.
João Anglin.

John Malcolm Forbes enviuvou e casou segunda vez, em 1892, com Rose Hick-
ling Dabney, bisneta de Thomas Hickling e de John Bass Dabney, os dois patriarcas
destas duas famílias “Brahmins” que marcaram na vida de S. Miguel e do Faial du-
rante um século.59

A filha mais velha de Thomas Hickling, Catherine Green Hickling, casou a 18 de
Dezembro de 1793 com William Prescott, nascido a 17 de Agosto de 1762, filho úni-
co do Coronel William Prescott (1726-1795 ), que foi o comandante das forças ame-
ricanas  na primeira batalha, Bunker’s Hill, da guerra da independência, a 17 de
Junho de 1775. A sua estátua encontra-se em Breed´Hill.

O marido da autora nasceu na mansão da família em Pepperell e aí viveu até
1776. Graduou-se pelo Harvard College em 1783, iniciando a carreira de advogado
em Beverly. Em 1789 foi viver para Salém, onde morou depois do casamento e onde
lhe nasceram os filhos.

Em 1808 a família Prescott fixou residência em Boston, onde ele continuou com
grande sucesso a carreira de advogado. Desempenhou vários cargos políticos e em
1818 foi nomeado Juiz do Tribunal de Boston. Reformou-se em 1828, passando gran-
de parte do ano em Pepperell onde recebia os familiares e amigos. Faleceu a 8 de De-
zembro de 1844 e foi sepultado na cripta da Igreja de St. Paul, em Boston.
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57 Alice F. Howland, Reminiscêncies of 396 County Sreet, 1983.
58 Letters of Sarah Jones Forbes, ed. H. S. Forbes and H. B. Forbes, Pivetely printed, Milton, Mas.
59 Francis M. Rogers, Boston Brahmins in the Azores,Atlantic Islanders of the Azores and Madeira, 1979, pág.145-173.
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Dos sete filhos do casal, quatro faleceram com menos de um ano de idade; os ou-
tros três foram:

1- O historiador William Hickling Prescott que nasceu a 4 de Maio de 1796, gra-
duou-se em Harvard em direito e ali teve o acidente que acabou por o levar à cegueira.
Visitou S. Miguel  em  1815, onde ficou com o Avô, Thomas Hickling, cerca de seis
meses e dali escreveu as interessantes cartas dirigidas aos pais , irmã e amigos, que fo-
ram publicadas, embora não completas, por George Ticknor.60 no livro Life of William
Hickling Prescott.

Nas Furnas onde esteve com o avô e a restante família, a passar o verão no Yankee
Hall, ainda conheceu várias pessoas que se recordavam de “D. Catarina” e lhe falavam
da Mãe com muita simpatia.

Depois de S. Miguel, William foi a Londres consultar médicos tendo sido  acom-
panhado por John Quincy Adams, então Ministro Plenipotenciário no Reino Unido
da Grã-Bretanha. Viajou pela Europa e quando esteve em Paris, foi visitar o velho
Lafayette, companheiro do avô na guerra pela independência.

Casou a 4 de Maio de 1820 com Susan Amory, neta de Thomas Amory, que esteve
na ilha Terceira de 1710 a 1720, fixando-se depois em Boston, onde veio a ser um dos
maiores e mais ricos comerciantes. Susan era também neta, pela mãe, do comandante
John Linzee, capitão de um navio inglês na batalha de Bunker’s Hill e, assim, adversário
do coronel Prescott. O escritor guardava as duas espadas inimigas, que tinham pertenci-
do aos dois avós, cruzadas por cima da porta da sua biblioteca. Depois da sua morte fo-
ram doadas à Massachusetts Historical Society. Do casal houve descendência. 

2- Catherine Elizabeth Prescott que nasceu em 1799, casou em 1819 com Franklim
Dexter e teve descendência.

3- Edward Goldsborough Prescott nasceu em 1804 e faleceu em 1844, quando vi-
ajava para os Açores a visitar a família. Não teve descendência.

São conhecidas 4 cartas de William Hickling Prescott escritas de S. Miguel que
foram publicadas pelo Ticknor na já referida biografia e depois traduzidas pelo dr. Jo-
ão Anglin. Entre os papéis de Prescott, que estão depositados na Massachussetts His-
torical Society, encontrei os borrões destas cartas e verifiquei que não foram
publicadas totalmente e que foram cortadas deliberadamente as páginas 17 e 18 do
referido livro de borrões, que correspondem à segunda folha da carta escrita em 12
de Março de 1816 e dirigida à irmã. A parte que se encontra no borrão, mas que não
foi transcrita nem por Ticknor nem pelo dr. Anglin, refere o seguinte: 

Na verdade recuperei a vista, mas não a quero sobrecarregar, lendo ou escreven-
do, até ter consultado o meu médico, senão terias apanhado uma enorme quantidade
de mau francês, conforme eu insinuei na primeira carta. Tenho melhorado muito
nessa língua neste último ano em que estive sem ver, muito mais do que nos anos an-
teriores.

60 George Ticknor, The life of William Hickling Prescott, Boston, 1864.



Desde a minha recuperação que me tenho empenhado em recuperar o tempo perdi-
do investigando tudo o que pode interessar à curiosidade de um estranho...(aqui estão
cortadas as duas páginas seguintes)... ela é muito amável, o marido é um verdadeiro in-
glês, é um homem sensível e tem boa reputação de homem de negócios. O meu bom tio
dr. Joaquim António Paula de Medeiros, apesar da multiplicidade de nomes, é demasia-
do inteligente para ser português, é graduado por Coimbra onde obteve dois prémios e
é tido aqui como um dos homens mais bem informados. Conversamos através do fran-
cês e eu creio que os seus conhecimentos são notáveis. A esposa Frances é uma mulher
pequenina e interessante, vivem felizes, ele com a sua profissão, e ela no arranjo do seu
jardim de larangeiras.

Eu sou muito afeiçoado a esta família e em contrapartida eles fazem-me grande
amizade. O outro tio português, Sr. Jacinto Soares de Albergaria é filho de um mor-
gado, consequentemente foi educado a nada fazer e como é filho segundo terá a má
fortuna de nada herdar. Com estas qualificações dedica-se ao sentimento nacional
“o ciúme” e vigia a pobre Carlota como um turco. A sua principal ocupação é dor-
mir e arreliar a mulher sempre que pode e é com esta amável perseverança que ele
espera ser bem sucedido. Eu sei pouco deste casal e não tenho muito interesse em
saber mais. E aqui tens minha querida irmã como procurei dar-te uma resumida bio-
grafia da nossa pequena “Catenia ?”.

Entre uma tão grande variedade de pessoas é impossivel que não haja uma grande
variedade de caracteres, mas num aspecto não diferem, todos, sem excepção, olham pa-
ra mim com o mesmo afecto e expressam a mesma solicitude quando me encontro infeliz
e embora não possa sentir igual sentimento por todos no mesmo grau, sinto-me agrade-
cido a todos eles.

Já há algum tempo visitei o Convento dos Franciscanos, que pertencem a uma
ordem com voto de probreza, o convento que é o maior da cidade é construído com
uma forma de praça forte e consiste na igreja, o refeitório, a cozinha e as celas são
no segundo andar e têm metade do tamanho dos nossos quartos do colégio. Fiquei
muito surpreendido com a limpeza de todo o edifício, pois os habitantes não são co-
nhecidos por terem essa virtude com as suas próprias pessoas. Nunca usam roupa
branca sobre a pele.

Os Gracianos têm mais conforto e maior luxo do que os outros. Fui introduzido e
apresentado ao superior, cujas bochechas encarnadas indicam maior número de ban-
quetes do que de jejuns. A curiosidade levou-me várias vezes aos conventos de freiras.
Estas infelizes prisioneiras só muito dificilmente correspondem ao ideal de pureza e
simplicidade que romanescamente está a elas associado. Elas são constantemente atur-
didas com ciúmes mesquinhos e desavenças, e quanto mais estão abstraídas do mundo,
mais as suas mentes são agarradas a ele. Tomei chá com elas, à tarde, e assisti a uma
moreninha trocar de olhares......., como o meu português é intelegível pedi-lhe que me
permitisse uma entrevista para o próximo dia para que eu pudesse aprender a língua
bonita da “boquinha de rosa” (à portuguesa), uma irmã, mais qualificada, disse-me lo-
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go, que a outra não podia fazer isso, mas que ela própria me podia receber à hora que
eu quisesse, pois se considerava mais qualificada para aquela proposta do que a outra;
tal é a delicadeza destas honestas criaturas. Ao partir elas apertam-nos a mão com tan-
ta maior cordialidade, quanto mais pensam que o fariam pela última vez, e fazem-no
com tanto vigor que somos levados a pensar que assim pode ser. Tenho pena destas po-
bres criaturas do fundo da minha alma, pois elas mergulham em muitos dos vícios do
mundo, sem terem nenhum dos seus prazeres e experimentam toda a austeridade da re-
ligião, mas nenhuma das suas consolações.

Os Domingos (como em todos os países católicos) são dias de ruidosas festivida-
des, e como tu sabes “na Turquia faz como os turcos”. A família balança-se entre a
consciência e o prazer, lê o serviço religioso de manhã e joga às cartas à tarde. Este
divertimento é o “hobby” dos portugueses, ambos os sexos fazem-no com avidez,
mas parecendo jogar mais por amor ao dinheiro do que por amor ao prazer.

É uma ocupação interessante, para um espírito curioso, observar os diferentes há-
bitos e ideias, relativas a diferentes formas de governo e climas e comparar estas pe-
culariadades dos países.

Prescot foi recebido em S. Miguel pelo avô, então com 70 anos, e a impressão
que dele ficou descreveu-a numa carta para os pais: o meu querido avô é precisa-
mente o Homem que eu imaginava e desejava que fosse, franco e “gentleman” no
seu comportamento, afeiçoado à família e liberal ao excesso em todos os seus sen-
timentos, a sua mão conduz o seu coração, quando ele dá um aperto de mão revela
toda a abundância do seu carácter benevolente. As suas qualidades físicas não são
menores do que as espirituais, levanta-se todas as manhãs às 5 horas, interessa-se
por tudo o que o rodeia, e está sempre alerta para tudo o que possa acontecer, não
tenho dúvida que ficará para a posteridade. Ele gaba-se da sua constituição física
e diz-me que o título de “old boy” me calha muito melhor a mim do que a ele.

Quando ele partiu para Londres a 8 de Abril de 1816, Thomas Hickling teve cons-
ciência que não o voltaria a ver; tomou-o nos braços e, com duas lágrimas rolando
pela face, disse-lhe: Deus sabe que nunca me custou tanto ver partir um dos meus
filhos.
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presente texto completa a trilogia que encetei em «Por um diagnóstico civiliza-
cional»1 («D.c.»), e continuei em «Da condição actual do Ocidente a um seu pri-

meiro diagnóstico»2 («C.o.d.»). Nesse segundo ensaio concluí que o Ocidente
carecerá hoje de princípios teóricos que facultem alguma inovação, e/ou de valores
éticos segundo os quais se opte precisamente por levá-la a cabo, e/ou de esquemas de
uma determinação do tempo e do espaço que medeie esteticamente a aplicação soci-
al, económica, política, e diplomática de tais princípios e valores. O que prefigura, ou
configura mesmo já uma decadência civilizacional.

O objectivo deste terceiro texto é o de ensaiar uma arqueologia (do gr. arché,
princípio) da origem dessas referências que faltarão a um relançamento ocidental, ex-
plorando cada uma numa respectiva secção – dada a limitação de espaço, para desen-
volver uma (será a primeira) atenderei menos às outras. Mais concretamente, na
primeira secção começarei por reconhecer as actuais tensões entre dois paradigmas
teóricos – o reducionismo e a auto-organização – segundo os quais se poderão conce-
ber os fenómenos sociais e naturais (1.1), e entre os diversos processos explicativos –
ou seja, os modos como tais fenómenos podem ser explicados justificadamente (1.2).
Em seguida procurarei alguma questão a partir de cuja resposta se possam eventual-
mente resolver as anteriores tensões (1.3). Na segunda secção abordarei a possibili-
dade de também constituir o princípio proposto nesse terceiro parágrafo como
origem de valores éticos consistentes. Princípio esse que será ainda apontado, na últi-
ma secção, como a mais promissora origem de uma determinação do tempo e do es-
paço (3.2). Se pode assim parecer que em boa medida se cumpre a arqueologia
proposta, a conclusão no entanto revelará quão propedêutica apenas é toda esta trilo-
gia sobre a actual condição civilizacional do Ocidente.
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1. De um duplo embaraço cognitivo ao problema ontológico.

1.1. Uma crise paradigmática:   reducionismo versus auto-organização.

Em «C.o.d.» reconheci uma decadência do Ocidente a partir da actual estrutura
económica desta civilização – designadamente, na espiral da desigualdade dos rendi-
mentos e numa menorização da investigação fundamental. Por outro lado, em «D.c.»,
tinha em parte caracterizado o Ocidente pela potenciação do trabalho mediante a es-
peculação teórica. É portanto mediante esta última que melhor se poderá encetar uma
correcção ocidental – i.e. que implemente ainda a civilização “ocidental” – daquele
defeito económico. Em conformidade, será apropriado que nesta arqueologia se des-
taque o estado da concepção teórica dos princípios económicos. Destacarei depois
também o estado das concepções teóricas dos princípios físicos e biológicos por se-
rem respectivamente cruciais à concepção dos objectos próprios à III Revolução In-
dustrial que ainda desenvolvemos, e a uma IV cuja hipótese se afigura (v. «C.o.d.»).

1.1.1. Algumas dificuldades reducionistas.
Da economia...

Tomando como horizonte da análise o Dossier com que a Economia Pura assina-
lou o seu sexto aniversário3, os autores parecem oscilar hoje entre a) o postulado de
uma racionalidade dos agentes económicos que equilibrará espontaneamente o mer-
cado, b) a dúvida sobre a adequação desse postulado à diversidade de fenómenos
económicos empiricamente verificados, e c) a procura, como que intermédia, de al-
gum critério de selecção do princípio que melhor explique cada fenómeno – isto é,
mais do que se conceber um princípio universal procurar-se-á saber como escolher o
princípio de cada vez adequado (cf. Gilles Dostaler e Denis Clerc, pp. 24-34, Daniel
Cohen, p. 50).

O panorama teórico parece assim começar por estar centrado na discussão sobre
a legitimidade de se reduzir os fenómenos económicos a uns seus elementos sim-
ples e a alguma respectiva regra de combinação – nomeadamente, agentes racio-
nais ponderando o custo/benefício das diversas opções. Neste contexto, a fé de
César das Neves (p. 17, ss.) na ciência económica em virtude de uns quantos desen-
volvimentos teóricos pontuais quase me lembra aquele homem que, ao cair dum ar-
ranha-céus, à passagem da janela do primeiro andar ouviram-no dizer: So far so
good. Infelizmente parece-me que a razão e a recente história desta ciência justifi-
cam antes uma “insatisfação pela ausência de alternativas” como a que Roger
Guesnerie confessa (p. 42).

3 AAVV., «A ciência económica», in: Economia Pura, Ano VII (Maio/Junho 2004) n. 64, pp. 16-70.



Com efeito, como Kant bem colocou, a “razão” (que herdámos da Modernidade) é
a faculdade pela qual se subsume uma diversidade a uma unidade4. Seja no âmbito
teórico, deduzindo-se quaisquer teoremas de um princípio – como pretende a econo-
mia clássica a partir de uma suposta racionalidade dos agentes –, seja no âmbito prá-
tico, ponderando-se acções alternativas segundo algum padrão em ordem ao
cumprimento de uma delas – é o que, nessa tradição teórica, farão os agentes econó-
micos ao escolherem segundo o custo/benefício das diversas opções.

No entanto essa tese clássica foi posta em cheque pela sua dificuldade na altura de
explicar a súbita depressão dos anos ’30 (séc. XX). Em alternativa surgiu a tese de
Keynes, Veblen... que explicou esta crise por uma insuficiência da procura, conse-
quência da não espontaneidade do equilíbrio do mercado, nomeadamente em relação
ao pleno emprego dos recursos, e que apenas seria colmatável pela intervenção do
Estado. A partir do início da década de ’70, porém, foram as teses keynesianas que fi-
caram em cheque quando as políticas intervencionistas passaram a aumentar a infla-
ção sem relançarem a actividade económica. Além de Milton Friedman ter proposto
uma explicação clássica para a depressão dos anos ’30 – esta poderá ter decorrido du-
ma demasiada limitação do crédito. E daí se chegou à actual síntese neoclássica dos
paradigmas anteriores, segundo a qual os agentes económicos consideram racional-
mente a informação disponível e antecipam o que julgam ser provável que aconteça,
não havendo quaisquer desequilíbrios desde que o Estado não intervenha. Ao que os
neokeynesianos contra-argumentam que o desequilíbrio é “possível na proporção
exacta das imperfeições do mercado” (p. 33), nomeadamente o limite de velocidade
da informação e a desigualdade de acesso a esta – É curioso como algumas pessoas
ainda conseguem achar que a ciência é monolítica, segura, e chata!

Essa disputa trouxe-nos enfim de volta à pergunta básica, tal como Daniel Kahne-
man (Nobel de economia em 2002) e Amos Tverski a têm colocado: afinal como es-
colhem de facto os agentes por entre as diversas alternativas?5 Consideremos de
novo o conceito de “razão” agora apenas no âmbito prático. A subsunção de uma di-
versidade de acções possíveis a um padrão único segundo o qual elas podem ser pon-
deradas não dilui essa diversidade, isto é, qualquer acção pode ser escolhida pelo
agente. Não é por exemplo o caso do fumador que, embora tendo colocado num prato
da balança toda a informação hoje disponível sobre os malefícios do tabaco, a pers-
pectiva do consequente sofrimento, mais o custo financeiro, e no outro prato apenas a
perspectiva do prazer imediato que a nicotina lhe provoca, escolheu fumar. Se outros
comportamentos seus denotam uma capacidade racional (e supondo que se mantém
como a mesma pessoa!), diremos então que esta faculdade terá sido desactivada nele
perante a questão de fumar. Logo não terá chegado de facto a ponderar o custo/bene-
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4 V. Immanuel Kant, Crítica da Razão Pura, trad. A. Fradique Morujão et.al., Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian,

1985, pp. 298-300.
5 V. D. Kahneman e A. Tversky, Choices, Values and Frames, Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
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fício destas duas acções – é como se uma delas (não fumar) na prática não se lhe ti-
vesse colocado, como se a diversidade se tivesse diluído e apenas uma acção restasse
possível. Sem sequer no entanto saírem do âmbito ainda racional, esses dois psicólo-
gos mostraram como o mero cálculo das probabilidades dos acontecimentos é envie-
sado pelo grau de facilidade de acontecimentos semelhantes acederem à memória do
decisor, assim como pela sua (dos acontecimentos) verificação de estereótipos, ou
ainda pela sua submissão a referências contingentes e relativas a cada decisor bem
como ao respectivo contexto cultural. De resto, mais de um século antes de António
Damásio ter mostrado como os processos neurais da emoção interferem com os da
razão6, o condicionamento desta faculdade foi denunciado pelos chamados “mestres
da suspeita”, nomeadamente Marx, que apontou a influência social sobre o indivíduo,
ou Freud, que propôs a consideração do inconsciente.

Com a referida tensão teórica entre a ortodoxia clássica e uma série de heterodo-
xias o que está em causa é portanto o próprio paradigma explicativo. Penso que o op-
timismo de autores como César das Neves enferma assim do paradoxo de,
procurando implementar teoricamente o racionalismo ao exigirem um princípio para
quaisquer consequentes teoremas sobre o modo como escolhemos (é disto que a eco-
nomia trata), se quedam perante a falta de uma “razão” prática que, a priori, reuna
qualquer diversidade de acções. Em troca, o abandono do conceito “razão” como fa-
culdade de ponderação prática constitui um cheque ao rei àquela opção por uma teo-
ria racionalista (em ciência não haverá cheque mates, mas o ónus da fuga cabe a
quem é posto em cheque).

Parece-me que as heterodoxias que Daniel Cardot (pp. 36-38) apresenta tendem a
embaraçar-se precisamente nesta dificuldade de se implementar a razão teórica na ex-
plicação das nossas escolhas sem se recorrer a uma razão prática. Karl Marx tentou-o
ao tomar como princípio teórico já não esta última faculdade mas a posse do capital e
uma luta de classes daí resultante. O sucesso da sua hipótese foi porém o conhecido.
Depois o institucionalismo, a abordagem da regulação, a teoria da economia social,...
na medida em que remetem as referências de escolha para construções jurídicas, há-
bitos culturais, relações sociais, etc., além de complexificarem a análise pela conside-
ração de factores que já não são universais mas relativos a cada agente ou
comunidade, me parece que apenas deslocam o problema para a origem desses outros
fenómenos. E enquanto esta não for formulada não teremos uma explicação cabal da
escolha dos agentes económicos. Devo assinalar que a pista de Albert Hirschman so-
bre um enraizamento da economia nas ideias ou representações mentais7 não padece-
rá desse diferimento do problema porque, por difícil que seja explicá-lo, verifica-se

6 V. A. Damásio, O Erro de Descartes – Emoção, Razão e Cérebro Humano, Cap. 7, 19ª ed., trad. D. Vivente et. al.,

Mem-Martins: Europa-América, 1999.
7 V. A.O. Hirschman, The Passions and the Interest: Political Arguments for Capitalism Before its Triumph, New Jersey:

Princeton University Press, 1977.



que essas representações são originais – abordei esta questão em «D.c.» ao discutir o
conceito de “mundo”. De qualquer modo, enquanto alguma pista como essa não ex-
plicar a generalidade do que é explicado por essas heterodoxias tal como pela ortodo-
xia racionalista, pelo menos com uma adequação e coerência equivalentes às destas
explicações, continuaremos sem a alternativa a que Guesnerie se refere.

... a outras ciências.

Esse embaraço da redução dos fenómenos a quaisquer elementos simples e à res-
pectiva regra de combinação não é porém exclusivo da economia. Veja-se por exem-
plo a dificuldade da sociologia da família para explicar esta última mediante uma sua
redução às escolhas individuais, dada a persistência da referência familiar mesmo
quando essas escolhas não a justificam segundo uma ponderação do custo/benefício.
Enquanto uma explicação geral segundo as funções que as famílias biparentais, mo-
noparentais, homossexuais, etc. desenvolvem – mais próxima do paradigma auto-or-
ganizacional que apresentarei no parágrafo seguinte – se embaraça na diversidade de
hierarquizações das diversas necessidades que qualquer acto familiar visa satisfazer,
uma vez que essa hierarquização depende de valores que são culturais e pessoais, e
não gerais como a razão teórica exigiria8.

O mesmo embaraço se abre na ponte que as neurociências estão lançando hoje entre
as ciências humanas e as ciências naturais: no caso da consciência – reconhecidamente
o âmago do fenómeno humano – a explicação cinde-se entre o fisicalismo, ou materia-
lismo, que reduz a actividade mental às reacções electro-químicas entre os neurónios, e
o dualismo (particularmente o chamado “substancial”) que distingue o cérebro e a men-
te9. Às dificuldades desta segunda posição referir-me-ei em 1.1.2. Entretanto porém o
reducionismo fisicalista não explica o sentimento reflexivo – a “consciência” – de qual-
quer processo neural como o da dor de dentes que assinala uma cárie, no seio do qual
surge um ego que se distingue da sua dor de dentes e da sucessão de vivências em que
esta se integra, distinguindo-nos assim precisamente de qualquer máquina eléctrica.

Ainda na ponte entre ciências humanas e naturais veja-se também a consequência
teórica da actual estimativa dos genes humanos em cerca de 25000. Sendo menos do
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8 Abordei esta dificuldade teórica em «A nova família – um problema epistemológico?», Correio dos Açores, 28/12/03,

com base particularmente na obra de François de Singly, Sociologie de la Famille Contemporaine, Paris: Nathan, 1993.
9 Apontei este embaraço em «Consciência (1) – The hard problem», O Primeiro de Janeiro, 22/04/04, com base no arti-

go de Steven Harnad, «No easy way out», The Sciences, vol. 41 (2001) n. 2, pp. 36-42. Sobre as emergências da consciência,

da vida e do universo, cf. John Cafferky, Evolution’s Hand – Searching for the Creator in Contemporary Science, Toronto:

East End Books, 1997 – de notar que acrescenta a questão da intervenção de um Criador à alternativa paradigmática entre re-

ducionismo e auto-organização. Para um ponto da situação das ciências naturais v. John Gribbin, Um Guia de Ciência para

Quase Toda a Gente – O Universo, a Vida, e o Resto, trad. M. Salgado Ávila, Lisboa: Século XXI, 2002 (faltando-lhe embo-

ra bibliografia orientada e índice remissivo).
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que por exemplo o arroz, ser vivo cujo comportamento é obviamente muito menos
complexo do que o do homem, como se gera então a complexidade deste último? Apa-
rentemente terá que surgir de uma certa organização genética. Mas neste caso o resul-
tado, isto é, o “homem”, não pode ser reduzido às propriedades dos genes como seus
elementos mínimos.

Continuando na biologia, ao que sei o reducionismo tarda em geral a dar frutos em
relação à emergência dos sistemas de informação, comunicação e operação que são
próprios a cada célula a partir da mera estrutura molecular. Com efeito a potencialidade
dos átomos de carbono (presentes em todas as moléculas orgânicas) para desenvolve-
rem diversas ligações fortes entre si e com outros átomos – e assim formarem molécu-
las cuja complexidade finalmente as distingue das moléculas inorgânicas – não
explicará por si só diversas características da estrutura celular. Será o caso da produção
das membranas que envolvem as células, e que têm a qualidade de serem impermeá-
veis à água mas semi-permeáveis à energia e outros materiais, sem que as proteínas (as
moléculas trabalhadoras na fábrica celular) que as produzem tenham também essa qua-
lidade. Como pois as sabem produzir? As próprias proteínas não são redutíveis aos
seus elementos (aminoácidos compostos de carbono e outros átomos) enquanto não se
descobrir um processo inorgânico de produzir as enzimas (proteínas específicas) sem
as quais a vida não ocorre, isto é, um processo que não pressuponha já algum modo de
vida, e suponho que esse processo não terá sido descoberto. Enfim, o facto é que, ape-
sar do acto de fé de bioquímicos como Stanley Miller10, as tentativas de se gerar algu-
ma organização celular pela mera activação eléctrica do caldo de elementos que se
reconhecem nas células continua a fracassar após mais de quatro décadas.

Finalmente são os entes materiais enquanto capazes de se moverem, e portanto de
se reportarem uns aos outros – nomeadamente compondo moléculas que por sua vez
compõem células – que mal se deixam reduzir a alguns elementos simples e respecti-
vas leis. Por um lado, a redução de entes como nós os dois, o meu computador e a sua
revista, etc. às mais pequenas partículas ainda com massa (ainda geradoras de gravida-
de) desembocou no postulado dos quarks (constituintes dos protões e neutrões – os nu-
cleões – no núcleo atómico), distinguidos por seis “sabores” (não que uns sirvam para
salgar a sopa e outros para adoçar o café, trata-se apenas de uma classificação mais sa-
borosa do que as tradicionais derivações gregas ou latinas), partículas essas carregadas
de uma de três “cores” (outra categoria das partículas além da carga eléctrica), bem co-
mo de uma de duas fracções possíveis da carga eléctrica de um electrão (a partícula
atómica em órbita do núcleo). Os quarks e os electrões nem serão porém as partículas
mais simples dotadas de alguma carga, pois os gluões (do ing. glue, cola) que os
quarks trocam entre si de modo a constituírem os nucleões afectam a “cor” desses
quarks, logo os gluões, ainda que não tenham massa, também serão carregados de
“cor”. A cromodinâmica quântica fica seguramente mais colorida com classificações

10 Cf. entrevista a S. Miller na La Recherche, (Novembre 2003) n. 369, pp. 67-70.



como essas, mas saberão ainda os físicos de que é que estão a falar quando o mencio-
nam mediante nomes que nada designam dessas suas referências?

Por outro lado – quanto à regra de combinação elementar – dizem-nos ainda os físi-
cos que os quarks e os nucleões que eles constituem não colapsam uns sobre os outros
porque, a contrabalançar a força nuclear forte pela referida projecção e assimilação de
gluões, as anteriores partículas trocam outras partículas sem massa, os bosões, numa
interacção mais fraca que mantém os quarks distintos. Esta força nuclear fraca já foi te-
oricamente integrada com a força electromagnética, que se exerce entre núcleos e elec-
trões graças à troca de fotões (também sem massa), na chamada força electrofraca.
Todavia faltará integrar a força nuclear forte – que tem a peculiaridade de ser tanto
mais forte quanto maior for a distância. E depois ainda resta integrar a interacção gra-
vitacional – que ao contrário da anterior varia inversamente com a distância –, seja por
um lado combinando a troca de partículas sem massa, os gravitões previstos pela me-
cânica quântica, com a mera deformação do “espaço-tempo” pela massa dos corpos se-
gundo a teoria geral da relatividade, seja por outro lado reformulando teoricamente
todo o processo. Isto é, falta determinar a energia sob a qual as intensidades das quatro
forças fundamentais se equivalerão, constituindo assim uma única força.

Em suma, além do favor que já será adjectivar de “simples” toda essa paleta de
elementos, a regra de combinação mantém-se imperfeita.

O pior no entanto é que os elementos a que se pretende reduzir os entes materiais da
nossa experiência imediata não verificam as mesmas propriedades que estes últimos.
Designadamente, determinamos o movimento de entes como os meus dedos neste te-
clado a partir da indicação das respectivas posições e velocidades. Para no entanto fa-
zermos o mesmo em relação às partículas atómicas a que eles teoricamente se
reduzirão temos que bombardear estas últimas com alguma radiação electromagnética,
a qual altera precisamente o que nelas pretendíamos medir. Resta indicar as probabili-
dades dos estados que as partículas podem verificar. O determinismo macroscópico as-
senta assim num indeterminismo quântico. Mais ainda: este indeterminismo sugere que
as entidades quânticas, embora atinjam os seus alvos como corpúsculos, se movem co-
mo ondas – i.e. como a difusão de uma variação cíclica do estado daquilo que elas (on-
das) vão alcançando. Deste modo isso que, à chegada, se comporta como uma partícula
– determinada espacial e temporalmente – tendo-se antes movido como onda pôde pas-
sar por dois sítios ao mesmo tempo, como precisamente se infere da célebre experiên-
cia das duas fendas. Evoluem duma maneira, essas entidades, mas chegam de outra...
Terá mesmo a ciência moderna ultrapassado a alquimia medieval?!

Em síntese, com o paradigma teórico reducionista parecemos pretender ter cons-
truído as nossas paredes solidas da matéria, da vida, e da consciência – a qual decide
sobre as opções económicas – com tijolos de gelatina, e pouco sabendo do cimento
que os une... Ou como disse a minha filha mais velha, quando há dias lhe falava so-
bre alguns destes problemas enquanto esperávamos por uma radiografia, “Somos tão
ignorantes”. Não se pode dizer que seja uma situação muito prometedora para a cor-
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recção do defeito económico que mencionei atrás, ou para a evolução científica que
em «C.o.d.» também julguei se ter reduzido muito após as primeiras décadas do séc.
XX (e à qual a teoria económica confere a sustentação do desenvolvimento).

1.1.2. A hipótese auto-organizacional.

Em alternativa, diversos autores têm vindo a explorar a possibilidade de se expli-
car os fenómenos humanos e naturais como se auto-organizando no curso dos respec-
tivos processos – O ensaísta espanhol Antonio Escohotado apresenta algumas destas
explorações num “libro [que] trata de pensar la específica civilizacíon europea” –
exactamente como nós aqui – citando autores como Mandelbrot na matemática, Lo-
renz na meteorologia, Feigenbaum na física, Eigen na biologia, Brian Arthur na de-
mografia, Sargent na economia, ou o Nobel de química Ilya Prigogine e a filósofa da
ciência Isabelle Stengers11.

Estes dois últimos autores ilustram a sua teoria com os turbilhões de Bénard: se se
aquecer por baixo uma fina camada líquida, enquanto a superfície de cima se mantém
fria, a dada temperatura formam-se redemoinhos a distâncias regulares12. Ou seja, a
inicial desorganização do movimento molecular evolui para uma organização de mo-
vimentos descendentes nuns sítios, ascendentes noutros, e horizontais entre os pri-
meiros e os segundos. Este processo sugere que um sistema físico-químico longe do
equilíbrio é sensível a factores que, perto do equilíbrio inicial, são desprezíveis – no
caso, a oposição entre o aumento da pressão em cima pelo aquecimento inferior, e em
baixo pela gravidade. Essa sensibilidade dos sistemas às suas mais pequenas flutua-
ções, as quais ao invés de se apagarem no seio dos valores médios de qualquer esta-
bilidade podem antes introduzir uma nova ordem nos sistemas, revela a instabilidade
radical destes últimos. A qual se joga nos pontos de bifurcação em que os sistemas
podem evoluir para esses outros equilíbrios que não os iniciais. Stengers e Prigogine
estendem então essas noções de sensibilidade, instabilidade e bifurcação aos âmbitos
quântico e cosmológico – julgo que a atenção que já aqui demos à física desaconse-
lha que os sigamos nestas extensões – sugerindo que nos processos físico-químicos
não há uma equivalência entre os estádios iniciais e os posteriores, antes estes últi-
mos serão não apenas quantitativa mas também qualitativamente diferentes dos ante-
riores. Isto é, se invertêssemos esses processos não chegaríamos necessariamente aos
estádios de onde teriam partido, pois os estádios posteriores verificam novidades em
relação àqueles outros. A matéria será portanto marcada pelo tempo – Afinal nada
que o senso comum não sugerisse já.

11 V. A. Escohotado, Caos y Orden, Madrid: Espasa Calpe, 1999, pp. 23, 80 e 81.
12 V. I. Prigogine e I. Stengers, Entre o Tempo e a Eternidade, Cap. III, trad. F. Espanca et. al., rev. J. Buescu, Lisboa:

Gradiva, 1990.



Revelar-se-á assim irrealista o facilitismo teórico da redução dos entes materiais a
quaisquer elementos simples que, tal como uma sua regra de combinação, se manteri-
am a despeito do tempo. É neste contexto que penso se integrarem as «Sete propostas
para uma economia mais realista» que Jacques Sapir sucintamente apresenta naquele
belo Dossier da Economia Pura (pp. 46-49). O autor considera que “a interdependên-
cia entre actores realmente descentralizados faz com que seja a coordenação, e não a
gratificação dos recursos, o problema central da análise económica” (p. 46). A moeda
é assim introduzida como padrão coordenador, nomeadamente dos diferentes hori-
zontes temporais do agente, como os momentos da despesa e da receita, os momen-
tos em que assumimos diferentes papéis sócio-económicos (e.g. responsáveis
familiares, tesoureiros de qualquer associação,...), etc. Todavia essa introdução au-
menta a incerteza, visto implicar a possibilidade tanto da falta (deflação) quanto do
excesso (hiperinflação) de moeda. O processo económico parece ter assim que se au-
to-organizar. E no seu cerne, como diz o autor, “o tempo é a questão” (p. 47).

Reportar-me-ei aos problemas teóricos que esta questão coloca na última secção
deste ensaio. Mas devo realçar que enquanto eles não tiverem resposta o intuito realista
das teorias auto-organizacionais se deverá manter pouco operacional. Entretanto apon-
to apenas que, relativamente à consciência, a dificuldade do dualismo reside no modo
como o cérebro e a mente se correlacionam sem qualquer referência radical – terá que
se formular uma auto-organização entre ambos enquanto evoluem no tempo. Relativa-
mente à emergência da vida como propriedade dos sistemas que se auto-organizam de
tal modo que se adaptam ao respectivo meio, isso implica estruturas moleculares com-
plexas, um metabolismo alimentado por matéria e energia externas, e a cópia da infor-
mação molecular. Todavia a replicação do ADN é imperfeita, o que obriga a uma
reparação levada a cabo por outras moléculas, cuja replicação por sua vez é reparada
por outras, e assim por diante com tudo no organismo a depender de tudo. Mas como
se rege esta interdependência global que assiste àquela terceira condição dos sistemas
vivos? Uma dimensão de coordenação biológica não se reduzirá aos constituintes quí-
micos das células; ao que sei, porém, falta formulá-la operacionalmente. Enfim quanto
à alternativa auto-organizacional no âmbito cosmológico, e afinal religioso, “segundo
ou em função de quê” é que uma auto-organização cósmica se desenvolverá?13

1.2. A dupla tensão epistemológica.

Como poderão as ciências ultrapassar a anterior crise entre os paradigmas reducio-
nista e auto-organizacional? Talvez o possam fazer através da experimentação cada vez
mais desenvolvida, até pela evolução dos meios técnicos disponíveis, das hipóteses que
a observação empírica vá sugerindo. Esta resposta filia-se na tradição dos empiristas
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britânicos do séc. XVIII – George Berkeley, David Hume... – os quais, derivando uma
teoria sobre a ciência da teoria mais geral sobre o conhecimento, ao radicarem este últi-
mo nos dados da sensibilidade colocaram as teorias científicas em função da observação
dos respectivos objectos. Isto significa que as leis que explicam o modo de aconteci-
mento dos fenómenos, ou as relações causais que explicam o próprio facto destes acon-
tecerem, não passam de instrumentos teóricos eventualmente úteis para a previsão dos
fenómenos e portanto para a sua manipulação. Ou seja, não designam nada que seja re-
al. É a resposta do chamado “instrumentalismo” científico àquela nossa pergunta, o qual
assume o empirismo clássico afirmando assim a realidade dos objectos da experiência14.

De imediato se lhe colocam porém uma objecção de facto e outra teórica. A primei-
ra decorre da crescente capacidade de previsão e manipulação dos fenómenos. A expli-
cação mais plausível deste facto é que a ciência se estará acercando progressivamente
de estruturas que são próprias àquilo que há, ou seja, que são reais. A segunda objecção
decorre da mediação das hipóteses entre as primeiras observações e as experiências
controladas. Com efeito, como é que a observação de um fenómeno singular pode “su-
gerir” a hipótese de uma estrutura explicativa geral? O desfasamento entre uma e outra
será antes explicável por uma intuição directa dessa estrutura, consequentemente for-
mulada num axioma, a partir do qual se deduzirão os teoremas sobre essa classe de fe-
nómenos – como pretende a tradição platónica. Em oposição ao instrumentalismo, este
modelo hipotético-dedutivo da explicação científica, mais aquela constatação do pro-
gresso científico, implicam o chamado “realismo científico” (que por afirmar a realida-
de das ideias coincide com o “idealismo” cognitivo). A objecção que por sua vez se lhe
coloca decorre do condicionamento afinal incontornável que a experiência constitui no
conhecimento científico – o que nos remete de volta para o instrumentalismo15.

À primeira vista as duas respostas anteriores distinguem-se pelo que cada uma reco-
nhece como o momento original do conhecimento: intuições teóricas, para o realismo ci-
entífico, sensações, para o instrumentalismo. A primeira compromete-se assim com o
chamado “fundacionalismo” epistemológico. As dificuldades que no entanto se reconhe-
cem ao isolamento de algum conhecimento absoluto, despido de qualquer relatividade
circunstancial, que assim se possa constituir como fundamento de todo o conhecimento,
abriram a porta a duas teorias alternativas: por um lado o “fundacionalismo minimalista”
de William Alston, que sustenta a autojustificação de umas teses que depois justificarão
as restantes pese embora a corrigibilidade de todas segundo a experiência16. Por outro la-
do o chamado “coerentismo”, segundo o qual cada tese científica justifica-se simples-
mente pela coerência que estabelece com as restantes teses com as quais eventualmente

14 O termo “realismo” tem sido usado em sentidos por vezes diametralmente opostos, o/a leitor/a deve interpretá-lo se-

gundo o contexto.
15 Para um ponto da situação das teorias sobre a ciência v. Anouk Barberousse et. al., A Filosofia das Ciências do Séc.

XX, trad. A. Emílio, Lisboa: Instituto Piaget, 2001.
16 V. W. Alston, «Has foundationalism been refuted?», Philosophical Studies, (1976) n. 29, pp. 287-305.



se relacione. Sejam as ideias entre si sem que uma predomine sobre as outras, seja cada
experiência científica com tudo o que tenha condicionado o seu plano e condicione de-
pois a interpretação dos seus resultados. Não há portanto um momento primordial. Um
corpo teórico afirma-se ou derruba-se em bloco, e a sua construção faz-se por interacção
entre os teoremas que vão surgindo e aprimorando. Todavia o coerentismo também en-
frenta problemas. Por exemplo, dois teoremas mutuamente exclusivos poderão ser res-
pectivamente coerentes com dois corpos teóricos – quais dois suspeitos de um crime
segundo dois conjuntos de indícios –, nesse caso como se escolhe o corpo teórico em co-
erência ao qual se escolhe entre ambos os teoremas? Ou ainda, se se acredita num teore-
ma graças à respectiva coerência, a que se deve a crença no próprio corpo teórico em que
o teorema se insere? – A regressão a coerências mais gerais leva a justificação ao infinito,
tornando-a insustentável17. Em suma, o fundacionalismo e o coerentismo estabelecem
uma tensão teórica perpendicular à do realismo versus instrumentalismo

É certo que autores como Bas Van Fraassen e Susan Haack tentam hoje conciliar,
respectivamente, o realismo científico e o instrumentalismo num “construtivismo
empirista”, e o fundacionalismo e o coerentismo num “fundarentismo”18. Mas a cata-
dupa de mais e mais variantes teóricas que a todo o momento vão sendo propostas in-
diciará por si mesma como nenhuma destas se logrou firmar. Pelo que o panorama da
reflexão sobre o conhecimento (a epistemologia) parece hoje tão embaraçado quanto
o panorama dos conhecimentos científicos dos fenómenos humanos e materiais que
abordei no parágrafo anterior. Não é por simples recurso àquela que este se resolverá.

Em síntese, qualquer explicação justificada começa logo por se embaraçar na ten-
são entre fundacionalismo e coerentismo, que atravessa depois a tensão entre realis-
mo e instrumentalismo, para se embaraçar enfim na alternativa entre os paradigmas
reducionista e auto-organizacional segundo os quais se podem conceber os fenóme-
nos tanto sociais quanto naturais. Onde se gerarão então uns princípios teóricos se-
gundo os quais se corrija a actual estrutura económica ocidentalizada, e se faculte a
inovação nomeadamente industrial?

1.3. O “problema ontológico” de Quine.

Parece-me que uma pista particularmente interessante é a que foi aberta pelo fi-
lósofo norte-americano Willard Van Orman Quine, por se estender desde a discipli-
na estruturante do projecto científico tal como o herdámos da Modernidade, a
matemática, até à disciplina que desde Aristóteles, no raiar do pensamento justifica-
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17 Para um ponto da situação das teorias sobre o conhecimento v. Robert Audi, Epistemology – A Contemporary Intro-

duction to the Theory of Knowledge, 2nd ed., New York and London: Routledge, 2003.
18 B. Van Fraassen, The Scientific Image, Oxford: Oxford University Press, 1980. S. Haack, «A foundherentist theory of empi-

rical justification», in: Louis Pojman (ed.), The Theory of Knowledge, 2nd ed., Belman, Calif.: Wadsworth, 1998, pp. 283-293.
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do (ou “científico”), foi reconhecida como constituindo a base original deste últi-
mo: a metafísica19.

Desde logo manifesta-se na matemática aquela cisão que atrás encontrámos em
tantas outras disciplinas. De um lado o logicismo (G. Frege, B. Russell...) inscreve-se
no realismo científico ao pretender descobrir os teoremas matemáticos a partir de
axiomas supostamente evidentes e necessários, segundo princípios lógicos válidos
para todo o universo dos números, os quais se encontram nesse universo independen-
temente de serem ou não considerados pelos homens – ou seja, os números constitu-
em entidades abstractas. No outro extremo – o do instrumentalismo científico, que
porém toca a posição anterior enquanto realismo empirista – o programa formalista
de David Hilbert constitui a matemática como uma série de operações com notações
(“+”, “3/5”,...) que não significam coisa alguma além delas próprias, embora even-
tualmente possam ser úteis para actividades comerciais, tecnológicas, etc. Em todo o
caso essas notações e regras operatórias interligam-se na medida em que umas visam
resolver dificuldades criadas por outras – por exemplo, os números fraccionários te-
rão sido formulados simplesmente para se generalizar a operação inversa da multipli-
cação. Se a investigação matemática desenvolve procedimentos diferentes numa e
noutra corrente, maior porém será a diferença de ambas em relação ao intuicionismo
proposto pelo holandês L.E.J. Brouwer, do qual destacarei a radicação da matemática
no tempo – a recta real torna-se uma representação geométrica, logo espacial, da seta
do tempo, em que o zero representa o presente, os números negativos o passado, os
positivos o futuro, e o próprio espaço resulta do tempo na medida em que qualquer
ponto seu indicia um conjunto de tantos números quantas as dimensões desse espaço
– e.g. este ponto • indicia um par de números pertencentes respectivamente a uma
qualquer régua na base desta página e a outra no lado. O infinito dos números reais
não é assim actual – i.e. com as suas propriedades já estabelecidas – mas potencial –
logo aberto às propriedades que se construam –, de tal modo que os números são de
cada vez produzidos pelos processos em curso – logo não são “entidades” autónomas
–, e não se podem generalizar indefinidamente as leis da aritmética. Segundo os intu-
icionistas a matemática é inventada em cada novo passo teórico.

Além de consequências como a daquela limitação da aritmética, o que o/a leitor/a
e eu temos que considerar já é a divergência quanto à validade do princípio da biva-
lência – se um enunciado não é verdadeiro é falso, e vice-versa. No horizonte de um
infinito potencial, a contradição de alguma propriedade não é suficiente para se afir-
mar qualquer outra propriedade, estas têm sempre que ser construídas. Logo os lógi-
cos intuicionistas (A. Heyting, M. Dummett...) aceitam ainda a indecidibilidade,
além da verdade e falsidade, como valor lógico (e não apenas como situação cogniti-

19 V. W.V.O. Quine, «Sobre o que há» (1948), In: João Branquinho (ed. e trad.), Existência e Linguagem – Ensaios de Metafí-

sica Analítica, Lisboa: Presença, 1990, pp. 21-39. Para uma reflexão mais actual e desenvolvida sobre os fundamentos da matemá-

tica cf. Stewart Shapiro, Thinking About Mathematics – The Philosophy of Mathematics, Oxford: Oxford University Press, 2000.



va ou psicológica). Logo a própria validade lógica dos raciocínios que lhe tenho vin-
do aqui a propor decidir-se-á numa metamatemática que lhes está a montante – con-
cretamente, na escolha entre as lógicas clássica e intuicionista.

Se porém suspendermos por ora essa escolha e ousarmos prosseguir, reconhecere-
mos com Quine que essas três correntes matemáticas se comprometem com as três
posições da metafísica medieval sobre uma dita existência dos universais (conceitos
gerais como “1”, “computador”, “branco”,...). O logicismo recupera a afirmação rea-
lista dessa existência. O formalismo compromete-se com a recusa nominalista de
quaisquer entidades abstractas. Enquanto o intuicionismo recupera antes a aceitação
conceptualista dos universais mas como determinações do tempo20. Ou seja, a mate-
mática, e portanto qualquer conhecimento que dela dependa – que é toda a ciência
Moderna – , desenvolve alguma resposta metafísica à pergunta por aquilo que há.
Quine designa esta última por “o problema ontológico”, cujas respostas serão assim
desenvolvidas e verificadas por todos esses conhecimentos.

Ultrapassando a questão particular dos universais, julgo que essa dependência ló-
gica face à metafísica se aplica à crise paradigmática, e em alguma medida à tensão
epistemológica que apontei nos parágrafos precedentes. Em relação à primeira, o re-
ducionismo responde àquela pergunta afirmando que o que há são elementos simples
– formais, segundo o realismo científico, materiais, segundo o instrumentalismo (rea-
lismo empírico) e o nominalismo – combinados e recombinados segundo certas re-
gras. Ao passo que o paradigma auto-organizacional implica entidades em si mesmas
processuais, isto é, o que há são os próprios processos que se vão delimitando ao lon-
go do tempo. Em relação à segunda tensão, o fundacionalismo pronuncia-se sobre a
pergunta pelo que há aproximando-se do realismo metafísico, enquanto o coerentis-
mo se comprometerá mais facilmente com o nominalismo.

Em conformidade à argumentação precedente, avançarei então um diagnóstico ra-
dical da crise do Ocidente que reconheci em «C.o.d.» no que à falta de princípios teó-
ricos diz respeito: esta última decorre da nossa actual incapacidade de responder ao
problema ontológico.

Qualquer relançamento teórico do Ocidente deverá portanto partir de um “equaciona-
mento” da pergunta pelo que há, isto é, duma sua igualização a alguns componentes e
respectivas operações pelas quais se resolva o problema que essa pergunta menciona. É o
que procuro fazer no artigo ainda inédito «Enunciado e sistema de equações gerais do
problema sobre aquilo que acontece» (espero que possa ser publicado proximamente), o
qual prepara assim uma resposta à crise civilizacional denunciada na trilogia que o pre-
sente ensaio completa. Aqui acrescentarei apenas que, à luz desse equacionamento, esta
crise ocidental se constitui como um esgotamento do filão cultural que temos vindo a ex-
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plorar desde o séc. XIV21 – em concreto, desde que optámos pelo jogo entre as metafísi-
cas de Duns Escoto e de Guilherme de Ockham em detrimento da metafísica de S. Tomás
de Aquino. A sua resolução deverá seguir portanto uma de duas vias: ou a revitalização
da Modernidade, ou o recuo àquela encruzilhada medieval para, a partir dela, explorar-
mos agora a via então abandonada. De momento porém convido o/a leitor/a a um relance
pelas outras duas pistas sobre a origem das referências que hoje faltarão ao Ocidente.

2. Nota ao embaraço ético.

Da necessidade da metaética...

O Ocidente verifica hoje uns quantos valores inconsistentes por orientarem compor-
tamentos que são autodestrutivos, ou que são excluídos e excluem comportamentos de-
correntes de valores paralelos aos anteriores – é o caso, respectivamente, de um
consumismo que não libertando capital para a investigação fundamental asfixia a ino-
vação que poderia sustentar a prazo um consumo elevado; da tensão escolar entre o re-
lativismo e individualismo, de um lado, e a autoridade frequentemente necessária à
aprendizagem, do outro (v. «C.o.d.»), etc. No entanto, mais que essa inconsistência éti-
ca, esta civilização denotará mesmo uma tendência de suspensão de quaisquer valores.

Com efeito, “valor” é a referência em função da qual se escolhe uma alternativa
entre outras. Mas desde as sugestões artísticas de obras como os quadros de David
Salle ou o filme The Matrix, até ao peso das especulações financeira e imobiliária na
economia ocidentalizada, a violência gratuita e o seu espectáculo... («C.o.d.»), pare-
ce-me serem muitos os indícios de uma cultura virtualizante que, como tal, tende a
reduzir tudo a imagens passíveis de recombinações indefinidas, num jogo que assim
se torna praticamente inconsequente. Nesta inconsequencialidade apenas restarão
quando muito valores estéticos segundo os quais se vão escolhendo as combinações
imagéticas. Todavia a indefinição deste jogo permite sempre combinar um dia o que
agora se enjeita, pelo que a importância desses valores é meramente circunstancial.

Em «Enunciado...» rejeito porém a legitimidade de qualquer virtualização daquilo
que há. Além disso, como apontarei na próxima secção, o facto de não nos podermos
furtar ao que sucede ao presente confronta-nos com a consequencialidade das nossas
opções. Pelo que necessitamos de valores éticos que nos orientem na acção.

Isto significa que mais do que afinar um conjunto de normas em ordem à sua con-
sistência, mais do que estabelecer como devem tais conjuntos ser aplicados – numa éti-

21 Sobre o enraizamento medieval da cultura moderna, v. Marcia L. Colish, Medieval Foundations of the Western Intel-

lectual Tradition, 400-1400, New Haven and London: Yale University Press, 1997. V. também a interpretação do Ocidente

por Carroll Quigley em The Evolution of Civilizations – An Introduction to Historical Analysis, Cap. 10, Liberty Fund: India-

napolis, 1979 (usei bastante esta obra em «C.o.d.»).



ca normativa que nomeadamente decida entre o não consequencialismo (e.g. o acto de
mentir é mau em si mesmo) e o consequencialismo (e.g. as mentiras piedosas são boas)
–, é na metaética que o trabalho teórico sobre o acto de escolher tem hoje que incidir22.

... à alternativa entre cognitivismo e não cognitivismo, e a uma redução da
ética à metafísica.

Esta disciplina (a metaética) versa precisamente o significado de palavras como
“bem” ou “dever”, assim como a metodologia dos juízos morais – preparando assim a
matéria que a ética normativa consequentemente trabalhará. No entanto ela encontra-se
hoje dividida entre as teses cognitivistas e as não cognitivistas. As primeiras concebem
os enunciados éticos como dotados de sentido lógico, isto é, como verdadeiros ou falsos
(numa lógica bivalente). Entre elas contam-se o relativismo cultural, que identifica
“bom” e “socialmente aprovado”, de modo que os princípios morais descrevem conven-
ções sociais (e não o inverso, como a justificação destas convenções poderá pretender).
Assim como o subjectivismo, que considera esses princípios antes como descrições de
sentimentos, de modo que “Isso é bom” significa “Gosto disso”. Assim como o superna-
turalismo, que funda o bem na vontade de um Criador ou no logos de uma physis (i.e.
na regra de um auto-des-envolvimento da natureza). Ainda como o chamado “intuicio-
nismo” ético, que afirma antes a evidência apodíctica de alguns enunciados – quais
axiomas matemáticos – a partir dos quais se deriva, objectivamente, a ética normativa.

Mas todas essas teses metaéticas, ao serem teoricamente redutíveis à lógica e à
epistemologia, sendo estas por sua vez redutíveis à metafísica (v. 1.3), em última
análise decorrem também elas da resposta à pergunta pelo que há. Ou seja, uma ar-
queologia ética, nos quadros cognitivistas, converge para a mesma origem que a ar-
queologia teórica que desenvolvemos na secção precedente. Será a partir daí que se
poderão formular valores que reconduzam o Ocidente a uma sua expansão – nomea-
damente pela escolha entre vias teóricas como as mencionadas acima (relativismo
cultural,...). Por exemplo, a actual alternativa bioética entre o “imperativo técnico”, a
tese de uma “solidariedade antropocósmica”, e a eco-ética restritiva, poderá ser redu-
zida à questão metafísica tal como a formulámos atrás 23.

Resta porém a pista não cognitivista, a qual recusa a anterior redução teórica da
ética às disciplinas cognitivas. É o caso da variante subjectivista do emotivismo, que
considera expressões como “Gosto disso” (significado de “Isso é bom”) precisamente
como puras e simples expressões directas da emoção face ao objecto mencionado –
isto é, quais meras exclamações de júbilo ou desgosto (e.g. “Viva o Sp. Braga!”) que,
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22 Para um ponto da situação da reflexão ética contemporânea (na tradição analítica) v. Harry J. Gensler, Ethics – A Con-

temporary Introduction, London and New York: Routledge, 1998.
23 Foi o que fiz em «Uma aporia bioética», O Primeiro de Janeiro, 08/04/04.



90 Miguel Soares de Albergaria

em si mesmas, não são verdadeiras nem falsas. É ainda o caso do prescritivismo, que
concebe os juízos morais como puras e simples expressões directas da vontade ou de-
sejo do locutor (e.g. “Fecha a porta.”), pelo que não têm sentido lógico. Note-se que
se a metaética puder seguir algumas destas vias não cognitivistas os valores de que o
Ocidente carece poderão não ter uma origem metafísica.

Por agora tenho no entanto que deixar aberta a alternativa entre cognitivismo e
não cognitivismo. Porventura ao contrário do/a leitor/a, nunca reflecti em profundi-
dade sobre ética, pelo que entre essas duas correntes teóricas não tenho mais do que
suspeitas. A fim de confirmar a convergência da ética e das ciências e epistemologia
na metafísica, ou de procurar outro solo onde se firmem aqueles valores, um dia que
tenha tempo terei que voltar a este ponto.

3. De um múltiplo embaraço nas concepções do tempo e do espaço ao proble-
ma ontológico.

Ainda sobre a pista precedente, parece-me evidente que a primeira condição da
questão ética é precisamente o facto do tempo. Isto é, é porque há tempo que se colo-
ca essa questão – não o houvesse e nunca teríamos que escolher porque nunca avan-
çaríamos para outra condição que não a actual. Como porém devemos lidar com esse
facto, até para melhor esclarecermos o horizonte dessas nossas escolhas éticas?

3.1. Três níveis problemáticos na concepção teórica do tempo.

Na verdade o tempo é tudo menos claro. Creio podermos formular crescentemente
esta obscuridade desde a) a estruturação do tempo cosmológico, ou cronológico – a
sucessão de instantes – com que a física trabalha, até b) ao modo da sua discrimina-
ção, e finalmente c) ao enigma do próprio facto de haver tempo.

a) A física contemporânea divide-se entre a aceitação clássica da falta de um sen-
tido intrínseco em processos que a qualquer momento se podem reduzir aos mesmos
elementos básicos e às suas leis combinatórias (v. 1.1.1), ou seja, a aceitação da re-
versibilidade do tempo, e a afirmação auto-organizacional da irreversibilidade deste
último (v. 1.1.2). Além disso, a própria unidimensionalidade do tempo fica em causa
quando, à dimensão real dessa sucessão de instantes, se propõe a conjunção de uma
dimensão imaginária, como que perpendicular à primeira, de tal modo que, no seio
de cada instante temporal, se possa distinguir uma série ordenada de momentos da
sua constituição24. Uma bidimensionalidade temporal, aliás, que me parece uma ver-

24 Esta bidimensionalidade do tempo cosmológico encontra-se graficamente sugerida na obra do astrofísico inglês Stephen

Hawking, O Universo numa Casca de Noz, trad. brasileira I. Korytowski, São Paulo: Editora Arx, 2002 (há versão portuguesa).



são pobre da relação entre tempo e eternidade tal como S. Tomás de Aquino a formu-
lou no séc. XIII (Suma de Teologia, I, q.10).

Entretanto essa duplicação das dimensões temporais macroscópicas é em muito ul-
trapassada pelo desdobramento das dimensões espaciais ao nível quântico (segundo o
intuicionismo matemático isto apenas assinalará um desdobramento do tempo quânti-
co). Pois, desenvolvendo a concepção dos elementos materiais básicos como corpúscu-
los que se comportam como ondas (v. 1.1.1), autores como o físico britânico Paul
Townsend concebem-nos como vibrações ao longo de entidades materiais ínfimas, as
“p-branas”, que se podem estender em p “dimensões” (na física contemporânea estas
constituem horizontes possíveis do movimento, e não traços estruturais de um espaço
puro onde os corpos se movessem). Concretamente, verificam alguma dezena de di-
mensões espaciais além do tempo, das quais apenas três, mais a sucessão temporal, se-
rão quase planas – são as dimensões daquilo cujas massas pouco deformarão os
respectivos espaços-tempo (v. 1.1.1) – as restantes enrolam-se sobre si mesmas não
sendo assim verificáveis nos entes cuja constituição se não reduza a elas. Temo bem
que aqui o senso comum já não seja grande ajuda! A irredutibilidade a tais dimensões
enroladas ocorre em nós os dois, neste computador e na sua revista,... mas não nos nos-
sos supostos elementos ínfimos (ilustrações, como as da obra de Hawking, limitam-se
naturalmente às branas cujo número p de dimensões seja compatível com a estrutura da
nossa visão). Resta saber, mais uma vez, como é que entidades que, a um nível da sua
constituição, se estendem a tantas dimensões espácio-temporais, a outro nível se esten-
dem apenas a quatro. Noutras palavras, o que é que “espaço” e “tempo” podem signifi-
car de modo a que se estruturem assim diferentemente em dois níveis?

Em «C.o.d.», na esteira do geógrafo britânico David Harvey25, aceitei porém que
a concepção e representação do tempo e do espaço sejam mediadoras dos princípios
teóricos e dos valores éticos, isto é, que se constituam como meios de concretização
destes últimos – vejam-se as relações entre o perpectivismo estético moderno e a or-
ganização fordista do trabalho, e depois entre a desmultiplicação pós-moderna das
perspectivas espaciais (e não só) e as abordagens sistémica e política às organizações.
Logo uma pergunta como aquela última colocará em cheque a efectividade civiliza-
cional de quaisquer princípios e valores que eventualmente sejam propostos.

b) O problema adensa-se perante a tarefa de discriminar o tempo, quaisquer que se-
jam as suas dimensões. Dediquei a minha tese de Mestrado a este momento do proble-
ma do tempo (há coisas que só se fazem mesmo porque no princípio não temos
consciência de onde nos metemos). Como aí expus logo no §1.126, Aristóteles reconhe-
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25 V. D. Harvey, The Condition of Postmodernity, Cambridge, Ma., Oxford: Blackwell, 1990 (há trad. brasileira). Sobre

as concepções clássica e política das organizações, e.g. Luís Curral et. al., Psicossociologia das Organizações, 3ª ed., Lisboa:

Texto Editora, 2000.
26 Conforme o resumo publicado com o título «A contribuição de Paul Ricoeur para a teoria da temporalidade», in: A.M.

Martins et al. (coord.), Da Natureza ao Sagrado – Homenagem a Francisco Vieira Jordão, vol. II, Porto: Fundação Eng. An-

tónio de Almeida, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 1999, pp. 855-893.
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ceu-o quando, depois de reportar o tempo ao movimento, não o reduzindo assim à estru-
tura subjectiva que mede este último, se perguntou se essa estrutura não será no entanto
necessária ao tempo na medida em que é ela que discrimina o antes e o depois que o
constituem (Física, 223 a 27-28). Em troca, S. Agostinho (Confissões, XI) começou por
reduzir o tempo à estrutura subjectiva, a alma, para ter depois dificuldade na explicação
de haver uma sucessão de vivências a despeito da duração da alma que as vive. E desde
o séc. IV d.C. tem persistido essa tensão teórica entre o tempo cosmológico e o tempo
psicológico. Seja na filosofia analítica, que a discute designando-os por “série B” e “sé-
rie A” desde J.M.E. McTaggart – autor que concluiu pela irrealidade do tempo27. Seja
no projecto de Prigogine e Stengers de colocarem “em questão a concepção do tempo
físico [cosmológico] nas teorias fundamentais a partir da evidência fenomenológica”
[psicológica] (Op. cit. p. 18) – e que enfatizaram a sua realidade. Seja no recente emba-
raço do neurocientista norte-americano Oliver Sacks por, comparando a sucessão de vi-
vências mentais a uma sucessão cinematográfica, como S. Agostinho ou McTaggart teve
em seguida que se perguntar pelo modo como pode esse “filme” passar se o “projector”,
que não passa, é também a mente28. Por falta de espaço, uma vez que o tempo é mais
fundamental – pois enquadra cada processo em relação a si e aos outros enquanto o es-
paço enquadra apenas a relação ao outro (olha o intuicionismo!) – circunscrever-me-ei
aqui à questão temporal, mas creio que não será difícil à/o leitor/a estabelecer um para-
lelismo entre as séries A e B do tempo e os espaços vivido e objectivo.

c) Finalmente é o próprio facto de haver tempo – como quer que se articulem a
sua objectividade e a sua experiência subjectiva – que é problemático. Entrevimos is-
so nas precedentes referências a McTaggart e a Prigogine e Stengers. Mas já tinha sa-
lientado como o pensamento clássico se furta ao tempo ao reduzir quaisquer entes a
elementos e a leis não condicionados por esta dimensão (1.1.1). Condenando-se as-
sim ao irrealismo – dado que esses entes nem por isso deixam de se temporalizar –
enquanto não explicar como é que elementos atemporais, combinados segundo regras
também elas atemporais, resultam em combinações que no entanto se sucedem umas
às outras. Por outro lado o paradigma auto-organizacional visa precisamente corres-
ponder a esse movimento processual. Mas enquanto não explicar como é que os
acontecimentos se precipitam para os respectivos pontos de bifurcação, ou por outras
palavras, porque é que se introduz uma novidade a certo ponto do processo, e como é
que aí se decide pela novidade que se desenvolve, esse paradigma falha na discrimi-
nação processual. Ora, sem discriminação entre um antes e um depois, com Aristóte-
les diremos que se não dá conta do tempo.

27 J.M.E. McTaggart, «The unreality of Time», in: Robin Le Poidevin et. al. (ed.), The Philosophy of Time, Oxford: Ox-

ford University Press, 1993, pp. 23-34 (originalmente constituiu o Cap. 33, «Time», de McTaggart, The Nature of Existence,

II, Cambridge, 1927).
28 V. O. Sacks, «In the River of Consciousness», The New York Review of the Books, vol.51 (2004) n.1 – comentei esse

artigo em «Consciência (2) – A temporalidade», O Primeiro de Janeiro, 06/05/04.



Se correr o bicho pega/ Se ficar o bicho come – como a cantiga de Ney Matogrosso,
assim estará a hodierna teoria do tempo. Entretanto creio que este último embaraço já
não encontrará paralelo no espaço, pois o reducionismo postula logo esta dimensão ao
manter nos elementos a distinção face ao outro, enquanto a auto-organização incide na
relação de algo a si mesmo (no tempo), jogando-se assim a montante da questão espacial.

3.2. As concepções indirectas do tempo.

Como poderá agora a cultura ocidental ultrapassar tão formidáveis obstáculos teó-
ricos, em ordem à referida mediação dos princípios e valores? Em «Enunciado...» ar-
gumento de passagem pela mediatidade conceptual do tempo (e do espaço), isto é,
pela inviabilidade de serem directamente concebidos. A partir daí suponho que se po-
derão explorar duas vias de concepção indirecta, uma apenas prática, a outra teórica.

A primeira é a da criação artística. No §1.3 de «A contribuição de P. Ricoeur...»
(v. nt. 26) procurei expor a tese deste autor sobre o modo como a literatura, concreta-
mente a narrativa, prefigura, configura, e refigura a experiência temporal dos respec-
tivos leitores através da chamada “tripla mimesis”29. Porventura a música fará o
mesmo à nossa temporalidade emocional, assim como as artes plásticas talvez refigu-
rem a nossa espacialidade.

Entretanto, porém, a narrativa já não alcançará a referência da experiência do tempo
em função da qual esta possa integrar os tempos psicológico e cosmológico – como a
condição de se ser-para-a-morte, segundo Heidegger (v. Op. cit., §2.3) – dado que uma
tal referência, porque constante, escapa à sucessividade de que a dimensão episódica
da narrativa não prescinde. Além disso, essa referência radical variará com o modo co-
mo o tempo é concebido, nomeadamente face ao seu outro – a eternidade. Ora a cultu-
ra ocidental regista duas formulações desta última: a de um aion grego, extra-temporal,
imóvel e homogéneo – do qual o tempo é “a imagem móvel” (Platão) –, e a do Javé he-
braico, implicado num curso progressivo do tempo por tê-lo criado e imposto o destino
último (Op. cit. §3.2). Por consequência, há de cada vez que optar entre uma e outra
concepção, e em conformidade conceber todo o tempo – desde «D.c.» tenho vindo a
mencionar esta condição conceptual básica. A mimesis, porém, apenas sugere aquilo
que cria, não ratifica a representação que a obra eventualmente também faça daquilo
que há. Isso não limitará as narrativas de uma cultura que conceba univocamente o
tempo, facultando um único modo de articulação das respectivas dimensões episódica
e configurante. Mas, como acabamos de ver, este não é o caso ocidental. Quaisquer op-
ções artísticas, nesta civilização, restam assim gratuitas.

Essa gratuitidade estética constitui-se como uma total vulnerabilidade ao erro ou à
falsidade por desrespeitar seja alguns fundamentos conceptuais, seja a coerência com
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29 “Mimesis” significa imitação-criadora.
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as restantes concepções das respectivas culturas – Os artistas só passam ao lado deste
facto quando remetem para outros o custo das suas obras. Por esta razão, se na ética
deixei a questão em aberto, da estética ocidental direi que não escapa ao cognitivis-
mo. O que implica a sua redução teórica à metafísica.

Esta disciplina tem precisamente assumido o tempo como um dos seus problemas
mais candentes. Nomeadamente com as chamadas teorias “presentistas”, que aceitam
apenas a realidade dos entes que são presentes – i.e. activos, que fazem a diferença –,
sem que o tempo lhes seja assim intrínseco, e com as teorias ditas “eternalistas”, que
aceitam a realidade daquilo que é futuro, presente e passado precisamente como tais, e
portanto também da passagem do primeiro ao terceiro modo temporal. Essa alternativa
teórica decorre da resposta directa à pergunta por aquilo que há: respectivamente, da
chamada concepção “endurantista” do ente como numericamente idêntico, isto é, como
dotado de algum núcleo que não muda enquanto existe, e da concepção dita “perduran-
tista” (em «Enunciado...» especifico um perdurantismo contínuo) disso que há como se
processando em diversos momentos30. Mas esta é precisamente matéria que trabalho
em «Enunciado...», pelo que não a desenvolverei num discurso ainda propedêutico co-
mo é o desta trilogia. Por agora apontarei apenas a convergência da estética, com as ci-
ências e a epistemologia e porventura a ética, no problema ontológico que a metafísica
enfrenta. Pelo que esta disciplina científica se constitui como uma via cujos resultados
também poderão conduzir a uma concepção do tempo (e do espaço).

Conclusão: o Ocidente e a esfinge metafísica.

Em Édipo Rei, Sófocles confronta-nos com o enigma que se coloca a todos quantos
tomam o destino nas suas mãos – como Édipo perante a Esfinge após ter optado na en-
cruzilhada entre Corinto e Tebas. “O que é que de manhã tem quatro pernas, à tarde
duas, e à noite três?”, perguntou o monstro ao caminhante. “O homem” (do gatinhar ao
apoio numa bengala), respondeu aquele último ao assumir a escolha desse caminho.

Aos caminhantes ocidentais, porém, o enigma é mais básico. Numa cultura homo-
génea, como apesar de Parménides e Heraclito terá sido a grega, pode-se pressupor
que há tudo o que se distinguir, pelo que basta procurar as definições assinaladas por
quaisquer indícios – como os daquele enigma – e teremos algo que há.  No nosso ca-
so, se nos encontrarmos, teremos o “homem”. Mas vimos que, estendidos entre essa
herança grega e a judaico-cristã, os ocidentais começam precisamente por duvidar do
modo de haver: elementos e leis ou auto-organização, endurantismo ou perdurantis-

30 Relativamente à actual discussão teórica sobre o tempo, v. R. Le Poidevin, Op. cit. Para o diálogo crítico com as obras

clássicas neste tema, v. o Estudo que José E. Reis encetou em «Sobre o tempo», Revista Filosófica de Coimbra, vol.5 (1996)

nº9, pp. 143-203. Para um enquadramento geral da metafísica, v. Michael J. Loux, Metaphysics – A Contemporary Introduc-

tion, 2nd. ed., London and New York: Routledge, 2002.



mo contínuo? Fosse Édipo ocidental e a pergunta da Esfínge teria sido antes: “O que
é que há?”. Só depois poderia vir a pergunta pela definição de qualquer das coisas
que há, como a humana.

Como indiquei no fim do parágrafo 1.3, julgo assim que o eixo cultural do Oci-
dente se encontra no fim do séc. XIV. Pois, precisamente perante aquela pergunta, aí
se jogou a escolha entre a tensão que opõe realistas e nominalistas, de um lado, e
uma metafísica de matriz tomista que talvez possa fundar a concepção de processos
que se auto-organizam, do outro lado. Em conformidade, a Pós-modernidade consti-
tuirá o esgotamento da opção cultural que então se fez pela primeira alternativa, de-
caindo o Ocidente tanto mais quanto menos lograr compensar esse esgotamento da
Modernidade. O regresso a uma expansão do Ocidente supõe portanto uma de duas
coisas: ou a detecção do que falta ou entrava a metafísica moderna, e a sua resolução;
ou a detecção do que pode ter dificultado a opção alternativa, e a sua resolução em
ordem a um recomeço cultural agora noutra direcção.

No entanto – e de novo como aquele herói grego ao tomar consciência da ilegiti-
midade do caminho que o trouxera a essa mesma visão (a da sua ilegitimidade), de
modo que desistiu de tal caminho e se lançou, cego, num longo percurso de resgate31

– também neste momento da presente trilogia temos que reconhecer que não pode-
mos contar com as visões que aqui nos trouxeram.

Por um lado, porque a detecção do problema civilizacional em «C.o.d.» tem pres-
supostos teóricos cujos fundamentos ficaram aqui problematizados – ou seja, tem que
se questionar as metodologias de ciências sociais como a economia e a história com-
parada, cujos resultados induzem ao estabelecimento de um paralelismo entre a actu-
al condição do Ocidente e um padrão de decadência das civilizações. Terá sido então
válida aquela detecção? Numa palavra, haverá mesmo algum problema a diagnosti-
car?! Por outro lado, quando em «D.c.» assumi o tema da condição ocidental fui de
imediato conduzido a uma questão prévia, comezinha, só a partir da qual poderia vir
a ser caso de nos referirmos a algo como uma “civilização”, e de avaliarmos a res-
pectiva condição – segundo a possibilidade e a efectividade de se haver no mundo
dessa civilização. E a questão era: o que é que há aqui e agora? Quem tiver percorri-
do este caminho aparentemente encontra-se assim reconduzido à casa de partida!

Este porém não é um círculo vicioso mas o primeiro lance de uma espiral que pode-
rá ser virtuosa. Pois nesse primeiro ensaio avancei de imediato para aquelas variáveis
de se haver num mundo (possibilidade e efectividade) sem me perguntar antes afinal
pelo significado de “haver” e o que é que o exemplifica. Todo a progressão desta trilo-
gia parece ter assim evoluído em direcção à pergunta que ficara atrás. Como disse, a
mais prévia, a mais comezinha. Não nos encontramos portanto no mesmo ponto de on-
de parti em «D.c.». Antes é a partir daqui que tudo o resto deverá ser concebido, e que
mesmo o processo que aqui trouxe poderá ser eventualmente confirmado.
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Perante o despojamento radical a que o problema ontológico obriga, cabe agora
aos ocidentais optar entre a cobardia de Ismena e o orgulho de Etéocles e Polinices –
os filhos incestuosos de Édipo que enjeitaram o destino dele –, ou a humildade, a ge-
nerosidade e a coragem com que Antígona – a outra filha e irmã do herói tebano –
aceitou acompanhá-lo no desterro. Se também para o Ocidente houver resgate, creio
bem que este só se encontrará pela segunda opção.



Nunca pretendi ser poeta nem me preparei para isso com
estudo e aplicação: mas, não sei como, tenho sempre
encontrado a poesia ao meu lado, e espontaneamente,
quase involuntariamente, têm revestido a forma poética o
meu pensar e o meu sentir (coisas que em mim andam
sempre muito irmãs) no curso duma evolução moral, não
sei se singular se típica, que me tem absorvido de molde a
tornar-me quase alheio a tudo o mais.

Antero de Quental

Pensar e sentir – a irmandade anteriana

asserção de que Antero teve alma de poeta e vocação de filósofo parece cons-
tituir uma posição mais ou menos consensual entre os estudiosos da sua obra.

Tal como fica documentado pela nossa epígrafe, é o próprio quem primeiramente
reconhece que, no seu espírito, pensamento e emoção se envolvem numa constru-
ção espontânea de duradouros laços fraternais. Entre os contemporâneos que com
ele privavam, e que acompanhavam o evoluir do seu percurso especulativo-exis-
tencial, esta tese é também corroborada. Oliveira Martins, porventura o mais dedi-
cado dos seus companheiros geracionais, no prefácio que dedica aos Sonetos,
insiste paradigmaticamente na matriz contrastante de um espírito que pensa o que
sente e que sente o que pensa. De igual forma, o contemporâneo Eça de Queirós
faz menção à dualidade anteriana, testemunhando que Antero não se preocupava
em aperfeiçoar uma apurada faculdade poética, mas que simplesmente elaborava
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as suas composições através de estados da sua razão e sensibilidade cristalizados
naturalmente em verso1.

Pese embora a correlatividade entre ambos, nunca a irmandade entre o pensar e
o sentir anterianos foi pautada por um clima pacífico ou consensual. Interiormente,
o pensador micaelense levou a cabo uma luta voraz entre uma disposição natural
constitutivamente poética e uma inclinação voluntária para a racionalidade especu-
lativa. A aspereza com que se refere a este permanente estado de guerra demonstra
o violento esforço de Antero para equilibrar duas pulsões tão antagonicamente
constituídas. Numa carta a Jaime de Magalhães Lima, de 13 de Outubro de 1886, é
categórico o tom com que Antero afirma que a recusa em trilhar o caminho poético
consiste numa difícil e morosa decisão da sua vontade. Apesar de longo, arriscamos
a transcrição de um notável excerto dessa carta, onde o autor traduz de forma
exímia os meandros da sua luta:

[...] o pinheiro, embora transplantado para outra terra e outro clima, nunca poderá dar
senão pinhas, ou não dará coisa alguma. Não se podem viver duas vidas – e a poesia só
é verdadeira sendo a expressão da vida, na sua unidade, na sua harmonia e plenitude. A
natureza tinha-me talhado para romântico descabelado, pessimista, satânico, que sei
eu? Mas tinha-me dado, ao mesmo tempo, por singular contradição, razão e sentimen-
to moral para muito mais e melhor. Daí conflito, guerra civil, luta interior. Esta luta foi
a minha vida, e é o que explica a aparente singularidade (que reconheço ser grande) e a
esterilidade dela. O que venceu em mim foi a razão e o sentimento moral; mas a ima-
ginação e a paixão, embora vencidas, não se submeteram. Ora não é a razão, mas a
imaginação e a paixão que fazem o poeta. Se lhes quisesse ceder, sei que daria (para
continuar a comparação de há pouco) inúmeras pinhas e seria um pinheiro dos mais al-
tos. Mas não quero: e na impossibilidade de dar outros frutos senão aqueles amargos e
resinosos, tenho de tornar-me voluntariamente estéril.2

Porque sempre cultivava a escuta interior das preocupações e necessidades do seu
tempo, Antero vaticinara já o estado decrépito da poesia moderna, impotente face às
novas exigências sociais e civilizacionais de uma humanidade ávida de racionalismo
e objectividade. De acordo com o que defendera em O Futuro da Música, texto pu-
blicado em 1866, e, quinze anos mais tarde, em A Poesia na Actualidade, o autor tor-
nara-se solidário com a desesperada necessidade, que detectava no mundo moderno,
de uma luminosidade esclarecida e orientadora provinda da ideia filosófica. Alvo de

1 Eça de Queirós, “Um génio que era um santo”, em Anthero de Quental – In Memoriam, Edi. Mathieu Lugan, Porto,

1896. Reedição fac-similada, com prefácio de Ana Maria Almeida Martins, Editorial Presença e Casa dos Açores, Lisboa,

1993, p. 505.
2 Antero de Quental, Cartas, volume II, organização, introdução e notas de Ana Maria Almeida Martins, Editorial Co-

municação/Universidade dos Açores, Lisboa, 1989, p. 792.



algumas influências por parte do programa positivista, escola que fortemente marcou
alguns dos mais insignes nomes da Geração de 70 – como sejam os seus conterrâneos
Teófilo Braga e Manuel de Arriaga -, Antero encontra-se face a um século XIX arida-
mente desencantado perante as virtualidades da criação poética e artística. E, como
quem se visse necessariamente forçado a optar numa determinada direcção, o autor
confessa na célebre carta a Carolina Michaëlis de Vasconcelos, a autoria de um im-
pressionante assassinato e faz do seu espírito a cena deste crime inevitável:

o filósofo, que por muito tempo só se exprimiu pela boca do poeta, acabou por confis-
car, por absorver, por devorar o pobre poeta, e agora que este acabou, impõe-se ao filó-
sofo (para não passar por um assassino gratuito e aleivoso) a obrigação de ser gente
por si só e de falar pela própria boca3.

Este é, provavelmente, um dos mais impressionantes trechos escritos pela pena
anteriana, em virtude de uma estranha, embora lúcida, frieza que o perpassa, como
que preludiando simbolicamente os trágicos acontecimentos de 11 de Setembro de
1891, quando o poeta-filósofo decidiu pôr termo à existência. Contudo, a sua impor-
tância assume-se também por representar, simultaneamente, um precioso documento
de estudo sobre a tão polémica irmandade anteriana. Em primeira instância, a citação
permite-nos perceber que o filósofo não surge exclusivamente após a extinção do poe-
ta, mas que já anteriormente se exprimia através das falas deste, o que vem corrobo-
rar a tese de que a obra poética de Antero está, de facto, impregnada de férteis
indicações especulativas. Em segundo lugar, Antero apenas menciona uma obrigação
moral que, após o consumado homicídio do poeta, o filósofo deveria assumir de con-
figurar e perfilhar uma linguagem e um registo autónomos.

Contudo, a questão permanece: será indiscutível e pacífico o sucesso desta empre-
sa anteriana? A um filósofo que sempre recorreu à mediação do discurso poético, será
imediata e garantida a radical mudança de registo? Pois não foi o próprio Antero a
confessar, em 1888, - ou seja, já três anos decorridos sobre o simbólico assassinato
atrás referido - ter sido sempre mais poeta do que filósofo4?

Portanto, se explicitamente o excerto cumpre a função de anunciar a extinção das
orientações poéticas às quais durante largos anos Antero deu voz, o que, acima de tu-
do, o texto transcrito atesta, ainda que de forma implícita, é a irrecusável mestiçagem
da alma anteriana, perdida nos conflitos entre pensar e sentir, e a consequente indis-
sociabilidade entre poesia e filosofia no todo da produção bibliográfica do autor5.
Como atrás afirmámos, esta mestiçagem representava uma inclinação já amplamente
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3 Carta a Carolina Michaëlis de Vasconcelos, de 07 de Agosto de 1885, em Cartas, volume II, p. 748.
4 Cf. carta a Manuel Ferreira Deusdado, de 07 de Setembro de 1888, em Ibidem, volume II, p. 900.
5 Cf., a este propósito, Leonel Ribeiro dos Santos, Antero de Quental, Uma Visão Moral do Mundo, Imprensa Nacio-

nal–Casa da Moeda, Lisboa, 2002, p. 45.
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reconhecida e difundida entre os companheiros geracionais de Antero, sendo disso
testemunho outro importante momento da prosa queirosiana, em que o autor de Os
Maias afirma sobre o Príncipe da Mocidade: 

Eu só conheço um homem, uma excepção, em que o sumo génio poético se alia à su-
ma razão filosófica. É o nosso Antero de Quental. Nos seus Sonetos, exprime essa coi-
sa estranha e rara – as dores duma inteligência. É uma grande razão debatendo-se,
sofrendo, e formulando os gritos do seu sofrimento, as suas crises, a sua agonia filosó-
fica, num ritmo espontâneo, da mais sublime beleza poética; cada soneto é o resumo
poético de uma agonia filosófica. E é por isso que a Alemanha se lançou sobre este li-
vro de Sonetos (que Portugal não leu) e o traduziu, os comentou, os fixou religiosa-
mente na sua literatura, como uma coisa rara e sem precedentes, uma pérola fenomenal
de criação desconhecida, única no grande tesouro da Poesia Universal.6

É ainda na mesma carta a Carolina de Vasconcelos que são revelados os meandros
do problema: já desde meados da década de 60, tempo das Odes Modernas, Antero
reivindicara para a poesia o estatuto social que o romantismo francês atribuía à arte,
tendo sido desencadeada a partir dessa mesma orientação a célebre celeuma da Ques-
tão Coimbrã. Enquanto órgão de poder e de transformação social, uma obra poética
teria de responder a exigências mais vastas do que o estrito formalismo de questões
de métrica ou de acertos de rima. Daí o poeta afirmar que, no seu percurso especula-
tivo, foi sempre o fundo mais do que a forma o que o atraiu7. No que se reporta ao
conteúdo, à própria matéria do pensar, o autor açoriano buscava, em primeira instân-
cia, a Verdade: um autêntico sentido para a existência e um coerente significado para
o mundo. E, tal como reitera Eduardo Lourenço em inúmeras ocasiões - fazendo eco-
ar na sua a posição de Joaquim de Carvalho - a relação de Antero com a Verdade era
da ordem do existencial, do ontológico, de quem procura, acima de registos racionais
abstractos ou meramente contemplativos, o segredo da vida8. Ora, tendo experiencia-
do a impotência dessa demanda por terras da imagem e da metáfora, facto resultante
do estado degradado e desajustado que na sua perspectiva, a alta poesia manifestava
na época, Antero cede ao desejo de alterar a forma de expressar e experienciar seme-

6 Eça de Queirós, “O Francesismo”, em Ultimas Paginas, (Manuscriptos Ineditos), Livraria Chardron, de Lélo & Irmão,

Lda Editores, Porto, 1925, pp. 421-422.
7 Antero de Quental, Cartas, volume II, p. 748.

É sempre de ter em conta que o facto de Antero ter respeitado, na grande maioria da sua obra de poeta, as disposições

formais do soneto demonstra que, ainda que as suas preocupações privilegiassem o fundo, tal não implicava, obviamente, a

total renúncia ao cuidado com a forma.
8 Eduardo Lourenço, “Antero, Hegel e as causas da decadência”, em Isabel Pires de Lima, organização e coordenação,

Antero de Quental e o Destino de uma Geração, Actas do Colóquio Internacional no Centenário da sua Morte, Edições Asa,

Porto, 1993; Idem, “Antero e a Filosofia”, em A Noite Intacta. (I)recuperável Antero, Centro de Estudos Anterianos, Vila do

Conde, 2000.



lhante desígnio: entro agora numa fase nova, - afirma - e tenho jurado consagrar-me
daqui em diante, todo e exclusivamente, ao trabalho de coordenação definitiva das mi-
nhas ideias filosóficas e, se tanto puder, à exposição metódica e rigorosa das mesmas9.

Se tanto puder, ressalva o pensador. De facto, neste aspecto Antero não parece
deixar os seus leitores absolutamente convencidos: se é certo que o mês de Março de
1885 terá visto os últimos sonetos compostos pelo poeta – simbolicamente intitula-
dos Com os mortos e O que diz a morte -, isso está longe de constituir uma prova ir-
refutável de que o espírito íntimo de Antero se resolvesse, em última instância, numa
espécie de duplicidade intermitente em que poesia e filosofia se assemelhassem a di-
ferentes máscaras usadas, à vez, pelo autor. Pelo contrário, parece-nos mais adequada
uma concepção das relações entre poesia e filosofia no percurso anteriano em termos
simbióticos10, denotando o que o próprio vocábulo “simbiose” alberga etimologica-
mente: ou seja, entre disposição poética e disposição filosófica do pensar e do dizer
anterianos subsiste um modo de vida em conjunto, uma co-associação de termos dis-
tintos de que resultam mútuos benefícios. É no equilíbrio entre sentimento e ideia,
imagem e palavra, que se instala a integral comunhão entre o poeta que Antero foi
por natureza e o filósofo que sempre intentou ser por opção, sendo essa co-naturali-
dade o que, ainda hoje, constitui a originalidade do seu testemunho.

O texto introdutório do In Memoriam, obra colectiva de tributo póstumo ao autor,
abre com um registo epigráfico de Antero sob o signo de eminente poeta e filósofo e
encerra referindo-se-lhe como Poeta, Pensador e Homem. Em nosso entender, esta
última expressão capta, de forma exímia, não apenas a ordem pela qual, com maior
veemência, se manifestaram poesia e filosofia no seu percurso especulativo-existen-
cial, como principalmente a feliz resolução de ambas numa mesma humanidade par-
tilhada.

Mais do que um acrobata de rimas – breves notas sobre a poesia filosófica de
Antero

Antero ensaia-se precocemente no estudo filosófico, como bem documenta a carta
escrita a Ana Guilhermina da Maia Quental, sua mãe, a partir de Coimbra, a 29 de
Julho de 1858. Contava, então, com os seus parcos 16 anos quando, após ter concluí-
do os exames prévios para inscrição na Faculdade, solicita à mãe algum dinheiro para
a aquisição de obras de cariz filosófico. O jovem justifica-se afirmando pretender
não ir para a Universidade com os olhos fechados sobre este ramo das Letras, que é
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9 Antero de Quental, Cartas, volume II, p. 748 (sublinhado nosso).
10 Termo adoptado, em contextos adjacentes, quer por Leonel Ribeiro dos Santos (ob. cit., p. 27), quer por José de Al-

meida Pavão (“Relações entre a poesia e a filosofia em Antero”, em Congresso Anteriano Internacional – Actas, Universida-

de dos Açores, Ponta Delgada, 1993, p. 509).
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necessário pela relação íntima que tem com todos os outros11. Porém, a primeira in-
fluência filosófica decisiva por ele sofrida haveria de nascer nos bancos da disciplina
de Filosofia do Direito, já no âmbito da sua formação superior. Apesar de se ter gra-
duado nos estudos jurídicos, o autor das Tendências gerais da filosofia na segunda
metade do século XIX pautou todo o seu percurso espiritual – quer de juventude, quer
de maturidade – não só por uma constante procura do que se dizia e publicava no do-
mínio filosófico, como também por uma atitude reflexiva crítica e problematizadora
– filosófica, portanto – diante do mundo e da existência.

Nesse contexto, como já esclarecemos, também na sua poesia é visível um forte
pendor filosófico. A prova de que Antero permite e, diríamos inclusivamente, aconse-
lha a procura filosófica no perímetro da sua obra poética, mormente nos Sonetos, en-
contramo-la ao percorrermos as pistas por ele deixadas nos documentos que
compõem as suas Cartas.

Para fugir à vaidade de um título demasiado pretensioso, Antero explica - na já re-
ferenciada carta a Carolina Michaëlis de Vasconcelos - ter escolhido para a compila-
ção dos seus versos a designação de Sonetos Completos. Em consequência disso,
preteriu o título Memórias duma Consciência, título paradigmático pelo que de auto-
-biográfico sugere. Cerca de cinco meses antes, o poeta expressara a mesma ideia re-
forçando que a ordenação cronológica dos Sonetos, ainda hoje alvo de acesas polé-
micas, visava essencialmente reconstruir o seu percurso moral e psicológico.
Enquanto documentos psicológicos, os Sonetos pretendiam ser, acima de tudo, o re-
gisto duma séria indagação espiritual comprometida com o sentido da existência, o
que explica a afirmação queirosiana de que estes poemas constituem sublimes notas
postas à margem duma alma que se interroga12. As reticências de Antero em
trazê-los ao domínio público encontravam precisamente aí a sua razão de ser, tal co-
mo afirma o poeta-filósofo a Jaime de Magalhães Lima, no ano seguinte:

Hesitei por algum tempo em publicar aquela colecção, justamente por ter dúvidas so-
bre este ponto: receava que não se sentisse ali distintamente a evolução dum espírito
que procura ansiosamente e quase freneticamente a razão de ser da sua existência, nem
se destacassem suficientemente as soluções mentais, morais, sentimentais, que fecha-
ram para mim o círculo da ansiedade e agitação de espírito13.

Por detrás do fazer poético encontrava-se um fundamental projecto filosófico, tão
mais importante quanto o desvelo do próprio Antero em deixá-lo explícito. Perto de
vinte anos passados sobre o opúsculo Bom Senso e Bom Gosto, repugnava-lhe igual-
mente a leitura convencional e formalista da poesia que, em vez de poetas, produziria

11 Antero de Quental, Cartas, volume I, p. 12.
12 Eça de Queirós, “Um génio que era um santo”, em Anthero de Quental – In Memoriam, p. 495.
13 Carta a Jaime de Magalhães Lima, de 13 de Outubro de 1886, em Cartas, volume II, p. 791.



simples acrobatas de rimas14. Mesmo após se ter atenuado a imberbe agitação de ju-
ventude, Antero nunca concebeu o fazer poético fora de um conteúdo comprometido
com um decoroso apelo moral e civilizador. Ao conferir a esse fazer um pendor espe-
culativo, inevitável se torna a sua aproximação à filosofia, actividade pensante por
excelência: digo poesia – afirma Antero -, digo sentimento vivo e alado, imaginação
caprichosa ou profunda, contemplação intensa do vasto universo e da própria alma,
universo mais vasto ainda no seu mistério; digo poesia e não só versos15.

À medida que escreve aos amigos sobre os Sonetos, e já com a ajuda da crítica que
se mostrara, no geral, bastante favorável à publicação da obra, Antero vai progressiva-
mente abandonando o excessivo pudor inicial e assumindo de forma explícita a compo-
nente filosófica dos mesmos: meti neles o melhor da minha Filosofia, à espera do dia
em que a possa desenvolver largamente e em boa prosa, afirma em Novembro de 1886.

Impõe-se ainda mencionar uma breve, embora relevante, nota de Antero acerca de
duas das suas composições poéticas. Decorria o mês de Setembro de 1875, portanto
onze anos antes da publicação de Sonetos Completos, e, a acompanhar o envio dos
poemas Ou! (mais tarde re-nominado Logos) e Quia Æternus ao amigo Jaime Bata-
lha Reis, Antero comenta que a estrutura demasiado filosófica em que os mesmos se
constroem poderia destituí-los de uma feição poética. Já então se tornava claro para o
poeta-filósofo o inevitável e constante conflito entre as duas forças que contrapolar-
mente orientavam o seu percurso existencial: a poesia, nunca procurada nem prepara-
da e só espontaneamente presente ao seu espírito; e a filosofia que, encontrada nos
tempos de Coimbra como necessária matriz de pensamento a cultivar, começando pe-
la inteligência, acabava por entrar no coração, apossando-se dele e da vida toda,
como de coisa sua16. Porém, como já acima fizemos notar, este facto deve servir para
evidenciar a originalidade do registo anteriano e a quase que exigência, daí decorren-
te, de serem poesia e filosofia simultaneamente escutadas como fontes co-originárias
do pensamento que anima a sua obra.

Por todas as razões aqui expostas, António Quadros, eminente pensador português
do século XX, considera que a obra de Antero é a principal responsável pela inaugu-
ração, na moderna cultura portuguesa, da poesia filosófica – género que, na Europa,
recua à Renascença italiana e se estende ao século XVIII francês -, ou seja, de um
discurso que não só não abandona as exigências estéticas e simbólicas, como ainda as
conjuga com um profundo sentido reflexivo ético-metafísico17. 

E se, porventura, quisermos ser mais ousados na análise, e fizermos eco do per-
manente cruzamento entre as linhas do ser e do pensar no percurso de Antero - um
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14 Ibidem.
15 Carta a António Molarinho, de 26 de Agosto de 1889, em Cartas, volume II, p. 952.
16 Carta a Francisco Machado Faria e Maia, de 28 de Março de 1885, em Cartas, volume II, p. 729.
17 António Quadros, “Antero: a questa, a odisseia, a peregrinação do poeta-filósofo e do poeta religioso”, em Revista

Portuguesa de Filosofia, 47 (1991) 2.
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homem que sempre assumiu com a própria vida as posições do seu espírito - pode-
mos afirmar, com Eduardo Lourenço, que os poemas de Antero não são apenas filo-
sofia, mas algo de existencialmente ainda mais precioso: o jazigo de um homem que,
ainda vivo, se arrasta incessantemente entre, por um lado, a necessidade de encontrar
o sentido e, por outro, o quotidiano sentimento de absurdidade da existência18. É o
próprio Antero que o afirma ao registar o hiato entre os seus intentos e qualquer pro-
pósito de reconhecimento artístico. Não pretendi fazer uma obra “literária” – afirma
a Fernando Leal, em Novembro de 1886 – mas outra coisa a que dou mais valor.
“Que coisa seria essa?”, poderíamos legitimamente questionar. E, como que anteven-
do a demanda, novamente o poeta-filósofo nos responde:

ponha acima da literatura alguma coisa, o que é vital, real, o que abraça a vida e o seu
fim moral, e não só a imaginação e uma inteligência apenas abstracta. O nosso verda-
deiro poema somos nós mesmos, quero dizer, a nossa vida moral, que é a obra supre-
ma do Universo. A construção duma nobre vida, duma alta consciência será sempre a
obra de arte por excelência, embora passe obscura e sem aplauso19.

18 Cf. Eduardo Lourenço, ob. cit., p.43.
19 Carta a Joaquim de Araújo, de 22 de Janeiro de 1882, em Cartas, volume II, p. 615.
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Estes dias que correm
com fogo nos olhos
assim caminhava
com o peito sangrando
com a lua na noite
no chão que brilhava
onde os pés caminhavam
sem saber para onde.
O pombo rulhava
no cimo da árvore
levantando a cauda
em forma de leque.
Ela ia correndo
para apanhar os sóis
que rolavam no céu
como bolas de neve
e não era Natal.
Estes dias que correm
são fios sem esperança
de segurarem as rédeas
de um cavalo selvagem
pisando com os cascos
as ervas daninhas.
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Nem todos foram os reis
que tiveram rainhas
e um trono para governar.
Nem todos foram justos
na maneira de julgar
e doce é a mágoa
de quem sabe perdoar.
Minha mãe foi à quinta
onde havia um laranjal
e não viu as laranjas
que queria apanhar.
apanharam o ladrão
que roubava p’ra vender
o oiro que nascia nas árvores
que ele não podia comer.
Vendia pelas esquinas
o que podia arrecadar
eram os olhos dos filhos
que não soubera amar.
Tanta estória numa estória
tanta coisa p’ra contar
tanta terra, tanto mar,
tanto búzio na praia
que a onda faz rolar
tendo lá dentro um segredo
que os peixes não sabem guardar.
Para onde vamos, oh!, Deus,
o mundo está a acabar.
Todos os dias são dias
todos dias de passar
uns são menos outros mais
-entre si são sempre iguais.
Iguais como novelos
difíceis de desfiar
-fios para tapetes
que os pés irão pisar.
Para onde vamos, oh!, Deus,
se o mundo está a acabar.



Introdução.

screver sobre Maria da
Graça Athaíde é para mim

um dobrado prazer. Primeira-
mente e ao contrário do título
genérico que escolheu para as
suas Memórias, não teve uma
vida qualquer, o que faz com
que haja muito a dizer sobre
ela; em segundo lugar porque
sempre me honrou com a sua
simpatia.

A primeira lembrança que
dela retém a minha memória
está ligada ao dia do aniversá-
rio do seu filho Augusto, que,
durante os anos em que vive-
ram em Ponta Delgada, era
festejado no Jardim José do
Canto. Retive sempre a ideia
de uma festa original, pois es-
condiam prendas em vários
recantos do jardim que os con-
vidados, crianças como eu,
iam procurar. Constituía a pri-

ALGUÉM QUE NÃO FOI
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meira etapa da festa que se transformava num grande divertimento. O lanche, servido
na sala de jantar de uma casa anexa ao jardim, também era diferente: perguntavam-
me se queria chá preto ou verde; desconhecia até então que havia chá verde, só co-
nhecia o preto.

Vida fora, encontrámo-nos várias vezes. Era uma senhora de aspecto distinto,
muito sociável e com quem gostava de conversar. 

1. A Pessoa: notas biográficas e esboço de um perfil.

Maria da Graça Hintze Ribeiro Jardim, de seu nome de solteira, descendia de fa-
mílias açorianas pelo lado materno. Sua mãe, Emília Brum do Canto Hintze Ribeiro,
era neta de José do Canto, um ilustre micaelense, sobejamente conhecido e a quem
esta terra muito deve. 

Pelo lado paterno descendia de duas famílias da alta sociedade de Lisboa: Anjos pe-
la mãe e Jardim pelo pai, sendo filha de Ricardo Anjos Jardim, 2º Conde de Valenças. 

Nasceu em Sintra, na Quinta do Duche, uma propriedade construída pelo seu bisavô
António Anjos, onde passou parte da sua infância e adolescência e da qual, no volume
I das suas Memórias,1 faz inúmeras descrições focadas na sua própria vivência, ao
mesmo tempo que se regozija pelo facto de, actualmente, ser propriedade pública, dei-
xando assim de ser um espaço destinado a alguns meninos privilegiados. A Câmara
Municipal de Sintra atribuiu-lhe a Medalha do Mérito Cultural de Sintra, poucos meses
antes de falecer como prémio pelas muitas e belas descrições que fez daquele lugar.

Traçar o seu perfil implica partir da sua infância, porquanto esta marcou indele-
velmente a sua personalidade. Tendo perdido a mãe aos quatro anos, foi criada pelos
avós paternos, nomeadamente pela avó que lhe deu uma educação primorosa do pon-
to de vista social e lhe ensinou a ser estóica, ela própria a refere como espartana, mas
desajustada em termos de conhecimento do seu verdadeiro modo de ser e da sua sen-
sibilidade. É interessante relevar um episódio passado aquando do enterro da mãe
que a própria narradora se questiona se terá sido possível ter acontecido. O funeral
realizara-se de noite porque durante o verão, no Alentejo, assim acontece para evitar
as horas de maior calor. A criança acordou num choro por ter tido um sonho no qual
via muitas luzes no meio de uma escuridão. Foi uma espécie de visão que, na minha
leitura, reflecte a sensibilidade precoce de Maria da Graça, pressentindo a perda de
quem mais a ligava à vida. Nas crianças, como nos adultos, há fenómenos difíceis de
explicar que normalmente acontecem aos seres dotados de maior sensibilidade.

A paixão pela leitura acompanhou-a desde criança. Foi, em certa medida, um
meio de viver outros mundos, refugiar-se noutras vivências, e de poder ser ela mes-
ma no seio de pessoas que não procuravam compreendê-la. Em consequência disso

1 Uma Vida Qualquer, 1º vol., p.24, Livraria Editora Pax, Limitada, 1981



criou um temperamento fechado, tornando-se naturalmente esquiva, o que só mais tarde
conseguiu ultrapassar. É considerável a quantidade de livros que leu e a qualidade dos
mesmos, o que prova a sua vasta cultura que a distinguia nos meios sociais onde privava. 

Viveu a maior parte da sua vida em Lisboa, deslocando-se frequentemente a São
Miguel, no verão com os seus avós maternos, para gozar as sombras do jardim cons-
truído pelo bisavô, José do Canto, diante do majestoso cenário da Lagoa das Furnas,
e usufruindo das diversões que, ao tempo, a Sociedade Terra Nostra proporcionava
naquele privilegiado vale. 

Durante a juventude, a sua figura esbelta e o interesse que o seu convívio desper-
tava fizeram com que fosse muito cortejada. Todavia resistiu sempre a um compro-
misso. Foi com um micaelense, Augusto de Athaíde Corte Real Soares de Albergaria,
que casou, em Lisboa, no ano de 1938.

Em Ponta Delgada, para onde vieram residir durante alguns anos, nasceu o seu
único filho. Aí decorrem anos de felicidade como mulher amada pelo marido e famí-
lia, afirmando-se na sociedade local. À facilidade com que travava conhecimentos
aliava-se o seu domínio de línguas estrangeiras. Estabelecia conversa com portugues-
es e estrangeiros sendo por todos apreciada.

As qualidades humanas de que era possuidora e a sua preocupação para com os
mais desfavorecidos da sorte levaram-na a participar na formação da Acção Católica,
em Ponta Delgada, e mais tarde em Lisboa, com grande espírito de missão e abnega-
ção, noutros grupos dedicados à caridade, colaborando com sacerdotes no auxílio a
pessoas carentes de apoio humano. É curioso notar que no meio de um certo misticis-
mo, que caracterizou alguns períodos da sua vida, permanecesse algum narcisismo
pela sua presença física e a auto-estima que isso lhe trazia (op.cit, vol. II, pp. 187).2 O
ser humano é um misto de corpo e alma que dificilmente se separa. 

Foi durante a estada em Ponta Delgada que, em Abril de 1950, foi inaugurada a
estátua de José do Canto, no seu jardim, homenagem do seu bisneto por casamento,
Augusto de Athaíde Soares de Albergaria. Assim refere a autora, sintetizando, numa
bonita imagem, a admiração do bisneto e as duas paixões do seu avô: «Ele próprio
pousou um momento para que a posição fosse exactamente como a imaginara: para-
gem na leitura feita nas ruas do jardim, o livro na mão descaída, olhar dividido entre
a alma da última página, e a perfeição fresca do parque.»3

É com mágoa que se despede da vida micaelense «Vou deixar o paraíso açoriano
[...] desejava ficar no meu jardim, na minha felicidade, no meu sonho tornado vida
(op. cit, vol II, pp. 48).» quando, em 1951, mudam a sua residência para Lisboa. 

A vivência na capital, num palácio ”à italiana” dá testemunho do seu estatuto so-
cial, das pessoas importantes que a recebem e que recebe em sua casa, ao mesmo
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2 «Sempre gostei da parte física de mim. Fiz o possível para dar uma qualidade de nitidez ao corpo que se foi definindo

e crescendo a envolver a alma.» 
3 op. cit, vol.II, pp. 158. 
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tempo que desfruta de espectáculos que o meio cultural lhe proporciona. A descrição
da festa do Natal no palácio da Rua do Alecrim deslumbra pela sua beleza, as flores,
as pratas e os cristais, o número de convidados; a própria missa cujos paramentos
eram de família e muito antigos. No entanto, o seu desprendimento pelos bens mate-
riais, que quanto mais se afirma, mais cresce a sua fé religiosa, faz com que não se
sinta totalmente integrada nesse ambiente como prova a comparação que estabelece
entre si e o jambo, uma fruta que conhecera em São Miguel.4

Quando a vida lhe mostrou a sua amargura, enfrentou-a corajosamente como era
timbre da sua personalidade. No meio de um turbilhão de acontecimentos teve a co-
ragem e o ânimo para participar em programas televisivos e escreveu um texto dra-
mático Espaço para Alguns que lhe mereceu o Grande Prémio do Secretariado
Nacional de Informação para teatro inédito. Após a morte do marido, em 1965, vive
com o filho, a nora e os netos que entretanto foram nascendo, até 1974. Nesse ano
acompanhou a família para Fontainebleau, onde o filho fazia uma pós-graduação e
mais tarde para o Brasil. A sua adaptação a uma nova vida, numa cidade como o Rio
de Janeiro, tendo de usar transportes públicos, percorrer repartições para actualizar
documentos e outros afazeres foi extraordinária, o que confirma uma declaração que
faz, logo no início das Memórias: «Não me orgulho, […] nem me sinto humilhada
por ter nascido – como os ingleses costumam dizer – com uma colher de prata na bo-
ca. Pela vida fora, sem soberba e sem humilhação, subi e desci ao sabor dos mais de-
sencontrados temporais (op.cit.,vol.I, p.25).» Maria da Graça Athaíde mantém o seu
espírito vivo, apreciando a convivência de pessoas do seu conhecimento e outras com
quem trava novas relações. É interessante verificar o modo como aproveita todas as
situações para viver no sentido de desfrutar de todos os momentos. São os trabalhos
do dia a dia, levando e trazendo os netos para os colégios, visitas e convites, viagens
e passeios dentro e fora do Brasil. 

O regresso à pátria, em 1983, surge quando já se sentia integrada no Brasil, viven-
do em melhores condições e tendo feito novas amizades.

A partir daí, permanece em Lisboa com a família, deslocando-se a S. Miguel por
curtos períodos de tempo até ao fim da sua vida, em 2001.

2. A escritora.

A paixão pela leitura, a sua capacidade criativa e o gosto pela escrita fizeram com
que cedo começasse a escrever, tendo feito a sua estreia no texto dramático em verso
com um poema “Leonel”5, que mereceu os elogios de alguns críticos da época. Pros-

4 «A polpa é macia e sabe a rosas. O caroço, no centro, não adere às paredes do interior. Se o sacudirmos, chocalha lá

dentro, seco e solto».
5 Cf. Luís Francisco Rebelo, “100 anos de Teatro Português”, Brasília Editora, Lisboa, 1984, p. 42.



seguiu com ensaios,6 conferências, peças de teatro, algumas das quais foram transmi-
tidas pela rádio. Tentou o romance que escreveu em inglês e nunca publicou, mas foi
considerado perfeito por aqueles que o leram. 

Consagraram-na como escritora as suas Memórias, um conjunto de três volumes
que publicou nos anos oitenta e onde relembra toda a sua vida, com o título de Uma
Vida Qualquer.

As Memórias como género literário conferem ao narrador o verdadeiro estatuto de
autodiegético, pois todo o universo narrativo não é ficção mas vivência dessa mesma
instância narrativa. Porém nem tudo é narração e estas memórias contêm uma plura-
lidade de discursos que as tornam muito ricas e quebram a monotonia que frequente-
mente caracteriza este tipo de texto. 

A sua escrita impressiona-me sobretudo pela beleza das descrições e pela capacida-
de de recriar os ambientes onde viveu ou por onde passou. No Volume I das Memórias
Quando o Tempo era Rio consegue artisticamente entrelaçar as narrações históricas da
sua família desde o período liberal, a narração dos acontecimentos que marcaram a sua
infância e a descrição dos ambientes, casas e jardins onde viveu. As reflexões pessoais,
que vai tecendo ao longo do texto, denotam uma forte veia introspectiva, o poder de
análise de si própria e dos outros que a rodeavam. Os vários perfis que traça dos seus
familiares demonstram a sua aguçada capacidade de observação, o que, tendo em conta
a distância que medeia entre o tempo da escrita e o da acção, testemunham as suas vida
interior e capacidade analítica desde a infância. Para além de tudo isto, retrata a sua
personalidade, umas vezes directa através da auto-análise, outras indirectamente por-
que moldada pelas suas atitudes ao longo do texto. 

O volume II, cujo subtítulo é Portos Temporal e Âncoras, abre realmente com um
temporal característico dos Açores com mar tempestuoso e vento desabrido, entrevis-
to de uma das janelas do Convento de Belém, propriedade dos sogros, Dr. Luís Ber-
nardo Leite de Athaíde e de sua mulher Maria Luísa Soares de Albergaria Athaíde. É
curioso o relato que faz de um pequeno navio lutando contra as vagas: «A minha
atenção prendeu-se nele. Parecia frágil, indefeso; e insensato por arrostar o vendaval
e o mar, que ora o levantava, ora o escondia como para o devorar (op.cit, vol.II,
pp.13)». Há dois aspectos que desejo relevar: primeiro o facto de esta cena abrir o ca-
pítulo I, marcando a situação de alguém que se encontra só, num ambiente onde o
mar é o cenário sempre presente, mas nem sempre igual, neste caso sob um temporal;
depois o modo como encara os dois pólos da sua atenção – o navio e o mar – o pri-
meiro como se de um ente humano se tratasse; o outro semelhante a um monstro
pronto a devorar. São pormenores que um leitor atento não pode secundarizar porque
são eles que conferem ao texto beleza e qualidade literária.

A primeira parte deste livro decorre essencialmente em S. Miguel. Acho-a particu-
larmente interessante, pois descreve uma sociedade e um modo de vida que era o da
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6 “Noções Elementares de Decoração”; Religião e Superstição”; “Um Neto de Renan “Ernest Psichari”, entre outros.
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minha infância. Maria da Graça Athaíde recria a vida micaelense com uma verosimi-
lhança impressionante, desde a chegada no “Saturnia” com o desembarque na lancha
debaixo dum furacão até à monotonia dos dias pautados pelas refeições e serões fami-
liares. Os criados de voltas traziam a Ponta Delgada as hortaliças e frutas das quintas
nos subúrbios da cidade. A propósito do casamento de um deles com uma luso-ameri-
cana, traça com perfeição o retrato de ambos, passeando de braço dado, e sublinha, de
forma humorística, o pormenor do sobretudo “herdado” e curto em comparação com a
indumentária da luso-americana, coroada com um chapéu de flores. É uma característi-
ca de alguns passos da sua escrita onde aflora uma subtil ironia e sentido de humor.

A monotonia da vida na ilha e nomeadamente a da sua sintetiza-as de várias maneiras,
frequentemente por meio de expressões que demarcam a passagem do tempo na sua rotina:
«Houve noites de vento, noites de chuva, noites de lua, noites de estrelas...(op. cit.,vol.II,
pp.18).» Por um lado, mostra a variedade atmosférica da ilha, contrastando, por outro, com
a falta de inovação característica dos passeios ao serão, numa terra onde não havia muitas
distracções. Aliás a elaboração temporal, na sua obra, é digna de ser estudada.

Outros assuntos cruzam-se com a narração das variadas situações ocorridas na sua
vida entre S. Miguel e Lisboa: a 2ª Guerra Mundial (1939-1945) com o bombardea-
mento na doca de Ponta Delgada e alguns episódios nas viagens entre os Açores e a
capital; aspectos da cultura açoriana como o culto ao Senhor Santo Cristo dos Mila-
gres, as festas do Espírito Santo e os Romeiros, são descritos, o que igualmente cons-
titui cultura e contribui para a sua divulgação.

A escrita deste volume obedece a uma técnica de narração que se manifesta pela
alternância do passado com o presente. A narração histórica, assim se pode dizer pois
situa-se entre as décadas de 40 e de 60, é interrompida por outras situadas no tempo
da escrita, como por exemplo: o capítulo IX, que começa em 1978 e continua em re-
trospectiva narrando situações dos anos 40 e 50, terminando com a descrição da Vila
da Povoação, uma visita à Gorreana e a transcrição de um poema que lhe foi ofereci-
do pela autora por achar que ela seria pessoa para o apreciar.

O tempo da escrita do capítulo seguinte é o da sua estada no Brasil, onde já se
encontrava há três anos. Este capítulo é introduzido por reflexões sobre o Rio de
Janeiro, a sua fundação e uma descrição da baía de Guanabara num estilo muito
próprio porquanto alterna aspectos descritivos com interrogações retóricas.7 (op.
cit,vol.II, pp. 99) 

Na página seguinte demarca o tempo da acção (1938-1950), prosseguindo com a
narração desses anos, frequentemente interrompida por reflexões que ora se ligam ao
discurso narrativo ora resvalam para outros assuntos.8 (op.cit, vol.II, pp. 61) 

7 «O que teria pensado o fundador do Rio de Janeiro, no dia em que a nau ancorou, ao avistar o recorte de terra à sua di-

reita: perfil duro erguido sobre o mar; montanhas agudas ou suaves, nessa altura só verdes ou de rocha queimada?» 
8 « Vejo o mar sempre azul, e o ponto verde, escuro e claro, cercado de areias, d’oiro, - meu destino final....Mais uma

vez resvalei de um assunto para outro.»



Num percurso de vida onde se sucedem as viagens ao estrangeiro, Venezuela, No-
va York, Paris, Espanha, umas vezes para acompanhar o marido outras para recreio
acompanhada pelo filho, a narração e descrição dessas viagens constituem páginas
interessantes, numa linguagem fluente e rica do ponto de vista imagético que não só
traduzem a visão subjectiva do emissor como valorizam o texto. O conhecimento do
Volume II justifica o subtítulo que lhe foi dado. O livro é, em minha opinião, uma
corrida com constantes partidas e chegadas, atravessando tempestades de diversas or-
dens, espaços físicos e psicológicos que prendem e desprendem raízes, sentimentos
que, apesar de tudo, não foram de revolta, mas de amor, tolerância e dor.

O Volume III abre com um excerto de Camões:

Há! como se alonga de ano em ano
A peregrinação cansada minha...
Como se encurta e como ao fim caminha
Este meu breve e vão discurso humano...

Trata-se da primeira quadra de um soneto do poeta marcado pela desesperança,
sentimento que é comum à sua lírica. Percebo a escolha pelos sentimentos que domi-
navam a autora no início deste último livro das Memórias. Foi uma fase dolorosa e
difícil da sua vida, cheia de desilusões, em que teve de vencer muitos obstáculos. Daí
a alusão ao cansaço da vida e à identificação desta com uma peregrinação alongada
no tempo como a que está contida nos dois primeiros versos do soneto. A figura da
contradição, também usual nos sonetos de Camões, traduzida pela duração e, nos
dois últimos versos, pelo encurtar do seu discurso (subentenda-se a escrita) prestes a
terminar, completa a aproximação que a autora faz entre o sentir do poeta e o seu. 

A narrativa começa por uma reflexão sobre a solidão que reitera o que já foi es-
crito a propósito do Volume I. A solidão de então era por ela considerada como
construtiva, o que não acontece neste momento da obra. Se no passado se afastava
dos outros para viver o seu mundo interior, sonhar acordada e rever-se nas suas qui-
meras, agora não necessita de fugir, pois ela mesma está só, ideia que, no texto, se
consubstancia pela ofuscação da linha do horizonte e a redução de toda a envolvên-
cia ao nada.

Esta atitude pessimista cedo se modifica dando lugar à descoberta de uma nova
vida estimulada pelos netos. São os verões em Ponta Delgada com a família e os ami-
gos, o retomar da vida social, que esfumam as tristezas do passado e que a narradora,
como é próprio do seu estilo, sintetiza assim: «Tantos nomes, tantos momentos de
bom convívio, tantas horas de bem estar... (pp.44).»

Antes de terminar o capítulo IV, tece algumas considerações sobre a ilha e as pes-
soas amigas com quem conviveu. S. Miguel permaneceu sempre no seu íntimo não
como uma paisagem nebulosa, mas como símbolo da sua felicidade vivida e que re-
encontrou, ao longo dos anos, nas pessoas que a acarinhavam e na tranquilidade de
uma vida sem sobressaltos.
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Parece ser uma despedida que todavia não foi. Porém, tem a sua oportunidade
neste momento do livro porque ele vai desenvolver-se quase todo em terras distantes,
que vão do oriente ao ocidente.

O conceito de liberdade é um tema das suas reflexões. Faz várias análises ao sig-
nificado desse termo a partir de situações que viveu e de outras que observou, con-
cluindo que liberdade é ser ela mesma, não temer o parecer dos outros, poder parar
para pensar sem que o tempo a pressione. A esta liberdade põe-lhe o rótulo de con-
creta, talvez porque dependente do seu querer, da sua vontade. 

Mas um golpe de vento, uma extensão de neve, um dia de Verão em que pairam “amo-
res de homem”, brancos e sem peso, uma praia, uma espuma, uma janela aberta, con-
seguem comunicar a sensação dum roçar pelo sem fim; ser expressão imponderável de
frescura divina, parecer estrela cadente que nos convida a fugir...Insinuações duma Li-
berdade mais subtil! (op. cit, vol.III, pp.50).

Destaco, no fragmento transcrito, este outro conceito de liberdade por o achar lite-
rariamente belo. Expressões sem contornos como «extensão de neve, uma praia, uma
espuma», remetem-nos para espaços livres, os quais, associados àquelas que tradu-
zem mesmo situações de liberdade, «janela aberta, roçar pelo sem fim» reforçam a
ideia que a narradora pretende definir, o que faz com grande leveza e de forma rica
do ponto de vista imagético. A estrela cadente convidando à fuga assemelha-se a um
frémito de asas soltas no voo; o vento, que já de si é imagem de movimento, manifes-
ta-se num golpe, dando a sensação de algo que se abriu e o deixou passar; a presença
de sensações visuais aliadas à brancura; as abstracções «amores de homem sem pe-
so» e «expressão imponderável de frescura», sensação táctil mas adjectivada de divi-
na, aumentam a incapacidade de definir realmente o conceito de liberdade na
acepção em que é apresentado. Daí a sua subtileza.

É no ano de 1970 que resolve escrever as suas memórias. Como já referi atrás, a
narradora destas “joga” aí com o tempo cronológico e é frequente passar da idade
adulta à infância com encaixes de narrações passadas e, logo de seguida, apresentan-
do diálogos travados no presente. 

Em 1973 faz uma viagem a Macau. Inserida num grupo de turistas portugueses,
cerca de duzentos, saíram de Lisboa a 9 de Setembro e, de avião, outras vezes de au-
tocarro, de hydrofoil e diferentes transportes próprios das regiões que visitavam, per-
correram as longínquas terras do Sol nascente. São inúmeras as descrições de um tão
longo percurso com paragens em diversos países. Logo no início escreve: «Talvez eu
amplie demais as coisas vulgares! Gosto de demorar cada momento, de o fixar com
palavras que descrevem [...].vou pela vida a “pintar” para mim de instante a instante
o quadro das horas (op. cit, vol.III, pp.76)». Sublinho aspectos da linguagem que
considero bonita e me espanta quando penso que foi produzida por uma senhora que
pertenceu a uma geração na qual a convencionalidade das estruturas da língua não



era compatível com expressões como “pintar” o quadro das horas. A relação que esta-
belece entre a pintura e o tempo cronológico é algo que implica uma interpretação ar-
tística da realidade e a sua transfiguração através da linguagem. 

Durante a viagem, assistimos não apenas à sucessão de paisagens como de pesso-
as, acontecimentos, refeições, recepções, usos e costumes dos vários povos que visi-
ta, etc. Tudo é preciosamente descrito, com comentários pessoais e daqueles com
quem interage nos vários locais por onde passa. A sua atenção, constantemente solici-
tada para novas realidades, manifesta-se através de reflexões e interrogações. A se-
quência de noites e dias vai acompanhando o itinerário da viagem. ao mesmo tempo
que surgem lindas descrições, levando o leitor a visualizar os vários cenários caracte-
rizados pela subjectividade de quem os descreve. 

São interessantes as conversas que estabelece com nativos dos locais por onde
passa. Revela-nos, em palavras, um mundo diferente, indo da riqueza à pobreza, do
luxo dos hotéis à sujidade e incúria de gente quase selvagem que aproveita os turistas
para fazer comércio, o que a narradora releva com a nota humorística que lhe é carac-
terística: «[...] tudo era oferecido e regateado. Só as moscas eram de graça. (op. cit.,
vol.III, pp.85)». Os ritos religiosos das populações orientais foram também motivo
para conversa que a narradora transcreve. Porém são as descrições que, em minha
opinião, revelam a maior riqueza estética.

A viagem foi óptima, graças a Deus. Durou 3, 4 horas? Assusta-me a ideia e a necessi-
dade de ter de usar mais adjectivos! Em princípio, sinto por eles um certo desprezo.
Um substantivo escrupulosamente escolhido teria a obrigação de oferecer uma ima-
gem, um sentido, exactos...Mas é tão fácil gritar: é lindo, é monstruoso, é grande, é
misterioso, brilhante, fenomenal, atroz... Como falar com sobriedade duma descida do
alto sobre Hong-Kong numa noite de verão? Os arranha-céus desenhavam-se em luz.
A baía, adivinhada, reflectia a cores o brilho da cidade e dos navios ancorados.
Descíamos; descíamos. Cada janela era um diamante e havia centenas de arranha-céus
que pareciam um cenário criado por nós. Havia muitos no centro da cidade, muitos er-
guidos sobe os montes que a rodeiam, como monumentos de luz a celebrar uma dese-
jada civilização resplandecente. (op. cit,vol.III,pp.87)

No excerto transcrito, é curiosa a reflexão sobre a utilização dos adjectivos. Até o
emprego do verbo “gritar” reforça o sentido dos mesmos, marcando a espontaneidade
que caracteriza o impressionismo causado pela visão de quem os profere. O modo como
os sequencia traduz a emoção pelo belo ou pelo horrível, sublinhada pela expressão
construída com o verbo ser. Depois a análise do excerto mostra que a narradora fugiu, o
mais que pôde, à adjectivação, preferindo outro tipo de construções sintácticas que não
retiraram ao texto nem beleza nem as características descritivas. Realço a repetição na
descida para a cidade que, embora numa forma do pretérito, nos dá a noção de estarmos
a acompanhar o percurso, até desperta uma certa expectativa que prepara o espectáculo
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que vamos “presenciar” através da descrição que se lhe segue. As palavras são comuns,
embora ricas de significado. O valor da luz que ressalta estende-se a todo o excerto pe-
las expressões que o conformam, terminando, desta vez com um adjectivo, que valoriza
e sintetiza essa riqueza de brilho e luminosidade que os passageiros extasiava.

Terra à Vista (1991) foi o subtítulo escolhido para o terceiro volume das Memóri-
as. Ele coincide com o regresso à pátria e é também o último desta série. Por isso, a
partir do Capítulo XLI assiste-se a um regresso ao passado remoto, relembrando epi-
sódios da sua vida passada, os vários espaços onde viveu e as pessoas com as quais
cresceu. O discurso é rico de reflexões sobre o passado e o presente, sobre a sua pró-
pria existência, alguns conceitos e mesmo sobre a sua escrita. Mantém o seu estilo,
atravessando épocas e sobre elas discorrendo; relacionando factos a pessoas e a luga-
res; narrando, descrevendo, sintetizando.

Sem ter por intuito sobrecarregar este texto com transcrições da obra, há, todavia
uma descrição que faço gosto em inserir, mesmo porque faz parte desse passado,
agora evocado. 

Lá em baixo, talvez junto ao Terreiro do Paço, subiam os foguetes de lágrimas, desfa-
ziam-se no alto e choravam estrelas leves e mansas, a esconder as do céu.
Depois vinha um repuxo de oiro; logo uma explosão de verdes, e lágrimas mais densas
a cobrir a noite. Era lindo. Nós ríamos de contentamento, corríamos no terraço de um
lado para o outro, exclamávamos “Oh!” a cada chuva de luzinhas. De repente uma
apoteose! Era mais do que esperávamos! Ficámos mudos, pregados ao chão. Todas as
luzes, todas as cores, todos os conjuntos de estrelas treparam ao mesmo tempo pela
noite acima, espalharam-se, entrecruzaram-se, desenharam figuras de conto de fadas.
A escuridão deixou de existir, perante aquele braseiro que não parava de repetir o seu
esplendor (op.cit., vol.III, pp.277).

Esta descrição traduz a visão da narradora, ainda criança, observada da casa dos
avós, na Rua do Pau da Bandeira, em Lisboa e o espectáculo, na realidade, foi ocasi-
onado por um incêndio deflagrado a partir de material pirrónico, destinado a fogo de
artifício, que constituiu uma catástrofe, tendo mesmo morrido pessoas. Veja-se a be-
leza que dele extraiu a narradora e a capacidade ficcional da criança de oito anos, que
até foi capaz de encontrar no fogo figuras de contos de fadas.

Há neste volume algumas palavras-chave, isto é, palavras que se repetem em vá-
rios cenários com especial relevância. Umas, como a luz e os seus vários cambiantes,
fogo, cores, céu, terra, mar, margem, e noite, enriquecem as descrições; outras como
a vida, amor, paz, beleza, a arte, a solidão e o sentido das palavras constituem motivo
de reflexão.

A presença do “eu” é uma constante que atravessa os três volumes das Memórias,
o que não é de estranhar dado o género em que se integra a obra. Todavia esse “eu”
nos dois primeiros volumes aparece mais relativizado porque em função dos outros,
ou melhor, da maneira como se sente perante as pessoas e os ambientes que a rodei-



am. Neste último livro e nomeadamente na parte final, onde a introspecção é mais
profunda, o “eu” espraia-se em divagações abrangendo momentos passados, outros
do presente e finalmente dum futuro que imagina mas não sabe quando chegará. 

A ideia da morte como a etapa mais próxima conduz a escrita para o que denomi-
na «um vago além». É o início de um adeus ao mundo questionando o que encontrará
nesse país longínquo, destino da sua derradeira viagem «Haverá um cais iluminado, e
a paz alta e profunda que sempre desejei? Aquela paz que representa, entre ódios e
angústias, enevoado amor? (op.cit,vol.III, pp.298).» As interrogações são testemunho
de incerteza, mas as palavras que dão sentido e conteúdo às frases espelham desejos
de toda uma vida. 9

Em conclusão, direi que Maria da Graça Athaíde não só tinha o dom da escrita e
de recriar episódios vividos como possuía uma alma de poeta, o que aflora nos seus
textos através de imagens e expressões. Uma vasta cultura geral aliada à sua mundi-
vidência e a uma sólida formação humana fazem com que a leitura dos seus livros se-
ja, para o leitor, um prazer tanto pela beleza e riqueza literária como pela
humanidade que deles ressalta. A variedade de registos, o modo como os estrutura e a
densidade psicológica das suas análises conferem-lhe, realmente, o estatuto de escri-
tora, numa prosa fluente, rica e com características modernas.
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omo não calçava meias, viam-se-lhe as marcas do cieiro e da prolongada falta de
limpeza a invadir como pulgas os pés até aos tornozelos; assim o permitia um

dos muitos tiques nervosos, aquele que a punha a calçar e a descalçar os sapatos rotos
com os próprios sapatos rotos. Baixa e franzina, a agilidade com que virava a cabeça
para mim e para o lado direito não correspondia à velhice evidente do rosto. Que te-
mia? Ou de que tinha vergonha? Não fui capaz de decidir-me acerca do sentimento
projectado por aqueles olhos vivos de donzela, melhor, de animal encurralado: ao
medo de que lhe roubassem a parca pensão que estava em vias de receber juntei a es-
tupefacção face ao modernismo de ponta da estação de correios de Angra.

É sempre assim nos últimos dias dos meses: filas sem fim de reformados e outros
pensionistas cujo entusiasmo se compara ao de crianças. O correio é intolerável nes-
tes dias. As bichas chegam a ultrapassar a porta da entrada no edifício, chegam a sair
do alpendre e a conquistar o passeio e mesmo a rua. Quase sempre vou à caixa de
venda automática de selos, depois de ter desistido de apresentar por escrito no livro
amarelo outras soluções mais consentâneas com o nosso fim de milénio. Porém, des-
ta vez, como em quase todas, a máquina estava “Fora de serviço” (quando não está
fora de serviço sou eu que não tenho moedas). Nem um parágrafo li do livro que con-
tinuava aberto nas minhas mãos apenas para disfarçar o meu interesse perverso e in-
discreto pela velha à minha frente.

Aquando da sua vez, quase não chegava à altura aristocrática do mármore do bal-
cão. Ao colocar as mãos acima do nível dos olhos apercebeu-se de que tinha as unhas
pretas de esterco. Com a mesma rapidez dos gestos do pescoço e dos olhos, limpou
com uma das unhas as outras unhas e depois a limpadora com uma das já limpas.
Tanta ansiedade, meu Deus!

— Não te esqueças de mim.
Ou:
— Diz que estou aqui, se houver problema.
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Ou talvez:
— Tens contigo o meu recibo?
Não sei verdadeiramente o que disse a outra. Por fim, estavam explicados os mo-

vimentos de cabeça para o lado direito. A outra velha estava de pé ao lado de uma das
secretariazitas de parede que servem para se fechar os envelopes, escrever-se os en-
dereços à última da hora, estas coisas. Vestia um casaco de falsas peles que fora bran-
co e que resultava absolutamente ridículo nela, como se fosse uma caricatura. A
partir desta segunda velha, a primeira ganhava outra dimensão: dir-se-iam senhora e
criada ou relação análoga, do género amiga rica/amiga pobre, amiga da cidade/amiga
das freguesias que admira e inveja a classe da amiga cosmopolita. Assim se declinam
os arquétipos sociais a todos os níveis, inclusive abaixo da linha de água. Vamos su-
por, para este efeito, que a velha à minha frente era a criada saloia da outra.

A criada saloia da senhora outrora rica não lhe respondeu porque a funcionária
dos correios lhe estendeu com muda familiaridade uma almofadinha de tinta, onde
ela molhou o indicador direito para carimbar o recibo. Limpou o dedo na saia rota.
Não me lembro de as ver sair.

Algo de nobre me atrai na miséria e na decadência, quando a vaidade dos códigos
sociais desce à caricatura ou então a um grau de animalidade próxima daquele que
ainda reside na pureza infantil. Recordo um bêbedo que segurava as calças com uma
gravata e sobre o qual fiz um dos poemas de Via Sacra, “Verdadeiro Poema Místico”,
que passo a citar:

Invejo os que são capazes de auto-desprezo
Que não fazem a barba nem se lavam
Não usam cinto, se esquecem de atar os sapatos
Fumam e bebem e de outros modos se maltratam;
Em seus olhos vagueia uma criança perdida.
Cristo veio de propósito para estes que
Não se contentam com um sentido qualquer:
Não se conformam à natureza e desconfiam da razão social.
Hão-de escutar na justa medida
A missa em mi menor de Bruckner
E serão os únicos a proclamar: «Só a fé nos salva».
Para eles, só para eles, se abrem no Céu
Júbilos sem fim, alucinações eternas.

Ao copiar este poema, vou concluindo, a sorrir, que as velhas pensionistas do cor-
reio não saberiam apreciar a missa em mi menor de Bruckner. A Poesia é, com efeito,
uma linguagem com regras muito específicas. A velha do falso casaco de peles bran-
co sujo, por exemplo, esforçava-se por imitar a classe à qual pertencera antigamente,



por hipótese. Havia soberba tola no porte altivo dela, a única a não dar-se conta da
triste figura que fazia. Quem sabe se o tal sentimento misterioso dos olhos da outra
não seria escárnio saloio? Talvez o que me atraía nestes casos seja a seguinte analo-
gia: tal como nós olhamos para os velhos pensionistas dos correios, que nos caricatu-
ram e humilham, assim alguém superior a nós — extraterrestre, anjo ou o mais certo,
Deus —, escondido, olhará para nós entre compadecido e enojado.

Porque, em simultâneo, sou incapaz de fazer algo de concreto por estes pobres de
Cristo vesgolhos, sebentos, pedintes que limpam o abundante nariz nas mangas dos ca-
sacos remendados — o Greta, o homossexual mais famoso das ruas de Angra, baptizada
pelos liberais de Heroísmo, a Maria dos sacos, a louca ex-mulher do Daniel Quijanja,
sobre quem escrevi uma das Histórias de uma Terra Cristã, aquele homem com o rosto
deformado pelo cancro de pele e que passeava pelo metro, em Lisboa, sem o embaraço
que nos fazia sentir, a nós, os jovens e perfeitos estudantes universitários… 

… A Maria, que estudou comigo no liceu e que fez um casamento infortunado e
que está também semi-louca: «Quando o meu homem chegar, isto», «Quando o meu
homem chegar, aquilo». Coitada! Ele fugiu com a amante para a América. Toda a
gente sabe que não voltará. Manda-lhe de lá algum dinheiro para o sustento da casa e
a criação dos filhos. Vejo-a sempre carregada de sacos plásticos, a pedir desculpas
pelo pagamento em atraso na venda, no talho, eu sei lá! O dono da venda sabe que o
marido não voltará, o dono do talho sabe que o marido não voltará…

Não aguento mais do que um quarto de hora a olhar para eles cheio de compaixão.
Sou incapaz de os maltratar mas também de falar com eles como irmãos; de os ignorar
mas também de os ajudar de forma eficaz; de acreditar no valor positivo deste lado e
do negativo daquele. A minha vontade primária é de resolver-lhes o problema por ma-
gia, integrando-os na decência social. A minha inteligência reflexiva aconselha-me a
ponderar os factos e a vislumbrar outras interpretações mais profundas.

Que mal há na pobreza? A maior parte do nosso incómodo deriva dela ser o opos-
to do materialismo consumista do século. Os cristãos devem prestar muito cuidado
com a reacção à crítica pagã contra a riqueza do Vaticano versus a miséria que proli-
fera. Cristo privilegiou a pobreza e, que eu saiba, nunca fez algo de concreto para tor-
nar os pobres mais ricos; seria contraproducente, visto que «O meu reino não é deste
mundo». A única observação que pode dar jeito a esta tentação ateia é a do conselho
que dá ao jovem rico. Em contrapartida, o fim da mesma história e aquela exclama-
ção tão profunda, em resposta à indignação de Judas com o gasto de perfume com o
qual Maria Madalena lava os pés do Mestre: «Pobres, tê-los-eis sempre, enquanto
que eu estou de passagem». A via religiosa desprende-se da carne e o oiro torna-se,
então, símbolo da luz interior. Corre-se o risco de inverter os valores se atendermos
ao apelo constante da leitura política do Evangelho. A burguesia não percebe nada de
simbologia.

A minha indecisão sentimental configura-se extremada em dois dos meus amigos
íntimos, o senhor Director Regional dos Assuntos Sociais e a jovem Duquesa da Nas-
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ce-Água. Uma destas noites, conversando sobre as suas andanças pelas ilhas, em par-
ticular Rabo-de-Peixe,  em S. Miguel, exclamava, indignado:

— Rabo-de-Peixe não tem nada a ver com nada da realidade açoriana. Ali é outro
mundo. A primeira vez que lá fui, ainda na qualidade de sociólogo, senti pavor com
as crianças que, literalmente — e o meu amigo acentuava pausadamente este advér-
bio de modo: — se atiravam para cima dos carros. Pavor! Pavor! Não há explicação
para aquilo! As mulheres passam os dias sentadas às portas, as crianças, nuas, aos
magotes pelos caminhos… Também, pudera!, as casas mais parecem currais, sem o
mínimo de condições. E depois reproduzem-se, reproduzem-se, reproduzem-se! Ima-
ginem só o que até há bem pouco tempo servia de quarto de banho àquela gente?! O
sótão! Os bombeiros entraram lá de botas de borracha e pás!

A jovem duquesa da Terceira é o mais alto apuro civilizacional incarnado. Para che-
gar a este nível de requinte, uma família tem de possuir pelo menos cinco séculos de
tradição dentro do mesmo solar. Todavia, o burilamento artístico da alma desta mulher
de eleição é dificilmente reconhecido pela burguesia reinante, que lhe despreza a atrac-
ção pela indigência. Com efeito, sou das suas poucas relações que se não droga ou be-
be ou vive noutra espécie de vereda socialmente proibida ou indesejada. Ela esteve no
baile que a Humanidade deu no último terraço da torre de Babel e não apreciou. «Vai-
dade das vaidades, tudo é vaidade». Quanto da sua descida é amor verdadeiro? Quanto
de provocação? Quanto de snobismo? Aprecio-lhe o perfil de personagem de Proust. 

Esta é a única frase inteira que sei dizer em Grego: «Mataiotês mataiotatón, ta pan-
ta mataiotês». «Vanitas vanitatum, omnia vanitas». «Vaidade das vaidades, diz Coélet,
tudo é vaidade». Ensinou-ma um grande amigo, nas aulas de Mestrado, à revelia dum
seminário aborrecido. Acabei de o convidar para a Ceia Grande, que é costume das
ilhas para o jantar de Quinta-feira Santa, mimando a última refeição do Salvador. É do
Porto, onde não há esta tradição, mas seja como for está sozinho e é dia de festa:

— Se não te ofenderes, preferiria ficar em casa, sozinho com o Onassis — Onas-
sis é o nome do cão deste meu amigo, apaixonado por Maria Callas: — Não tenho
andado muito bem e temo não ser boa companhia para ninguém. Qual o motivo da
minha tristeza profunda? Eu próprio não sei lá muito bem… Este ano não tem sido lá
grande coisa. Não me apetece estar com ninguém, ser visto por ninguém… Nem sei o
que dizer… Desculpa-me, sim?

— Não há problema! Põe-te a ouvir Händel — este meu amigo é melómano.
— Não tenho feito outra coisa. Ah, a propósito: tens visto o Corpus Christi? Está

a dar na RTP-Açores, no Canal 2 e no Arte. Muito sério, só gente das melhores uin-
versidades. O Evangelho de João contrastado com os Sinópticos. Interessantíssimo!
Parece que as investigações mais recentes são peremptórias quanto à existência histó-
rica de Jesus Cristo. Recebeste o meu postal?

— Tenho visto, sim. Com o maior dos interesses. Aliás, também li uma referência
de Ricœur feita numa entrevista dada à última Lire. Queixava-se da montagem, que
fracciona o discurso dos intervenientes, para além de não apresentar os pressupostos



deles; e referia também como defeito o acentuar do anti-semitismo tardio, sem qual-
quer referência à geração precedente, a de S. Paulo, para ser mais exacto. 

— Recebeste o meu postal?
Recebi. O postal representa uma nossa Senhora no Calvário, pintura do século

XVI, escola de Colónia, pertença do Museu Nacional de Arte Antiga de Lisboa. O
José-Maria gravou nele a seguinte mensagem:

Páscoa de 1998

Estimado:

Em Angra, como sabes, são estreitos e simnuosos
os caminhos que levam à Memória…
Por isso faço votos de uma

BOA PÁSCOA

José-Mª.

Ouço uns berros ao fechar o telemóvel, como se fossem uivos altíssimos dum ani-
mal acossado. «Pai, Pai, afasta de mim este cálice!». É a raiva dum trabalhador sur-
do-mudo com o qual os outros tecem durante toda a jornada de trabalho. Estão atrás
de minha casa a construir um convento para as Criaditas dos Pobres, que se descul-
pam escandalizadas da beleza arquitectónica que nasce atrás do meu jardim: «Nós
não queríamos esta sumptuosidade, não tem nada a ver com o espírito da nossa mis-
são!». 

Tivemos uma surda-muda na família, a Fátima, prima direita de minha Mãe. Já
morreu, mesmo assim depois da tia Georgina, que muito rezou a Deus pedindo que a
levasse antes dela, pois «Que será desta pobre de Cristo sem mim para cuidar dela?».
A tia Georgina fez-se beata depois de viúva mas enquanto o tio foi vivo falam as
más—línguas de uma certa leviandade. Enfim, uma espécie de Maria Madalena de
trazer por casa. A Fátima tinha, como é costume em muitos casos de anormalidade
(toda a vida ouvi dizer: «Os tolos só pensam nisto!»), uma grande apetência sexual e
era um trabalho de Hércules aguentá-la dentro dos limites da nossa conduta cristã
medieval. Entendíamo-nos na perfeição com a linguagem gestual. Morreu no Cana-
dá, para onde foi depois da morte da tia Georgina. Os irmãos cansaram-se do seu
mau génio e internaram-na num destes lares de idosos muito convenientes para o
egoísmo contemporâneo.

125Os pobres de Cristo



126 Mário Cabral

Continuo com o telemóvel fechado entre as mãos postas, como se fosse um terço.
Olho pela grande janela que dá para o jardim, onde a Primavera acaba de começar.
Esta cena dura o tempo de rezar um Pai-nosso.

Agradeço a Deus a serenidade que me é possível aos trinta e quatro anos de idade,
quando começo a ficar careca e me rebentam os dentes do siso, agradeço o equilíbrio
mental num século que não sabe o que quer. Numa época em que todos acordam de-
pois do meio-dia, agradeço levantar-me às seis da manhã cheio de vontade para tra-
balhar a Luz. No entanto, o meu orgulho não é tanto que resista aos pobres de Cristo
e agradeço a Deus que os anjos me visitem num século que os negou.

Não sei explicar o meu nó na garganta mas não é de bom-tom que em Literatura
se faça tese, não é assim? Estou disponível para continuar a viver acordando às seis
da manhã, com o bater do sino — mas ó bom Deus, entregar-me-ei à morte sorrindo.



Introdução

mbora a insuficiência de estudos sobre o património cultural açoriano e, atrevo-
-me a dizer, nacional, tenha vindo a ser atenuada pela multiplicação de monogra-

fias realizadas por docentes universitários e pelas contribuições de eruditos e histori-
adores locais, esta temática mantém-se uma preocupação que inquieta a comunidade
intelectual. Desta forma, a revista Insula, carente de qualquer estudo literário apro-
fundado, afigurou-se como uma proposta interessante de investigação no âmbito da
cadeira de Literatura Açoriana. Embora seja importante consciencializar a humildade
deste contributo que parte de um aluno com formação em História e, logo, sem a de-
vida sensibilidade para as questões literárias, penso que essas lacunas foram trans-
postas mediante variadas leituras que complementaram as ausências de formação no
campo e pelas virtudes que a formação em História despertou na investigação.

O presente estudo segue uma abordagem essencialmente literária da revista Insula,
procurando demonstrar a importância central do suplementarismo no desenvolvimento
da cultura açoriana, já que, ainda na década de 30 do século passado, grande parte das
obras dos autores regionais se apresenta dispersa pelos periódicos. Assume, assim, ca-
pital importância aumentar a quantidade e a qualidade de estudos deste género, pois só
dessa forma será possível reunir e estudar as obras dos autores açorianos, mostrando,
simultaneamente, a verdadeira dimensão da literatura açoriana. Neste âmbito, a realiza-
ção de uma antologia da Insula, embora assuma critérios pessoais, procura constituir
um suplemento aos vazios que pemanecem na investigação regional.

O trabalho procura traçar o ambiente literário da época em que a revista se inse-
riu, com a preocupação de explorar as motivações de uma fundação que assume o
objectivo de constituir um meio de propaganda dos Açores e da cultura açoriana. Na
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realidade, o grupo que constituiu a Insula, consciente do imenso vazio cultural que
estava por preencher, procurou, mais do que documentar a vida açoriana, reunir valo-
res intelectuais dispersos e fomentar o desabrochar de novos autores. Porém, diria
que a maior riqueza da revista não terá sido no campo literário, antes no campo da di-
vulgação da vida açoriana, das suas variadas actividades e dos seus acontecimentos. 

O desenvolvimento do estudo procurará como objectivo último conhecer as figuras
da elite micaelense que possibilitaram a concretização de um projecto que manteve a
sua publicação entre 1932 e 1934. Entre os dirigentes e colaboradores contam-se per-
sonalidades públicas de inegável valor e que conferiram um valor acrescido à Insula,
tal como Armando Côrtes-Rodrigues, J. Silva Júnior ou o terceirense Maduro Dias.

A imprensa e a formação de um público

Para o estudo da imprensa nas ilhas atlânticas, a leitura do artigo “A imprensa na
conformação dos sistemas literários emergentes: Cabo Verde”, da autoria de Francis-
co Salinas, afigura-se-me  fundamental. Como tal, é baseado na síntese desta leitura
que este capítulo procura definir a importância da imprensa no âmbito das literaturas
emergentes nas ilhas atlânticas.

Ao considerar-se a questão das literaturas “emergentes” nos arquipélagos atlânti-
cos surge como incontornável o tema da imprensa. No entanto, os sistemas “emer-
gentes” de literatura não podem ser considerados de uma forma unilateral, pois
permanecem insuficiências na sua designação. Particularizando o caso açoriano, a
definição de uma literatura “emergente”, significa que a mesma não existia ou que a
sociedade e a cultura açoriana eram desprovidas de formas artísticas? Será que não se
trata de uma designação profunda que esconde outros significados sociais “como
“emergência” social, política, cultural, etc.?”1

De facto, a definição de uma literatura “emergente” nas ilhas atlânticas só pode
ser referenciada a partir de finais do século XIX e inícios do século XX, com o surgi-
mento das sociedades industriais e com a eclosão da Revolução Liberal. Recusando a
sociedade medieval, o liberalismo apresentou uma ideologia de afirmação social que
dominou as correntes de pensamento europeu e que pretendia que as sociedades se-
guissem o denominado movimento das luzes. Para o efeito tornava-se necessário o
desenvolvimento de mecanismos de desenvolvimento intelectual em sociedades pro-
fundamente marcadas pelo analfabetismo. Em Portugal, a reforma pombalina em
muito contribuiu para melhorar a instrução do povo, mas o caminho que permitiu que
o ensino se tornasse generalizado a toda a população e, progressivamente, laicizado
foi ainda muito longo. Impunha-se a criação de condições para o desenvolvimento da

1 Francisco Salinas, “ A imprensa na conformação dos sistemas literários emergentes: Cabo Verde”, in Les Iles Atlanti-

ques: Realités et imaginaire, Actes du Colloque organizé par l’équipe Erilar, Université Rennes 2, octobre, 1999, p.422



instrução pública como a criação das bibliotecas e “a inclusão dos produtos literários
como produtos de consumo.”2 Os literatos deste século tiveram um importante papel
neste domínio lutando pelo acesso ao ensino, visto como uma via de desenvolvimen-
to intelectual do homem e considerado como um dever do Estado. Ainda neste âmbi-
to, as bibliotecas públicas foram alvo da atenção das mais proeminentes figuras,
conscientes da necessidade de promover a instalação destes centros culturais, vistos
como instrumentos fundamentais na instrução pública, na satisfação das necessidades
profissionais letradas e industriais e na garantia do acesso à informação.

Nos Açores, foi a formação de uma “pequena elite culta” em paralelo com a eclo-
são do liberalismo que permitiu o nascimento de uma literatura açoriana. A “emer-
gência” de uma literatura regional configurou-se como a afirmação da especificidade
cultural açoriana, sem negar a sua pertença a um todo nacional. Apesar do contributo
literário do Padre Gaspar Frutuoso que inseriu uma novela sentimental na sua crónica
“Saudades da Terra”(século XVI), a realidade é que a ficção açoriana só no século
XIX se afirmou e consolidou, visto que a obra do cronista tendo ficado inédita não
criou uma tradição literária na região.

O desenvolvimento de um determinado género literário relaciona-se com situa-
ções diversas como a “extracção social e a formação cultural dos produtores (cria-
dores) e dos receptores ( o público primeiro)”3, mas também com as especificidades
do mercado e com as condições de difusão cultural. Nas ilhas atlânticas e, em parti-
cular nos Açores, a imprensa assumiu-se como o principal meio de difusão, funcio-
nando como um instrumento com capacidade de estabelecimento e fixação de um
sistema literário. As publicações da imprensa assumiram, desta forma, o papel de di-
fusão cultural numa região desprovida de indústrias editoriais, devendo, igualmente,
ser reconhecida à imprensa açoriana a responsabilidade na formação de um público
leitor que, inicialmente, teria poucas possibilidades em aceder à formação superior.
Simultaneamente, funcionou como uma forma de legitimação da literatura regional,
visto que a imprensa procedia a uma selecção segundo critérios editoriais que impli-
cavam inclusões e exclusões, ou seja, escolhas. 

Francisco Salinas, no contexto da discussão dos sistemas literários emergentes nas
ilhas atlânticas,  afirma a importância “da imprensa nos processos de autonomização dos
sistemas literários, na emergência, em definitivo, de uma literatura.”4 Desta afirmação,
sobressai mais uma prova conclusiva da necessidade de manter uma contínua promoção
do estudo dos periódicos que preencheram o campo cultural açoriano até aos nossos dias.

No decurso desses estudos devemos ter em linha de consideração, não apenas os
textos declaradamente literários como os poemas e os contos, mas, também, manter a
mente aberta para outros tipos de texto em que transparece uma pretensão de estilo,
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3 Idem, Ibidem, p.423
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uma espécie de exercício de treino no objectivo de criação de uma linguagem literária.
Apesar do seu carácter expressamente jornalístico ou lírico-descritivo aproximam-se
ou abrem caminhos para outros textos de carácter literário. Nos primeiros periódicos
que aparecem na região, esta realidade surge, essencialmente, através da valorização da
descrição da paisagem, bem como da valorização das tradições populares e dos aspec-
tos culturais da sociedade em que o próprio autor tem um papel relevante.

As manifestações culturais da imprensa, que “funcionam como uma espécie de re-
positório de valores”5, criam no seu conjunto uma tradição literária, expressando, desta
forma, uma clara intencionalidade ideológica da imprensa, tal como notou Salinas.

A imprensa literária e o suplementarismo nos Açores

A partir das reflexões anteriores podemos concluir que a afirmação da cultura aço-
riana e o desenvolvimento da imprensa nos Açores foram duas faces da mesma moe-
da. Foi na imprensa que a cultura e as letras regionais encontraram a sua expressão e
a sua legitimação na ausência ou precariedade de outras formas de difusão cultural.
Como notou Vamberto Freitas, os suplementos culturais incorporavam em si mes-
mos, uma dupla vantagem: a par da sustentação do desenvolvimento da cultura, que
foi chegando ao arquipélago durante os séculos que sucederam ao processo de povo-
amento, incorporaram a função de estimular a sua permanente criação. 6

O facto de as mais proeminentes figuras intelectuais da época estarem ligadas à
imprensa foi, sem dúvida, uma mais valia que imprimiu no suplementarismo cultural
açoriano grande qualidade jornalística e literária. A riqueza e a qualidade das colabo-
rações nos órgãos da imprensa permitiram a manutenção de um elevado nível cultu-
ral nos Açores, que se exprimiu no desabrochar de dezenas de jornais e revistas, um
pouco por toda a Região.

A introdução da imprensa na região ocorreu com a regência da Terceira que criou,
em 1830, o primeiro órgão de imprensa nos Açores, sendo no mesmo ano publicado
«Crónicas da Terceira”. Em 1835, nasce em S. Miguel o jornal “Açoriano Oriental”
fundado por Manuel António de Vasconcelos, um ano depois surge na ilha Terceira, a
primeira tipografia particular de A. J. Costa, que inicia a publicação do jornal “O Ob-
servador” e no decurso do mesmo ano é fundado o jornal “O Angrense”. Em 1847 é
fundado na cidade de Ponta Delgada, “O Correio Micaelense”, e em 1849, o jornal
“Cartista dos Açores”.7 Na Horta a introdução da imprensa foi um pouco mais tardia,

5 Idem, Ibidem, p.425
6 Veja-se  Vamberto Freitas, “Suplementarismo Cultural nos Açores”, in A Ilha Em Frente - textos do cerco e da fuga,

Lisboa, Edições Salamandra,1999,  p.30-40
7 Informações colhidas em  António Brandão Moniz, “Algumas questões sobre a imprensa açoriana”, in Vértice, v. 42,

n.º 488, Coimbra, p.281-293.



coincidindo com a publicação do primeiro número do jornal “O Incentivo” fundado
em1857, por João José da Graça, seguindo-se, no mesmo ano, a fundação do jornal
“O Faialense” de Miguel Street de Arriaga e José Botelho de Andrade. 

Estes são, no entanto, apenas alguns exemplos de periódicos que floresceram após
a introdução da imprensa na região, pois os Açores foram, de facto, um verdadeiro
fenómeno em termos de produção jornalística e literária: “No contexto cultural por-
tuguês, os Açores são únicos e idiossincráticos. Para quem vem de fora, é espantoso
descobrir que as ilhas tiveram mais de seiscentos jornais e revistas diferentes ao lon-
go da sua história...”8

No arquipélago dos Açores, a cidade da Horta foi desde sempre um importante
entreposto comercial marítimo, graças a uma privilegiada localização no atlântico e
uma bacia geográfica que enriquecia esta cidade com um óptimo ancoradouro. Desta
forma, aliava-se a este local um certo cariz cosmopolita imbuído de uma abertura a
ideias políticas, sociais e culturais que chegavam ao Faial vindas do exterior.

Entre 1850 e 1900, a cidade da Horta assumiu-se, indubitavelmente, como o centro
cultural dos Açores, guiada por uma geração que imprimiu à cosmopolita cidade faia-
lense uma intensa actividade literária, musical, teatral e jornalística. Das variadas per-
sonagens que tiveram papel meritório nesta conjuntura, realça-se a acção de alguns
homens letrados que projectaram nos jornais e nas revistas faialenses todo o seu génio.
Em particular, destacaram-se os contistas como António de Lacerda Bulcão, Florêncio
Terra, Manuel Garcia Monteiro, Manuel Zerbone, Rodrigo Guerra,  Ernesto Rebelo,
Marcelino Lima e Nunes da Rosa, cujos contos e crónicas se podem encontrar, em par-
te,  dispersos pelos jornais e revistas faialenses: “ O conto e a novela têm nas ilhas
uma tonalidade bem acentuada. O viver rústico do Oeste, a sina marinheira das gentes
que correram mundo à caça da baleia e foram colonizar terras distantes”9, constituem
as temáticas preferenciais dos contistas da Horta, num quadro tipicamente regionalista.

Apesar do brilhantismo que a imprensa atingiu na cidade da Horta, conduzida por
figuras que impuseram nas suas obras escritas, teatrais e musicais grande empenha-
mento artístico e enorme brilho cultural, foi no decurso do século XX que a literatura
açoriana se reconheceu a si própria, sem nunca negar a sua pertença a um todo.

Ponta Delgada substituiu o protagonismo cultural da Horta que no virar do século
inicia um processo de decadência económica. No ambiente micaelense, integram-se
colaborações  de contistas e poetas de grande qualidade nas primeiras décadas do no-
vo século, como por exemplo, Vitorino Nemésio, Urbano de Mendonça Dias, Maria
Machado, Armando Côrtes-Rodrigues, Carreiro da Costa, Maduro Dias, Armando
Cândido, entre outros. 
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8 Onésimo Teotónio Almeida, “ Quadro panorâmico da Literatura Açoriana nos últimos 50 anos “, in Açores, Açorianos,

Açorianidade – um espaço cultural, Ponta Delgada, Signo, 1989, p. 71
9 Pedro da Silveira, “O conto açoriano e seus caminhos”, in Atlântida, vol. 8,  n.º 3, Angra do Heroísmo, Instituto Açori-

ano de Cultura, 1964,  Maio /Junho, p.193
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Deve-se ao escritor continental Raul Brandão  e ao seu livro “As Ilhas Desconheci-
das” uma boa parte da percepção de que o arquipélago era, de facto, um Portugal dis-
tinto. Foi a partir das observações perspicazes do autor  sobre as ilhas açorianas, que
Vitorino Nemésio reconheceu e deu voz à ideia de açorianidade, definida e aprofunda-
da no texto publicado na Insula; “deu-se como nunca havia acontecido antes entre um
ilhéu e um continental, esse melvilleano choque de reconhecimento; nascia a açoriani-
dade literária.”10 O neologismo criado por Nemésio  fundamentou a especificidade da
vivência insular numa região em que a geografia,” vale outro tanto como a história”11.
Tratou-se da percepção de uma cultura que expressa uma sensibilidade literária distinta
e que, afectada pelos condicionalismos do ilhéu isolado no Atlântico, mostra uma espe-
cificidade cultural regional distinta do conjunto nacional. 

A literatura açoriana descobria as suas próprias diferenças, a sua singularidade, no
fundo, a insularidade que despertava um modo tão particular de olhar o mundo. No
entanto, apenas em Almas Cativas, de Roberto de Mesquita, Nemésio identificou o
primeiro grande momento da  açorianidade literária, através da expressão do essen-
cial da vivência humana modelada pelo aprisionamento nas ilhas.

O contexto literário da revista Insula

O contexto literário da primeira metade do século XX, sobretudo, as três primei-
ras décadas, caracteriza-se, de uma forma global, pelo seu conservadorismo, excep-
ção feita a autores como Roberto de Mesquita, cujo reconhecimento só tardiamente
surgiu, Vitorino Nemésio e, mais tarde,  Pedro da Silveira, Diogo Ivens, entre outros.

Ponta Delgada, principal pólo da cultura açoriana após a decadência económica
da Horta, caracterizou-se pela valorização dos textos sobre folclore, etnografia e his-
tória local, tal como a reedição de obras açorianas consagradas e a tradução de livros
de viagens redigidos por estrangeiros que passaram pelos Açores.

Numa sociedade marcada pela censura institucional e pelo forte conservadoris-
mo social, a literatura açoriana manteve um carácter rigorosamente regionalista,
excessivamente vinculada ao nacionalismo literário e acusando alguma ingenuida-
de nos seus motivos literários. O enraízamento da literatura numa estrutura política
e social salazarista, inevitavelmente orientada para a manutenção das mentalidades,
desembocou num apego frívolo à vida tradicional em oposição às rápidas mudan-
ças que ocorriam no mundo; “ alguns poetas, como Oliveira San-Bento, foram mui-
to além da poesia bucólica, publicando frequentemente em formas estéticas

10 Vamberto Freitas, ibidem, p. 37
11 Vitorino Nemésio, “Açorianidade”, Insula, n.º 7-8, 1932. No mesmo ano e com o mesmo propósito de celebrar os 500

anos do Descobrimento dos Açores, Nemésio publicou um Lisboa um pequeno texto também intitulado “Açorianidade”, re-

produzido depois pelo Correio dos Açores.



tradicionais (sonetos, em particular), poesia excessivamente conotada com a ideo-
logia política vigente.”12

Contrariando este conservadorismo estético, destacaram-se os autores atrás enun-
ciados. Roberto de Mesquita, vindo do século XIX,  expressou-se no simbolismo,
inspirado na poética de Verlaine e de Eugénio de Castro, como forma literária ideal
para a expressão dos sentimentos de monotonia e tédio da insularidade que o torna-
vam um prisioneiro da ilha e de si próprio. Armando Côrtes-Rodrigues, após uma
breve incursão no modernismo literário da revista Orpheu, ao lado de nomes como
Mário de Sá-Carneiro, Fernando Pessoa e Almada Negreiros, voltou para a sua terra
natal onde se remeteu a um denominado franciscanismo literário que Pessoa já lhe ti-
nha apontado e censurado. A partir da década de 30 procurou afastar-se do naciona-
lismo literário, de certa forma ligado a um “catolicismo franciscano”13. Nesta sua
segunda fase de modernista caracterizar-se-á por “uma espécie de compromisso entre
o versilibrismo e o recurso ao verso metrificado, sem grandes ousadias imagísticas
nem temáticas”14.

A obra de Vitorino Nemésio foi a que mais reconhecimento mereceu da crítica
portuguesa. A ficção e a poesia do autor foram profundamente influenciadas pela ex-
periência insular, transplantada para as suas obras com um notável engenho estético.

No segundo quartel do século, com a proposta de Vitorino Nemésio de um concei-
to de açorianidade, ao qual lhe deu conteúdo ao exprimir a especificidade cultural in-
sular e a singularidade da literatura açoriana, sucederam-se as reacções “da parte de
«consagrados», autopromovidos a deuses vivos do Parnaso Islenho (Osório Goulart,
Oliveira San-Bento)”15, porém, os açorianos estavam saturados do saudosismo e do
«nacionalismo literário».

Nos anos 40, surgem novos valores que dão às páginas da imprensa um colorido re-
novado através de estéticas que em alguns casos revelam um modernismo tardio e,
noutros casos, um neo-realismo que emergia no espaço português16. Autores, açorianos
ou não, como Pedro da Silveira, Diogo Ivens, Egito Gonçalves, Armando Rocha, Fer-
nando Reis, Carlos Wallenstein,  Silva Duarte,  Vergílio Felipe e Joel Serrão, colabora-
dores quase todos d’A Ilha, pretenderam a agitação dos jornais da época e a afirmação
de Ponta Delgada como um centro de renovação cultural. Em torno do mesmo jornal
nasciam preocupações de carácter social que contrariavam a institucionalizada visão
romântica da escrita. A lufada de ar fresco que o grupo de jovens literatos procurou im-
primir na imprensa açoriana, deve ser entendida no contexto de vários movimentos que
procuravam sacudir o tradicionalismo literário. A revista “Presença” que tentou liber-
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12 Onésimo Teotónio Almeida, ibidem, p. 76.
13 Pedro da Silveira, Antologia de Poesia Açoriana, Lisboa, Sá da Costa Editora, 1977, p.235
14 Idem, Ibidem.
15 Idem, ibidem, p. 17.
16 Onésimo Teotónio  Almeida, ibidem, p. 79.
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tar-se da rigidez métrica e estrófica, a poesia brasileira, nomeadamente de Manuel
Bandeira, que procurava uma expressão imediatista e transparente que excluísse o arti-
ficialismo e os adornos retóricos, e o Modernismo cabo-verdiano (Revista “Clarida-
de”), que se caracterizava pelo vinculamento aos problemas da terra e à valorização da
cultura popular, enquanto forma de afirmação de uma realidade cultural específica. 

Nos Açores, Pedro da Silveira afirma que “fomos descobrindo o Modernismo um
pouco às cegas como quem penetra num mundo clandestino, secreto”17. Este autor
foi a figura mais destacada no grupo, introduzindo uma nova dimensão que valoriza-
va a consciência social da sua escrita através de palavras carregadas de realismo e
simplicidade que procuravam explorar uma vertente virgem da literatura açoriana.
No entanto, com a dispersão do grupo, a vida cultural açoriana perdeu o ímpeto inici-
al e a literatura institucionalizada acabou por reconstituir o seu domínio.

Os Propósitos Editoriais

A fundação da Insula, em 1932, teve como fundadores J. Silva Júnior e Eduardo
Machado (que formavam em conjunto a direcção-redacção da revista), Frederico
Carlos Santos Ferreira, Director da Secção Charídica, Dr. Agnelo Casimiro, Director
da Secção Bibliográfica, Dr. Marcelino S. B. Barcelos, Delegado de Lisboa, e João
Viveiros Bettencourt, administrador da Insula.

A criação da revista Insula respondeu a propósitos reais e concretos, isentos de in-
tenções pretensiosas ou excessivamente ambiciosas. A intenção cimeira do periódico
seria a de “dotar este arquipélago com um publicação que gráfica e literariamente
corresponda ao grau de desenvolvimento do meio insular”18, procurando ser o refle-
xo do valor artístico e intelectual dos Açores. Ao longo dos anos em que a revista
manteve a sua publicação (1932-1934), há a clara preocupação de registar as várias
manifestações da vida regional, os seus principais acontecimentos e de descrever as
belezas geográficas insulares. 

Neste âmbito, gostaria de relevar o destaque atribuído ao facto de a revista ser
ilustrada, facto pouco ou nada usual, principalmente no meio insular. Esta valência
do periódico poderia ter constituído uma mais valia no sentido do alargamento do pú-
blico leitor, visto que o descongestionamento da escrita com imagens a documentar
poderia servir de incentivo a uma população profundamente analfabetizada. No en-
tanto, o preço da publicação (3 escudos) traduzia a inflação resultante da impressão
de imagens coloridas, limitando, desta forma, o acesso ao jornal aos mais abastados
economicamente.

17 Pedro da Silveira, “Aqueles de 1940 e tal”, in Onésimo Teotónio Almeida, Da Literatura Açoriana, subsídios para um ba-

lanço, Angra do Heroísmo, Direcção Regional dos Assuntos Culturais, Secretaria Regional da Educação e Cultura, p. 281-293
18 Insula, n.º 1.



O objectivo de propagandear as ilhas açorianas afigurou-se, desta forma, como a
principal razão de ser do periódico. A segunda série da Insula, com início em Junho
de 1934 e sob a direcção de Armando Côrtes-Rodrigues, expressa esta mesma inten-
ção na própria capa da revista, que passa a ter como subtítulo Revista Mensal Ilustra-
da de Propaganda Açoreana ou Regionalista. Nesta segunda série, mantém-se
idêntica linha editorial, ou seja, a intenção de revalorizar “a história do nosso passa-
do, dos nossos monumentos, da nossa literatura, da nossa agricultura, dos nossos
artistas e das suas obras”19, embora mostre intenção de inovar quando manifesta o
objectivo de reunir “valores que andam dispersos, faculdades inactivas por falta de
estímulo ou de oportunidade solicitação”20. 

De facto, a primeira série foi excessivamente marcada pela presença de autores
consagrados pela tradição como Oliveira San-Bento, Virgílio d’Oliveira, Espínola de
Mendonça, o que acabou por penalizar os conteúdos, demasiadamente prendidos ao
“nacionalismo literário” e ao “saudosismo”. A segunda série, cujo primeiro número
foi dirigido por Armando Côrtes-Rodrigues (afastando-se depois da direcção do peri-
ódico por motivos profissionais) teve uma duração curta, publicando apenas três nú-
meros, o que dificulta a formulação de uma apreciação justa sobre a concretização do
objectivo proposto. No entanto, a verdade é que a par desta anunciada intenção de es-
timular valores dispersos, sobressai o propósito de fazer “ obra nacionalizadora e
portuguesa, salvando o pouco que ainda resta na onda de desnacionalização …”
Com isto, pretendo alertar para o facto de que a intenção de estimular novos autores
não é, ainda, compatível com novas temáticas e estéticas que, nesta década de 30,
continuam a ser filtradas pelas redacções da imprensa açoriana.

O periódico evidencia as características gerais que atrás observámos a propósito
do suplementarismo literário. Os critérios editoriais conduziram a uma selecção que
funcionou não só como uma forma de legitimação da literatura açoriana, mas, simul-
taneamente, como criadora de uma tradição literária. Aqui, parece justo valorizar o
trabalho que a revista desenvolveu no sentido da afirmação da literatura regional e,
simultaneamente, no reconhecimento da existência de uma literatura açoriana que pa-
rece estar latente na denominação de uma rubrica intitulada“ Literatura Açoriana,
Poetas Micaelenses” presente nos dois primeiro números da revista, na publicação do
texto “Açorianidade”, da autoria de Vitorino de Nemésio, bem como na divulgação
sistemática de autores açorianos.

A intenção anunciada no primeiro número do periódico, de conceder particular
destaque às Comemorações do V Centenário do Descobrimentos dos Açores foi con-
cretizada com êxito. A publicação de um número especial (n.º 7/8) relativo a estas co-
memorações constituiu, sem dúvida, o momento mais alto da publicação desta revista
quer pela diversidade das colaborações, quer pela qualidade dos seus conteúdos.
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A Estrutura da Revista

A publicação da revista Insula foi marcada pela heterogeneidade e diversidade de
áreas que procurou cobrir da realidade açoriana. Ao contrário de muitos periódicos
regionais não foi, de forma alguma, uma revista especializada nem teve qualquer pro-
pósito político. A diversidade das áreas abrangidas pela Insula, procurava, simples-
mente documentar a “vida açoreana, em todos os variados aspectos da sua
actividade criadora, artística, industrial, agrícola, social e literária. “21

A “Crónica do Mês” preenche, em todos os números, as primeiras páginas da publi-
cação sendo, normalmente,  da responsabilidade de  personagens de maior renome na co-
munidade açoriana como Armando Cortes-Rodrigues, Oliveira San-Bento, Agnello
Casimiro, Alice Moderno, Manuel Carreiro, entre outros. Trata-se, essencialmente, de
considerações sobre os meses em causa, reflexões sobre os acontecimentos que marca-
ram a data não só a nível regional mas, também, no âmbito nacional e internacional, co-
mentários sobre a época festiva e/ou religiosa que se celebra na altura, desejos e
esperanças, aquando do mês de Janeiro ou, ainda, breves incursões literárias dos autores.

A rubrica “Literatura Açoriana, Poetas Micaelenses” da autoria de Agnello Casi-
miro teve apenas a duração de dois números, tratando-se, concretamente, de análises
críticas dos autores Francisco Espínola de Mendonça, no primeiro número, e Arman-
do Côrtes-Rodrigues, no segundo número. A rubrica “Bibliografia”, também da auto-
ria de Agnello Casimiro, constitui um segmento da revista em que se apresentam
recensões críticas dos livros editados no meio literário regional e nacional, normal-
mente isentas de azedume ou acidez, privilegiando, sobretudo, a divulgação das
obras. Destas duas secções penso ser pertinente sublinhar o esboçar de um crítica li-
terária açoriana, factor fundamental no desenvolvimento e legitimação da literatura
regional. De facto, tal como notou Salinas, as manifestações da imprensa funcionam
como um repositório de valores que no seu conjunto criam uma tradição literária.

A secção “Poesia” ou “Poética” da Insula manteve-se intacta durante toda a pu-
blicação do periódico, constituindo, efectivamente, a secção que desperta maior inte-
resse literário pelo conteúdo temático e pela diversidade das colaborações.
Ausentando-me, por agora, do merecido estudo literário desta secção, deixo para o
próximo sub-capítulo o desenvolvimento do conteúdo desta secção da Insula. Posso,
no entanto, avançar que a poesia constitui a forma privilegiada que os autores encon-
tram para manifestar a sua actividade literária. Neste âmbito, a revista é profunda-
mente marcada pela presença de um estilo tradicional de literatura que se expressa,
sobretudo, em sonetos, sem grandes ousadias estilísticas ou temáticas e fortemente
marcados pela sobrevivência de um romantismo tardio.

A secção protagonizada por José Ramos intitulada “ De Cinema” merece um parti-
cular destaque pelas apreciações críticas que elabora relativamente aos filmes que iam

21 Insula, II Série,  n.º 1. 



surgindo na indústria cinematográfica, revelando um conhecimento bastante profundo
da sétima arte e do contexto cinematográfico à escala internacional. 

As restantes secções da revista são, exclusivamente, destinadas a responder ao objecti-
vo primordial desta publicação, ou seja, a propaganda das ilhas açorianas, da sua história,
da sua tradição, dos seus costumes e da sua sociedade. Neste âmbito, a divulgação das fes-
tas do Espírito Santo e do Senhor Santo Cristo surge com regularidade no periódico, enri-
quecida com fotografias a documentar estes eventos religiosos que assumem na região
açoriana superior significado social. No entanto, a revista parece privilegiar, sobretudo, os
membros destacados da elite social regional, e, sobretudo, micaelense. De facto, a revista
poderá ter funcionado como uma importante forma de prestígio social, visto que grande
parte do periódico é preenchida por secções que destacam figuras que pertencem ao estra-
to social superior da sociedade açoriana. Embora o objectivo de promover a tradição, os
costumes e as actividades regionais tenha sido um propósito frequente, a realidade é que o
retrato da elite social insular ocupou maior espaço neste periódico, sendo de ressaltar o nú-
mero de secções destinadas a este propósito, seis secções. 

A secção “Figuras do momento,” homenageia, em todos os seus números, o mérito de
personagens que pelas suas acções, prestígio social, função profissional ou formação acadé-
mica se distinguiram na sociedade açoriana. As fotografias que surgem acompanhadas por
um pequeno texto parecem constituir, de facto, um veículo de transmissão e legitimação do
prestígio social individual, devendo ser sublinhado o facto de as figuras contempladas pelo
destaque serem maioritariamente micaelenses. A abertura de uma conferência por Francis-
co Luís Tavares, a realização de uma conferência por Armando Côrtes-Rodrigues ou o fim
da licenciatura em Medicina na Universidade de Coimbra por Carlos Pavão Medeiros,
constituem pretextos para um destaque nesta secção da Insula. Com idêntico propósito e
semelhante estrutura surge a rúbrica “Figuras e Factos” que, além de individualizar o méri-
to, procura sublinhar factos da esfera regional que merecem particular atenção. Mais uma
vez privilegiam-se os acontecimentos sociais protagonizados pela elite social micaelense,
como os casamentos das famílias de maior nomeada na região. Ainda nesta linha, deve ser
destacada a secção “Novos Doutores”, que faz referência aos novos licenciados que se vão
formando, sobretudo, na Universidade de Coimbra e de Lisboa.

Duas secções da revista privilegiam a propaganda de imagens açorianas. A secção
“Paisagens Açorianas”, constitui um espaço reservado, como o próprio título indica, pa-
ra exibir as belezas naturais das ilhas e, neste âmbito, há a preocupação de descentralizar
a atenção do meio micaelense, visto que até a longínqua Caldeira da ilha do Corvo mere-
ce destaque numa das edições da Insula. Adaptando um termo estrangeiro, surgiu a inte-
ressante rubrica “Kodaks”, na qual são mostradas fotografias dos mais variados e
inesperados aspectos que marcam a vida insular. Para preencher esta secção tanto serve
de pretexto um bengaleiro de ferro-fundido executado na Oficina de Trabalhos Metalúr-
gica como um yacht de passagem da América para a Europa, o edifício da Agência do
Banco de Portugal inaugurado em Angra ou até o vencedor do campeonato distrital de
«Damas».
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De grande mérito penso ser o importante papel de divulgação do desporto açoria-
no que a secção da revista “Sports” (mais uma vez sublinhe-se a utilização de um es-
trangeirismo) possibilitou. Neste espaço do periódico, o público leitor pode aceder a
um trabalho jornalístico de investigação que procura não só documentar determina-
dos eventos desportivos, mas divulgar o trabalho de instituições que, pelo intenso es-
forço e dedicação que ofereciam gratuita e desinteressadamente ao desporto
açoriano, encontravam nesta rubrica a devida homenagem. 

Por fim, deve ser anotada a existência da secção “ Actualidades”, espaço preen-
chido pelas notícias que marcaram o mês, a secção “Ecos e Notas” e, por fim, a “Hu-
mor e Charadas”.

O conteúdo literário

No âmbito literário é, sobretudo, a secção Poesia/Poética que merece uma aten-
ção mais demorada por parte deste estudo. Na totalidade dos números publicados as
colaborações privilegiam os sonetos como expressão poética, o que testemunha, de
certa forma, o excessivo apego à tradição literária. As temáticas poéticas caracteri-
zam-se, de forma idêntica, pela sua falta de ousadia e vinculação ao «nacionalismo
literário». Se os temas regionalistas e o folclorismo são marcas predominantes das
colaborações que preenchem a Insula, também os motivos saudosistas e parnasianos
deixam impressa neste periódico, a sobrevivência de um romantismo tardio. De fac-
to, só ao longo dos anos quarenta é que os poetas foram descobrindo as grandes mu-
danças literárias do modernismo. Foram, sobretudo, os poetas Pedro da Silveira,
Diogo Ivens, Egito Gonçalves, Armando Rocha e Vergílio Felipe, colaboradores qua-
se todos d’A Ilha, que lideraram o movimento que procurava a transformação do tra-
dicionalismo literário.

Numa revista em que a propaganda dos Açores se assume como o objectivo pri-
mordial, o regionalismo e o folclorismo constituem temáticas com inevitável relevo
no periódico. Assim, encontramos variados sonetos que privilegiam os temas regio-
nais, mas, simultaneamente, textos que apesar de não serem declaradamente literá-
rios, parecem esboçar a tentativa de criação literária. 

Entre os múltiplos sonetos que encontram na temática regionalista ou folclorista o
motivo de criação, podemos destacar, o soneto “Cantigas à Viola” de João Ilhéu22,
“Toiros de Corda” de Tzin-Abé23, “Soneto das Trindades” de Maduro Dias24 e “Can-
tares Açoreanos”, de Martim M. de Faria e Maya Jr.25

22 João Ilhéu, “Cantigas à viola”, in Insula, 1932, n.º 2, p.13
23 Tzin-Abé, “Toiros de Corda”, in Insula 1932, n.º 5, p.12
24 Maduros Dias, “Soneto das Trindades”, in Insula, 1932, n.º 5, p.12.
25 Martim M. de Faria e Maya Jr, “Cantares Açoreanos”, in Insula, 1933, n.º 16, p.12.



A persistente documentação das tradições e dos costumes açorianos assume parti-
cular relevância nas descrições das festas religiosas açorianas, elemento profunda-
mente marcante da sociedade insular. Neste campo, destacaria as “Festas e Romaria
Açorianas”26de Oliveira San-Bento e as “Festas do Senhor Santo Cristo”27, de J. Sil-
va Júnior. Ainda dentro das temáticas regionalistas importa salientar a relevância dos
textos que se ocupam da descrição das belezas insulares como “ A paisagem açoria-
na” de Francisco Carreiro da Costa ou “Ilhas dos Açores, Cárceres Floridos”28 de
Aristides da Mota.

Porém, se a cultura popular insular se configura como uma marca literária predo-
minante, também os temas saudosistas e parnasianos vinculados ao nacionalismo li-
terário se afirmam de uma forma muito significativa, na publicação da Insula. Entre
as variadas colaborações que se enquadram nesta linha literária, destacaria o soneto
“Mulher” de Virgílio de Oliveira, um poeta que apenas em 1944 descobriu o Moder-
nismo, pelo que a sua produção dos anos 20 e 30 foi influenciada por “Junqueiro,
Augusto Gil e alguns versejadores saudosistas-nacionalistas locais”29. Este vínculo
literário é espelhado no soneto atrás referido em que o poeta declara: “Por ti, mulher
ideal, apetecida, / É que me encontro escravo, preso à vida/ “Por ti é que a minh’a al-
ma sofre e luta”.30

Nesta esfera de análise, podemos destacar, simultaneamente, o soneto “Noctur-
no”31 da autoria de Francisco Espínola de Mendonça, poeta neo-romântico que ou-
vindo bater a porta, espera, ansiosamente, que seja ela “que se arrepende e volta
numa prece”, mas, em seguida, debate se deve ou não abrir a portam até ao momento
em que decidindo “findar o meu tormento”, se depara com a trágica realidade, “Nin-
guém, meu Deus, ninguém”. 

O soneto “Saudade” 32, da autoria de Alice Moderno, é um exemplo particular-
mente evidente da presença do parnasianismo e do saudosismo no periódico em estu-
do, pois expressa a “ Saudade enorme, intérmina, profunda, / Que todo o meu ser
cobre, invade, inunda” .

Na generalidade dos textos, aparentemente isentos de teor literário, evidenciam-se
de forma idêntica as temáticas dedicadas aos conteúdos regionais. A grande maioria
das colaborações centraliza a sua atenção, sobretudo, na valorização da história das
ilhas, em particular, os textos publicado na edição especial comemorativa do V Cen-
tenário do Descobrimentos dos Açores (n.º 7/8, de 1932), dos quais destacaria, no
âmbito desta temática, “ 500 anos de trabalho”, de Humberto Bettencourt, “ Açoria-
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26 Oliveira San-Bento, “Festas e Romaria Açorianas”; in Insula, 1932, n.º 3, p.8.
27 J. Silva Júnior, “As Festas do Senhor Santo Cristo”, in Insula, 1932, n.º 5, p.10.
28 Aristides da Mota, “Ilhas dos Açores, Cárceres Floridos”, in Insula, 1932, n.º 7/8.
29 Pedro da Silveira,  Antologia de Poesia Açoriana, p. 258
30 Virgílio d’Oliveira, “Mulher”, in Insula, 1933, n.º 18/19, p.12.
31 Espínola de Mendonça, “Nocturno”, in Insula, 1933, n.º 13, p. 15.
32 Alice Moderno, “Saudade”, in Insula, 1932, n.º 7/8, p.84
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nidade”, de Vitorino Nemésio, “Salvé, Açores, gloriosa terra lusitana”, de Gilberto
Marques, entre outros exemplos que testemunham a centralidade da história insular
nas colaborações da Insula. 

Conclusão

A revista Insula assumiu o propósito de promover a sociedade, a cultura e a histó-
ria das ilhas açorianas, não esquecendo, sequer, a riqueza paisagística dos Açores. A
investigação desenvolvida procurou desenhar um quadro geral do periódico, mas, so-
bretudo, explorar a vertente cultural e literária da Insula. Nesta esfera, foi sublinhada
a predominância dos textos regionalistas, essencialmente  preocupados em ilustrar e
documentar as tradições e os costumes açorianos, com particular destaque  para as
festas religiosas, elemento profundamente enraizado na sociedade açoriana. A publi-
cação do n.º 7/8 constituiu, neste âmbito, o auge da publicação pela diversidade das
colaborações que participaram nesta edição comemorativa do Quinto Centenário do
Descobrimento dos Açores. 

A nível literário foi vincada a riqueza das colaborações que se inserem num
contexto estético e ideológico muito marcado pelo nacionalismo literário. Como
consequência, os temas literários que percorrem as páginas deste periódico carac-
terizam-se pela sua vinculação ao regionalismo e folclorismo, bem como, a um
saudosismo e romantismo tardio que se traduzem numa certa ingenuidade dos mo-
tivos literários.
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lorinda era tão velha que não se lhe podia saber ou imaginar a idade. As mãos –
apenas o que se podia ver do seu corpo coberto de negro – dir-se-iam extremida-

des de uma árvore, tão nodosos os dedos e os pulsos, tão crestada a pele, cuja textura
lembrava a casca de um pinheiro centenário. Toda a figura, ainda que revestida de
perpétuo luto, se assemelhava a uma árvore resistente a gerações de temporais – es-
guia, recta, mas parecendo continuamente ondular ao vento, de tão leve a fragilidade
do tronco e dos membros. No rosto, estriado em todos os sentidos por sulcos grossos
e profundos, já não se podia contar o passar do tempo; os olhos, porém, apesar de se
encovarem sob as sobrancelhas, sorriam com um brilho azul eternamente jovem.

O Dr. Luís Soares, deslocado a seu pedido para aquele pequeno povoado, rapida-
mente tomara contacto com todos os habitantes; e praticamente todos tinham já visi-
tado o seu consultório. Terra de gente que envelhecia precocemente na labuta da terra
e que se desdobrava em netos, era normal que houvesse sempre uma maleita a en-
frentar. Por uma dor de reumático iam consultá-lo os velhos, por uma tosse dos garo-
tos lá iam as mães com os filhos ao colo ou pela mão. Foi pela ausência que Florinda
se manifestou ao médico.

- Aquela senhora que mora mesmo à entrada da aldeia parece tão velha... mas, pe-
los vistos, não tem doenças – comentou ele com um ancião que tinha ido à con-
sulta de rotina.

- Doutor, a Florinda já não tem idade. Sempre a conheci assim, velha, mas cheia
de saúde, a tratar da sua horta e dos seus animais... Se tem as suas dores, trata
delas com os seus próprios remédios. A Florinda sempre viveu aqui sozinha...
desde que me lembro. Vende ovos, galinhas e legumes; com o dinheirinho que
junta, compra o que precisa para cozer o seu pão e amanhar a sua roupinha. Na
casa dela, a luz é de candeia e a água do poço. Sabe, eu era gaiato e ela já era ve-
lha. Parece mentira, mas não é. A Florinda já é velha há muito tempo... Ninguém
faz ideia da idade dela.

FLORINDA

*Paula Sousa Lima

F

* Professora requisitada pela Universidade dos Açores

Insulana. Órgão do Instituto Cultural de Ponta Delgada, 60 (2004): 13-27Insulana. Órgão do Instituto Cultural de Ponta Delgada, 60 (2004): 13-27Insulana. Órgão do Instituto Cultural de Ponta Delgada, 60 (2004): 143-151
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Para o Dr. Luís Soares, aquelas palavras foram revelações surpreendentes. Duvidou
delas. O homem era velho, muito velho. Como poderia a Florinda ser já velha quando
ele era jovem? Com algum tacto, começou a questionar os outros pacientes que se diri-
giam ao consultório. Todos, sem excepção, confirmavam a história: Florinda era velha
desde que se lembravam. Mesmo os mais idosos já a tinham conhecido, quando jo-
vens, tal como era agora – “sem tirar nem pôr” – com a pele encarquilhada, vestida de
negro, vivendo só e tratando da sua vida sem ajudas. Não era de andar em ajuntamen-
tos, nem em “casa de uma e outra”, mas era “dada” – falava com toda a gente, recebia
as pessoas em casa, se iam aos ovos, às galinhas ou às verduras, passava no povoado
com um sorriso e um “bom dia”, conversava um bocadito, negociava nas lojas.

A curiosidade de Luís Soares pela velha foi-se adensando. Depois de ter feito uma
autêntica investigação junto dos pacientes, reconheceu que os dados – sempre coinci-
dentes – provavam estar-se em presença de um fenómeno. Todavia, como médico
que era, conhecedor do ciclo da vida humana, não o podia aceitar ligeiramente. Tal-
vez a memória traísse aqueles velhotes... No entanto, ouvira da boca de gente mais
jovem histórias que confirmavam – até ultrapassavam – a memória dos anciãos: “Já a
minha mãe, que Deus tem, a conheceu velha.”; “O meu pai, que sempre aqui viveu e
aqui morreu de velho, contava que sempre a tinha conhecido assim.” Florinda já era
velha há gerações, portanto. Inexplicável facto.

O padre da localidade foi o último a ser abordado. Luís Soares dirigiu-se à sacris-
tia, discretamente, depois da missa de Domingo. Ainda que não fosse frequentador da
igreja, o sacerdote recebeu-o afavelmente. Não mostrou qualquer surpresa – como se
esperasse o médico e soubesse o que ali o levava. Era velho, muito velho, também –
assemelhando-se a Florinda nas mãos nodosas e no corpo leve, como que a baloiçar
ao vento, coberto pela sotaina preta. Os olhos tinham a mesma cintilação azul, desta-
cando-se da face tomada pelas rugas.

- Já cá estou, a olhar pelo meu rebanho, há muitas décadas – respondeu ele à per-
gunta directa que o médico lhe fez. – E posso garantir que sempre conheci a Flo-
rinda como é hoje. Estranho, não é? Também para mim se trata de um mistério,
mas deixo os mistérios para Ele – concluiu, olhando para o tecto da sacristia.

- Mas o senhor padre tem os livros de registos... Nascimentos, baptizados... – in-
sistiu Luís Soares.

- Meu filho, também eu já passei pela fase da curiosidade e fiz as minhas investi-
gações. Tenho documentos, como diz – retorquiu o padre serenamente.

- E o que encontrou?– adiantou ansioso o médico.
- Devo confessar que, na altura, foi uma desilusão – disse o sacerdote.
- Por que razão? – inquiriu Luís Soares.
- Sabe, apesar de Florinda ser um nome comum por estes lados, não há registo de

baptismo de ninguém com tal nome, aqui na paróquia, há bem mais de dois sé-
culos – explicou o padre. – Consultei todos os registos e a única Florinda que
encontrei teria, neste momento, muito, mas muito mais do que duas centenas de



anos. Para ser sincero, nem me recordo com exactidão da data do registo. De
facto, vasculhando todos os registos, mesmo os mais antigos, só descobri essa
Florinda, que, pelas leis da natureza, não pode ser a nossa Florinda. Curiosamen-
te, não encontrei nada respeitante ao seu óbito... Deve ter morrido noutro local...
E a nossa velha Florinda terá nascido e recebido o baptismo noutro sítio... Se
procurarmos explicações, esta é a única possível. O resto é mistério.

- Não procurou registos noutras paróquias? – avançou Luís Soares, cuja intuição
reconhecera o interesse do padre.

- Meu filho, como deve ter percebido, a minha fase de curiosidade foi intensa. In-
vestiguei em todas as paróquias das redondezas. Encontrei várias Florindas: umas,
que seriam velhas, já tinham falecido; outras eram demasiado novas. A nossa Flo-
rinda terá nascido numa paróquia longe daqui. Repito, se quisermos uma explica-
ção, esta é a única que faz sentido. Dos mistérios só Ele tem conhecimento.

***

Luís Soares morava fora do povoado, a algumas dezenas de quilómetros, numa
quinta, propriedade de família, que procurava recuperar. Tal desejo não se estava a
revelar tarefa fácil, devido à escassez de mão-de-obra por aqueles sítios que se iam
despovoando de forma acelerada. Restaurar o velho casarão afigurava-se a maior di-
ficuldade. Todo o seu pouco tempo livre, incluindo fins-de-semana, era dedicado ao
empreendimento. Encomendados os materiais necessários, corria os arredores à pro-
cura de homens capazes de rebocarem e retelharem a casa, de remendarem o soalho,
de substituírem algumas portas e janelas. O pomar, ao abandono durante muito tem-
po, também precisava de mãos conhecedoras; o grande espaço do que fora a horta
necessitava de ser revitalizado; as estrebarias e os estábulos tinham falta de quase tu-
do para se voltarem a encher de animais; até a pastagem estava a pedir que não a dei-
xassem morrer de vez.

Com todas estas preocupações a percorrer-lhe o espírito, Luís Soares dirigia-se ao
povoado onde trabalhava, não para consultas, mas para ir ao encontro de um velhote
habilidoso, que começaria a pôr a sua arte no pomar. Já avistava as casas, quando um
pneu, ao bater numa pedra extraviada, rebentou. O imprevisto não vinha nada a pro-
pósito! Luís Soares saiu do carro irritado e dispôs-se a mudar o maldito pneu. A pai-
sagem, na sua sumptuosidade, abraçada pelo sol do amanhecer, obrigou o médico a
desviar a atenção do pneu. Via os campos verdes, mesclados da cor mais escura de
maciços de árvores; vislumbrava o casario em escadaria até à torre da igreja, descen-
do depois pela encosta da colina. As casas brancas reflectiam a luz matinal num jogo
de claridades assimétricas. Abarcando tudo com o olhar deslumbrado, Luís Soares
deteve-o no espaço que lhe ficava mais próximo – à sua direita, afastada do asfalto
por uns escassos metros de terra batida, destacava-se uma casinha de pedra, com um
jardim à frente e deixando entrever um largo quintal, todo em verde, atrás.
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Luís Soares fixou o quadro: a casinha de pedra, com a porta de madeira escura
aconchegada a uma janela, cuja portada, também de madeira escura, se abria à luz; o
fumo acinzentado brotando ligeiro da chaminé e dispersando-se em partículas doira-
das; o jardim a exibir-se por detrás da cancela, resplandecente de cores aromáticas; as
rosas selvagens que trepavam ágeis pelos muros; os animais que andarilhavam nas
traseiras, perto do verde da horta e das copas de um pequeno pomar. Tratava-se de
um quadro quase irreal de tão idílico. Parecia suspenso do céu azul. Suspenso tam-
bém no tempo. No entanto, jorrava vida.

Um vulto negro, que se inclinava sobre um canteiro, ergueu-se e voltou-se, ondu-
lante, em direcção a Luís Soares. Contornando a casa, a velha Florinda, com os seus
passos de brisa, abriu a cancela e aproximou-se do médico.

- Venha tomar um chazinho. Precisa de forças para mudar o pneu – disse com o
azul dos olhos mais intenso do que o do céu.

Luís Soares detinha-se nos olhos de Florinda. Não via a figura franzina, revestida
de negro, nem os sulcos que lhe cruzavam o rosto; tão-pouco reparou na mão nodosa
que fazia um gesto de convite. Só depois de ter entrado na casa e de estar sentado na
cozinha, enquanto a mulher preparava o chá, é que a observou, dando-se conta da sua
figura de lenho secular.

Florinda movia-se com destreza e suavidade, enchendo uma pequena chaleira de
ferro com água que, transparente, provinha de um jarrão de barro. Colocou a chaleira
sobre um tripé, que se encontrava sobre um braseiro à beira da escuridão do grande
forno. Enquanto o calor ia fazendo borbulhar a água, a velha procurava, nos inúme-
ros potes dispostos numa prateleira, a erva mais adequada para a infusão que se dis-
punha a concluir. O médico vistoriou o compartimento – uma cozinha de chão de
laje, com a mesa de madeira grossa, alguns bancos, utensílios de ferro e madeira, o
forno com o tripé sobre as brasas e todos aqueles potes enfileirados sobre a pratelei-
ra. Em cima de uma bancada de pedra, viam-se ainda mais potes de vários tamanhos
e – nota curiosa – um livro e alguns papéis rascunhados. Florinda, enquanto prepara-
va a infusão, voltava-se, de vez em quando, para Luís Soares, com um sorriso cúm-
plice de quem percebe e aceita a curiosidade.

- Tenho todo o tipo de ervas, doutor. Conheço as plantas como as minhas
mãos. Aquele livro fala sobre as propriedades das plantas. Guarda muitos se-
gredos... E eu vou escrevendo outras coisas que descubro... – explicou com
naturalidade.

- As suas ervas são medicinais? Quero dizer, servem para curar doenças? – inqui-
riu Luís Soares.

- Eu sei o que quer dizer medicinais, doutor. Sim, as minhas ervas servem para cu-
rar doenças, para dispor bem... para muitas coisas. Aprendi com o livro e com a
experiência, que, como pode ver, já tem muitos anos – respondeu a velha, fixan-
do-o com o magnetismo azul dos seus olhos.

- Somos quase colegas, então – brincou o médico.



- Mais ou menos, doutor. A minha ciência é muito mais antiga do que a sua – re-
matou Florinda, oferecendo uma caneca fumegante a Luís Soares, de onde se es-
palhava um odor para ele desconhecido.

A infusão sabia tão bem ao paladar como ao olfacto e, tal como Florinda promete-
ra, deu “forças” a Luís Soares. Mas eram os olhos de Florinda que o mantinham sen-
tado com a caneca na mão.

- Gostou, doutor? – perguntou ela.
- Muito, Florinda – respondeu ele. 
E instalado no encantamento do azul, inquiriu, com alguma timidez:
- Posso voltar cá? É que gostava de saber mais das suas ervas medicinais...
- Claro, doutor, venha quando quiser – disse Florinda.

***

Raro era o dia em que Luís Soares não parava em casa de Florinda. Embora prati-
casse a medicina oficial, as ervas interessavam-lhe – as ervas de Florinda interessa-
vam-lhe... Exerciam sobre ele a fascinação que o fazia deter-se no fulgor azul dos
olhos da mulher. E as ervas possuíam, de facto, como Florinda dissera, propriedades
medicinais. A velha ia inteirando o médico de um conjunto bastante amplo de aplica-
ções curativas de diversas plantas: explicava-lhe as propriedades das ervas, a forma
de preparar as poções – fervendo, moendo, misturando... – , os efeitos provocados
pela ingestão dos “remédios”. Em algumas plantas, Luís Soares reconhecia compos-
tos dos remédios que lhe eram familiares; outras, porém, não conseguia perceber co-
mo funcionavam, por mais que consultasse livros da especialidade. De facto, a
ciência de Florinda era muito mais antiga do que a dele, e o livro de Florinda conti-
nha segredos preciosos. Luís Soares não ousava aproximar-se do livro nem dos ras-
cunhos da velha. Aliás, nem ela, na presença do médico, fazia uso do livro ou dos
papéis rascunhados – o que lhe ia transmitindo sabia-o de cor, estava registado numa
memória exercitada pelo constante labor.

Com o passar do tempo, Luís Soares apercebeu-se de que a casa de Florinda não
era visitada pelo povo da terra só para a compra de legumes, galinhas e ovos. Por ve-
zes, enquanto observava a velha a escolher as suas ervas, a triturá-las, a fervê-las, ou
a ouvia a explicar algum pequeno segredo medicinal, batiam à porta, e logo Florinda
acudia, para voltar à cozinha, encher um frasco de algum pó ou líquido já preparados,
com o qual retornava à porta. Ouvia-se “Obrigado, Deus lhe pague” e a voz de Flo-
rinda “Vá com Deus”. Não havia trocas monetárias – o dinheiro provinha dos ovos
frescos, das galinhas bem criadas e dos legumes pujantes.

Luís Soares concluiu também, passado algum tempo, que Florinda, procurada em-
bora por muita gente – vinda para comprar os seus produtos ou para levar as suas er-
vas curativas –, não acolhia ninguém sob forma de relação de amizade ou
simplesmente social. De facto, parecia ser ele o único que frequentava a casa de pe-
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dra. Um orgulho de eleito tomava conta dele. Transpor, dia após dia, a porta da casa
da mulher era entrar num estado hipnótico. O partilhar de segredos, o azul dos olhos
de Florinda enredavam-no, levavam-no para longe do tempo.

No entanto, já por mais de uma vez, ao entrar ou ao sair, se cruzara com o padre.
Nos últimos tempos, encontrava-o frequentemente sentado num banco, com um ar
pensativo, à beira da bancada de pedra onde se encontravam o livro e os rascunhos de
Florinda. Embora o sacerdote lhe despertasse simpatia, Luís Soares não podia deixar
de sentir aquela presença como uma espécie de intrusão. E ainda havia um facto sim-
ples a explicar: o que vinha agora fazer o padre à casa de Florinda? Sentiu-se no di-
reito de inquirir:

- Florinda, ultimamente, o senhor padre está sempre por aqui. O que é que ele
vem cá fazer?

- Luís, o senhor padre é meu amigo há muitos anos. O único que tenho.
- Então e eu?
Florinda baixou os olhos, e Luís Soares viu a sua figura carregada pelo tempo, as

mãos de casca de árvore, os sulcos do rosto, o cabelo branco sob o lenço negro. Cer-
rou as pálpebras por um momento. Ouviu os passos da mulher em direcção ao quin-
tal. Levantava a face, que repousava entre as mãos, e abria os olhos, quando, como
uma brisa ligeira, Florinda voltou. Estava à frente dele: um raminho de ervas de onde
se elevava um cheiro doce, a figura esguia revestida de negro, os olhos com uma cin-
tilação mais intensa num azul mais profundo do que nunca, o lenço descaído e o ca-
belo longo, solto do lenço, a contornar-lhe os ombros, luminoso de reflexos
dourados. Luís Soares tinha de fugir ao sortilégio. Saiu, dizendo:

- Adeus, Florinda.
- Até breve, se Deus quiser – disse a mulher, fechando a porta.

***

Luís Soares encontrou a casa com a portada da janela fechada. O ar estava pesado,
abafado. No jardim e no quintal, tudo parecia imóvel, como numa indecifrável ex-
pectativa. Do lado esquerdo, dando a volta à casa, surgiu o padre.

- Bom dia, doutor. A Florinda teve de se ausentar. Venho tratar dos animais.
- Ausentar? Para onde? – perguntou Luís Soares.
- Doutor, não se prenda aos mistérios da Florinda – respondeu o padre calmamen-

te.
- Mas volta? Quando? – continuou o médico.
- Só Deus sabe – concluiu o padre, tomando Luís Soares pelo braço em direcção à

estrada.
Passou mais um dia e outro. Luís Soares rondava a casa ao amanhecer e ao entar-

decer. Só o vulto negro do padre a voltear, ondulante, pelo quintal. E sempre o mes-
mo ar pesado e abafado.



Domingo amanheceu em esplendor. Luís Soares tomou o rumo da povoação, sem
qualquer motivo específico; sabia, no íntimo, que o chamava a casa de pedra. Ao
contornar a última curva antes da casa, avistou-a enlaçada pela claridade da manhã.
O carro rolava pelo asfalto, e Luís Soares já distinguia dois vultos ao pé da cancela –
a veste negra e longa de um certificava-o de que se tratava do padre, mas o outro, to-
do claro... O médico acelerou. Ao parar em frente da casa, já o vulto negro se afasta-
va em passos aéreos. Percorreu o quadro com um olhar de êxtase e transpôs a
cancela. Chamou com os dois toques habituais na porta. Surgiram os olhos magnéti-
cos de azul profundo.

- Florinda! – exclamou Luís Soares.
- Sim, também me chamo Florinda, como a minha antepassada... – respondeu a

jovem que abria a porta.
Ao som da voz, Luís Soares viu surgir Florinda – a Florinda que lhe falava –, toda

clara, do vestido à limpidez suave da pele dos braços e das mãos, com um rosto oval
perfeito de juventude, os cabelos cintilantemente louros sobre os ombros... e, sob o
arco perfeito das sobrancelhas, o azul dos olhos – os olhos de Florinda.

- Venha tomar um chazinho – disse a jovem, fazendo um gesto de convite com a
mão sedosa.

Luís Soares, sentado no banco da cozinha, observava a nova Florinda repetir os
gestos da primeira vez – até uma certa ondulação no corpo esbelto, enquanto se des-
locava com iguais passos de brisa. Preparou-lhe a mesma infusão, que o médico be-
beu com o mesmo prazer. Luís Soares imergia no azul, enquanto Florinda lhe dava
algumas explicações, que ele sabia serem as únicas a que teria acesso. A sua antepas-
sada – era assim que se referia à velha Florinda – dera-lhe a incumbência de, diga-
mos, a substituir, no respeitante à casa, a todos os seus afazeres e, naturalmente, às
ervas. A velha Florinda precisara de ir... O médico não fez perguntas, certo de que as
respostas já estavam todas dadas. Apenas uma:

- Florinda, posso voltar?
- Claro, Luís – respondeu a jovem. Na voz, a mesma inflexão da antepassada.
Todos os dias, pela manhã, Luís Soares parava à frente da casa de pedra. Florinda

acenava-lhe do quintal e ele depunha uma rosa vermelha sobre a soleira da porta, que a
jovem vinha juntar quando ele já transpunha a cancela em direcção ao carro. Ao final da
tarde, após acabar as consultas, o médico voltava. Conversavam na cozinha, onde Flo-
rinda continuava a trabalhar com as ervas, ou sentavam-se no quintal – silenciosamente
a contemplar o céu riscado de nuvens e matizado das cores feéricas do pôr-do-sol. 

Num desses finais de tarde, Luís Soares tomou as mãos da jovem e beijou-a – sa-
boreando o aroma da primeira infusão que ela lhe preparara. Agrilhoado ao azul dos
olhos de Florinda – àquele encantamento que o capturara desde a primeira vez –, pe-
diu-lhe que aceitasse o seu pedido de casamento. Não foi a surpresa nem a alegria
que irradiaram do abismo azul, mas uma imensa dor, que o escurecia. No seu entusi-
asmo, Luís Soares dizia:
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- Florinda, não falta muito, a quinta está quase pronta, pelo menos a casa. Pode-
mos morar lá.

Com uma voz de amargura, Florinda respondeu:
- Não posso sair daqui.
Ele retorquiu, ainda no seu entusiasmo:
- Ora, por que não? Tens lá todo o espaço que quiseres para as tuas plantas, para

as tuas ervas! 
Nos olhos de Florinda, o brilho obscurecia. Repetiu:
- Aqui é o meu lugar. Não percebes que pertenço a este espaço? Que faço parte

dele?
Luís Soares insistiu:
- Podes vir aqui sempre que quiseres. Preservaremos este teu mundo sempre, tal

como está. Isto será sempre o teu lar... o teu outro lar...
Com o azul sombrio, Florinda atalhou-o:
- Luís, não posso ter outro lar. Não posso sair daqui. Não posso casar. Há coisas

mais fortes do que este sentimento que me puxa para ti. Não posso. Tenho outro
destino...

Uma lágrima rolou pela face da jovem. Parecia abrir um sulco na suavidade da
pele clara.

Ao fechar a cancela, Luís Soares sentia que tinha de aceitar – invadia-o uma an-
gustiada sensação de destino não cumprido e, em simultâneo, reconhecia a inexorabi-
lidade de um destino mais poderoso, que anulava o direito à felicidade comum. Os
olhos de Florinda – da jovem Florinda e da sua antepassada – sorriam-lhe longinqua-
mente com a sua magia azul, mas logo se toldavam. Na face da jovem, ele via abri-
rem-se os sulcos que marcavam o rosto da velha. Florinda – destino por cumprir...
Florinda – o mistério do seu destino solitário...

Luís Soares pediu a cessação do seu contrato. Voltou para a cidade, bem longe.
Deixou a quinta ao cuidado de um antigo caseiro, com a incumbência de concluir as
obras na casa. Quanto ao resto, ficaria por conta da boa vontade do homem, que, ao
chamamento de um bom salário, talvez fosse reerguendo o espaço.

***

Os anos foram passando com o seu rumo constante. Luís Soares exerceu a sua
profissão num bom consultório da cidade, casou com uma prima afastada, viu os fi-
lhos nascerem, crescerem e seguirem as suas carreiras, formarem as suas próprias fa-
mílias. Já era um homem idoso, ainda que forte, quando, após o falecimento da
esposa e de ter decidido reformar-se, a casa de pedra se impôs – ela que estivera pre-
sente durante essas quatro décadas de distância.

Um carro moderno e confortável seguia pela estrada do poente – agora a entrada
principal para a povoação. Luís Soares não pôde deixar de se consternar com as mu-



danças. Casas cercadas de varandas e com jardins pejados de estatuetas duvidosas in-
vadiam as cercanias do povoado, as casinhas brancas cobriam-se de parabólicas –
guarda-sóis invertidos e gigantes que as ensombravam. Apenas a torre da igreja se
mantinha altivamente inalterada, dominando a colina. O médico fez o carro seguir
vagarosamente pelas ruas, procurando reconhecer as fachadas das casas e os rostos
das pessoas. Tudo tinha mudado – havia comércio com grandes letreiros, nas ruas
agora alcatroadas; gente jovem, apressava-se para os afazeres matinais. No antigo
descampado que servia de campo de futebol e que, pelas festas, acolhia o arraial, er-
guiam-se, agora, lado a lado, dois edifícios novos, de traçado moderno: a escola se-
cundária e o posto de saúde. Luís Soares experimentou sensorialmente o tempo – a
sua marca indelével no espaço, assinando nele o seu rasto de omnipresença.

A rua seguia recta até à extremidade nascente da povoação, onde chegava a estra-
da “velha”, pela qual o médico tomava caminho para o consultório – e para a casa de
pedra –, dia após dia, há quatro décadas. Ao longo dessa zona plana, no enfileirado
de casinhas brancas e rasteiras ainda ecoava o passado. As horrendas parabólicas ti-
nham cessado, o branco das casas alinhadas refulgia ao sol – que começava a sua ca-
minhada, irradiando uma luz carinhosa. Luís Soares foi progressivamente
abrandando a marcha... A última casinha branca ficara para trás; mais uns metros, uns
punhados de árvores, e a casa de pedra estaria à vista.

O médico abrandou mais ainda a marcha do carro. Os olhos não o traíam: sob a
sombra do arvoredo, caminhava em direcção oposta à do carro uma figura esguia co-
berta de negro. A leveza dos seus passos de vento era inconfundível – o padre avança-
va oscilante, tal como outrora, e ainda que o vidro da janela do carro se interpusesse,
Luís Soares distinguia o olhar exuberantemente azul, sobressaindo do rosto fendido pe-
los sulcos antigos. Mesmo que não caminhasse com o olhar alheado, o sacerdote não
poderia distinguir o médico, protegido pelos vidros espelhados do seu carro moderno.

Luís Soares já via distintamente a casa de pedra. O tempo adiara-se naquele espaço –
a porta grossa continuava a aninhar-se à janela com a portada aberta a convidar a luz, o
mesmo fumo elevava-se brando da chaminé, o mesmo colorido fixava-se entre a cance-
la e a porta, o mesmo verde aquietava-se nas traseiras. Porém, acrescia ao jardim, mes-
mo à beira da cancela, como num imponente ramo elevando-se de uma jarra, um
canteiro de rosas vermelhas. O carro deslizava muito lentamente – e Luís Soares viu
surgir, contornando a parede de pedra, o vulto claro de Florinda. Com os cabelos a re-
flectirem o dourado do sol, esguia e ondulante, leve nos passos de brisa, ela aproximou-
se do canteiro das rosas. Acariciou-lhes as pétalas com as mãos frescas e suaves, colheu
uma e levou-a perto do rosto sem mácula, encostando-lhe os lábios. Levantando o es-
plendor azul dos olhos, fixou-os no carro, por instantes imobilizado. Embora soubesse
que ela não o podia ver devido ao espelhado dos vidros, Luís Soares sentiu a claridade
daqueles olhos afundar-se nos seus... Afagando as pétalas da rosa, Florinda deteve-se
um momento – deteve o seu sortilégio azul no olhar de Luís Soares, antes de ele prosse-
guir a sua marcha e de ela empurrar a porta grossa, entrando na casa de pedra.
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serão em casa da avó Ascensão estava condicionado a um recado que seria envi-
ado por esta, logo após a chegada de Mário, por volta das cinco horas da tarde.

Se ele estivesse muito cansado ou magoado devido a algum exercício mais violento,
não haveria serão para ninguém. Por isso, aquele dia custou imenso a passar para to-
das as moças que esperavam ansiosamente pela chegada do soldado mais cobiçado
das redondezas. Eram cinco e meia quando o Roberto, o irmão mais novo de Clara,
bateu à porta de Ana Maria, dizendo que esta e a irmã podiam ir a casa dos avós pas-
sar o serão. Melhor notícia não podia ser dada àquelas duas irmãs. Dinheiro nenhum
pagava aquelas horas fora de casa, longe do mal-estar que tantas vezes lá se sentia,
naquele clima constante de apocalipse causado pela mãe, e de guerrilha ou guerra fria
entre os pais.

Na casa da avó, com o Mário, todos procuravam estar alegres, divertidos, criativos,
inspirados, atraentes, bonitos, simpáticos, bem vestidos, mais bem penteados, pois nin-
guém queria ficar atrás de ninguém. Ana Maria não era excepção. Levara todo o dia a
preparar-se, no caso de ir, para depois não fazer tudo à pressa. Marcara o corte de cabelo
para aquela manhã, o vestido novo de Verão, feito pela Senhora Ludovina, costureira da
rua e amiga da mãe, vinha ainda essa tarde (promessa da costureira, que era mulher de
palavra), bem como a sapatinha branca que comprara para as Festas do Senhor Santo
Cristo e que tinha ido para o sapateiro para pôr tacões. Tomadas todas estas providên-
cias, não ficou nada preocupada com o recado do pequeno Roberto. Tinha uma surpresa
para o Mário, um chocolate de leite Regina, que tinha guardado expressamente para ele.
Agora era aguardar o jantar e às sete ir correndo para casa da avó. Marília não se prepa-
rara como ela, ficando ainda em casa a irritar a mãe, porque não encontrava a saia que
queria, não tinha lavado o cabelo na véspera, os sapatos precisavam de meias solas, en-
fim, um rol de coisas que, para uma pessoa desprevenida como ela, eram perfeitamente
normais. Provavelmente, nem iria aparecer, amuada que ficaria, depois de ofender toda
a gente, por achar que só ela tinha razão. Caso para dizer: tal pai, tal filha.

SERÃO EM CASA DA AVÓ ASCENSÃO
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Depois do jantar, Ana Maria arranjou-se o melhor que pôde e já à porta da casa da
avó ouviu gargalhadas vindas de dentro. “Este serão promete”, pensou ela. De facto,
reinava na cozinha da avó boa disposição. Irene tinha trazido “africanos”, acabadi-
nhos de fazer, para a sobremesa do jantar de Mário. Quem não ficou muito satisfeita
com a gracinha foi a dona da casa, que se esmerara no seu bolo de chocolate e que
agora o via preterido por aquelas bolinhas de cacau, artisticamente colocadas numas
formas de papel colorido, compradas de propósito para aquela ocasião tão especial.
“Senhora Ascensão,” brincava Irene, “descanse que o seu bolo não fica para amanhã.
Ainda temos um serão pela frente...” 

“E muitos gulosos por companhia,”, acrescentou o avô Mariano, marido da avó
Ascensão, cuja boa disposição também ajudava à festa. Depois de um dia de traba-
lho, sabia bem o convívio com a vizinhança, principalmente com as jovens bonitas e
simpáticas que acorriam para ver o primo Mário. E este estava lindo, para não variar.
Já tomara banho, o que se cheirava à distância e se via pelo cabelo preto ainda mo-
lhado. Tinha vestido uma camisa interior branca, sem mangas, que usava por baixo
da farda e uns calções de um azul escuro. Parecia mais magro, o que já tinha sido ob-
servado por Irene mal o vira em casa da avó Ascensão. E não era para menos. Nessa
semana, quase todos os soldados tinham tido problemas de estômago, certamente
provocados por alguma comida estragada. Mário não fora excepção. Havia algum
tempo que ele vinha a emagrecer a olhos vistos. Recusava-se a comer aquela comida
que nem a porcos se devia dar... a não ser aos do sargento despenseiro. Zoavam ru-
mores de que este mandava atirar para dentro da panela do rancho o feijão directa-
mente da saca, com bichos e tudo, de propósito para os soldados não comerem. Era
assim que os pobres dos recrutas emagreciam e os porcos do sargento engordavam.
Como lá diz o ditado, o bem de uns é o mal de outros.

“E eu ainda tenho sorte, porque venho a casa no fim de semana”, consolava-se
Mário. “Mas há muito desgraçado de fora da cidade e das outras ilhas que não tem
ninguém que o ajude. Já há vários casos de tuberculose.” 

“Pois é, e ofereces-lhes a comida que eu te dou e vens nesse estado. A tua mãe
ainda vai dizer que sou eu que não te trato bem.”, queixou-se Ascensão.

“Não vai dizer, porque ela sabe o que a prima faz por mim”, respondeu imediata-
mente Mário, para a tranquilizar.

“Fico mais descansada. Mas estás muito pálido. Vou falar com o Dr. Gusmão, que
é nosso amigo e ele vai passar um atestado médico, para ficares em casa pelo menos
a próxima semana. Tu ainda estás fraco e eu não quero ficar com a consciência pesa-
da por te deixar voltar ao quartel nesse estado.”

“É verdade. A Senhora Ascensão tem razão”, apressou-se a dizer Irene, encantada
com a ideia de ter Mário por perto toda a semana. “Vais-te tratar, comer bem, apanhar
sol no pomar atrás da minha casa, e ficas bom outra vez.”

“Não é má ideia. Só de pensar em voltar para aquele campo de concentração tira-
me o sono e o apetite.”



“Não é coisa que não se resolva. Vais ver que uma semana de férias pode mudar a
tua vida”, tornou a rapariga, com um olhar malicioso, que Mário fingiu não perceber.

“Apesar de não estares na tua terra, tens sorte por teres aqui família e amigos que
te querem bem.”, suspirou Mariano. “Quando fui para Lisboa fazer a recruta, é que
passei o diabo, sozinho, sem ninguém que me desse a mão. Já no barco, penei que me
fartei para vestir a farda. Aquele cinzento horroroso, cheio de goma, que dava um su-
adouro a vestir. E foi assim que desembarquei em Lisboa: fardado, sem nunca ter dis-
parado uma arma na vida, e às cegas, sem saber para onde ir.”

“Foste parar ao Hospital, como um lindo”, acrescentou a esposa, que já sabia
aquela história de cor e salteado.

“Mas estava doente?”, perguntou Clara, que ainda não conhecia aquele episódio.
“Não estava, ou melhor, pensava que não estava na altura, mas tinha que fazer a

inspecção médica, como é habitual”.
“Ah, pois é!”, admitiram Irene e Zenaida.
“E descobriram-te uma malha num pulmão”, tentou abreviar Ascensão, acrescentan-

do, com ironia, “Também com a comida que te dava a tua mãe, não era para admirar...”
“Lá estás tu a falar mal da minha mãe”, disse, irritado, Mariano.
“Não é mentira nenhuma. A tua mãe preferia gastar nos pós e cremes para a cara

do que comprar comida para ti e o teu pai comerem.”
“Bom, o que lá vai lá vai”, resignou-se Mariano. 
“E o resto da história?”, perguntou Mário, com curiosidade.
“Pois é, lá fui eu para o Hospital. Fiquei numa enfermaria quinze dias com rapa-

zes de todo o país. Alguns estavam tuberculosos e não sabiam.”
“Que horror! E ficaram todos juntos esse tempo todo?”, quis saber Berta.
“Claro. Só depois é que nos separaram. Eu continuei na enfermaria a tratar-me e

os outros foram para o pavilhão dos tuberculosos. 
“E se não fosse o dinheiro que os teus pais te mandavam, ias também para lá”,

atalhou a esposa.
“É verdade. O meu patrão, com todos os seus defeitos, nunca deixou de me pagar

o ordenado durante o tempo que passei em Lisboa. Com esse dinheirinho, comprava
comida, porque a do Hospital era mesmo uma porcaria. Quem não estivesse tubercu-
loso, acabava por ficar. E, para mal dos nossos pecados, ainda tínhamos de sofrer uns
cabinhos cheios de mania...”

“Sempre ouvi dizer que o mais reles do barco é que vende o peixe!”, observou
Mário, com tom de desprezo.

“Dos médicos, não tenho nada a dizer”, continuou Mariano. “Eram pessoas muito
simples e humanas. Lembro-me perfeitamente de ver, uma vez, um major médico
abraçado a um rapaz que estava a agonizar. Quando penso nisso, dá-me um aperto na
garganta.”

“Ainda há gente boa neste mundo. É o que nos vale”, disse Zenaida, já com a lá-
grima no olho.
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“Mas passa-se muito nesta vida”, prosseguiu Mariano. “O que eu não penei na-
quele hospital! Quando estava para me vir embora é que comecei a ter uma ração
melhorada, por causa de um sargento que trabalhava na cantina.”

“Não era esse que era do Vale da Burra?”, perguntou Encarnação.
“Da Mula, mulher, Vale da Mula. Enganas-te sempre!”
“Olha que grande diferença... É tudo asno!”, defendeu-se Encarnação, corando

perante as risadas dos mais novos.
“Mas continuando”, retornou Mariano. “Ele andava a tirar um curso qualquer e ti-

nha algumas dificuldades, especialmente em Matemática e em Inglês. Dei-lhe algu-
mas explicações e, em troca, tirei a barriga da miséria.”

“Por falar nisso”, interrompeu Irene. “Também estou a precisar de umas lições de In-
glês. O Senhor não podia dar-me uma ajudinha? Em troca, trago-lhe uns petiscos meus.”

“Se forem como estes “africanos”, podemos começar já”, brincou Mariano.
“Já não, porque o serão hoje é para distrair a cabeça”, replicou, aflita, a rapariga,

desejosa de disfrutar da companhia do belo e atraente Mário.
Findo o jantar, foram sentar-se para o quintal, debaixo da pequena latada, que se-

gurava uns quantos cachos de uva preta, já bem cheirosos. Entretanto, tinham chegado
as outras pretendentes de Mário: Irene, Clara, Zenaida e Berta. Ana Maria detestava a
presença daquelas atiradiças, mais enfeitadas que árvore de Natal, para impressionarem
o primo. Antes de elas chegarem, tinha entregado o chocolate a Mário, que lhe agrade-
ceu com uma sonora beijoca na ponta do nariz (o lugar preferido dele). 

“E que tal uma jogatina? A baratinha ou o burro?” propunha o avô Mariano. 
“Melhor o burro, assim podemos jogar todos”, achava Berta, a maior (em largura

e comprimento) admiradora de Mário. E lá começaram o jogo, que era propício às
gargalhadas, amuos de quem perdia, acusações e retaliações, olhares pensativos, pis-
cadelas, comentários sarcásticos ao azar com certas cartas, enfim, uns momentos bem
passados. De repente, Mário lembrou-se de uma coisa divertida, a única, pelos vistos,
durante aquela última e malfadada semana. 

“Vocês vão-se rir desta. Já me esquecia. Na terça-feira à noite, pouco depois de a
gente se deitar, o sargento Silva veio fazer a ronda às camaratas e não é que, quando
este abre a porta, ouviu alto e em bom som “... vai para o Inferno”. Era o Luís, que
estava a cantar aquela música do Roberto Carlos, que acaba ...”

“E que tudo o mais vá para o inferno, será?” 
“Cabeça fina, é isso mesmo, Ana”, riu Mário, acompanhado de uma gargalhada

geral dos presentes.
“E o que é que aconteceu depois?” quiseram saber todos.  
“Oh, foi a maior confusão. O sargento não queria acreditar que não era nada con-

tra ele, e queria logo um processo disciplinar para o rapaz. Tivemos todos de o defen-
der, até que a coisa por fim acalmou.” 

“Esse fulano, se não tem juízo, acontece-lhe o mesmo que ao Silvino, um sargento
do meu tempo. Uma verdadeira besta. Obrigava os pobres dos recrutas a saltar a bar-



ra com mais de um metro de altura. Os que não conseguiam levavam com o cinto nas
pernas. Tantas fez ele e tão baixas que um dia levou um tiro na cabeça que ficou de
uma vez. E foi num exercício militar. Até hoje nunca se soube quem foi”, disse o avô
Mariano, muito sério. 

“Credo, que horror”, exclamaram quase em uníssono as raparigas. 
“Já o pai dele”, continuou a avó Ascensão, “não prestava. Também era militar. ca-

bo, se não me engano. Durante a grande guerra, o homem esteve na Terceira, a tomar
conta dos prisioneiros de guerra alemães. Fazia-lhes a vida negra. Foi tanto que os ale-
mães puseram-no na sua lista negra de pessoas a abater, caso eles ganhassem a guerra.”

“Esses sargentos armam-se em bons, se bem que ninguém lhes dê importância ne-
nhuma. Já dizia o bêbado da minha terra...”

“O que é que ele dizia, Senhor Mariano?”, quiseram logo saber.
“Num domingo, depois da missa, ele pôs-se à frente da igreja, gritando: “Grande,

grande” e levou um bocado a dizer “grande”, até que acrescentou: “Grande, tudo
quer ser neste mundo. Só grande burro é que ninguém quer ser.” 

Tamanha sentença provocou uma risada geral, entre os presentes, durante algum
tempo.  

“Mas isso da tropa devia ser proibido. Então a gente aprende que não se deve ma-
tar e depois esquece tudo para destruir outras pessoas?! Jesus não disse para nós
amarmos os nossos inimigos? É matando que se faz isso? Não está certo, não senhor.
É um crime. Ninguém devia ser soldado”, interveio, indignada, Ascensão. 

“E a prima acha bem que os nossos inimigos nos matem e a gente não faça nada?
Estamos a aprender a defender-nos, nada mais. Ninguém quer matar ninguém. Só em
legítima defesa.”, argumentou Mário.

“O pior é que quem cria os problemas que causam as guerras não vai lutar. No
fundo, é tudo um jogo sujo, de interesses pessoais, de grandes negociatas. Os mais
pobres servem de carne para canhão e mais não são do que peças de um xadrez dia-
bólico”, reflectiu Mariano. “Mas para a morte é que não há remédio. Ouvi dizer que
alguns rapazes têm ido para a América, casam, e assim ficam livres da guerra. Há
mulheres que aceitam casar, só para livrar um rapaz, e depois divorciam-se.”

“Que horror, usar o casamento para esse fim!”
“Pois é, Ascensão, mas para grandes males, grandes remédios, e custa muito mor-

rer tão jovem ou ficar estropiado e com problemas de saúde para toda a vida. Não vês
o nosso Rogério? Depois de vir da Índia e de Angola, anda cheio de pesadelos, com
medo de estar ao escuro ou fechado num quarto, e de ouvir muito barulho. Assim que
ouve um estrondo, atira-se para o chão, com as mãos na cabeça.” 

“Mas está vivo, graças a Deus. Já o amigo dele, o Marcos, ficou lá, coitadinho. Os
pais não se conformam. Tão felizes que estavam a preparar o regresso do filho! E
ainda para mais, filho único. Se ele já tinha a sua comissão feita, para que raio é que
se foi oferecer para aquela maldita missão?!” 

“A morte atrai as pessoas”, reflectiu, com rosto grave, Mariano.
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“Mas essa coisa de ir para a América também é uma faca de dois gumes”, advertiu
Mário. “Lá na Terceira, contaram-me que alguns rapazes emigraram com a família
para se poderem naturalizar e, dias depois de isso acontecer, já estavam a caminho do
Vietname. Livraram-se de uma para se meterem noutra pior.”

“É verdade”, contrapôs Mariano. “Muitas vezes, amaldiçoo o meu pai por me tra-
zer para cá, com quinze anos, quando eu já estava habituado à América e tinha lá os
meus amigos. Vir do Novo Mundo para um atraso de vida de terra foi demais. Mas,
por outro lado, penso que, se tivesse lá ficado, não me livrava da 2ª Guerra Mundial,
nem da Guerra na Coreia. Sabe-se lá se estaria ainda vivo.”

“O Senhor Mariano não gostava de voltar à América?”, indagou Irene.
“Oh, se gostava, mas a vida não dá para isso. Culpa do meu pai. Deixou-me com os

meus avós, quando eu ainda nem tinha um ano. Depois, quando veio, ficou todo ofen-
dido, porque, assim que eu o vi, comecei a chorar, agarrado às pernas do meu avô, e
disse: “Esse homem não é meu pai. O meu pai é este aqui (apontando para o meu avô).
Depois culpou-me sempre pela morte do meu irmão mais novo. No jantar de chegada
de um familiar da América, ninguém deu pelo facto de ele se ter deitado, em cima de
uma mesa, de cabeça para baixo. Quando deram por ele, estava todo roxo: Não foi pos-
sível salvá-lo. Foi um dia de juízo na minha casa. E o que é que o meu pai se lembrou?
De me acusar de não ter tomado conta do meu irmão. Eu, uma criança de cinco anos! ” 

Entretanto, já tinha anoitecido. Tempo para um chá e licor. Também havia sobreme-
sas. Bolos de côco, tigelada, pudim montanha de ovo, tudo trazido por Zenaida, Berta e
Clara. Cada uma queria mostrar as suas habilidades culinárias. Mariano é quem mais
apreciava coisas doces. Mário, nem tanto. Mas não se fez rogado a provar tais iguarias.
E à pergunta “O que é que leva”, lá vinha o rol de ingredientes. Ascensão, especialista
em licores, descrevia o seu licor de leite como a coisa mais simples do mundo:

“Não tem nada que saber: 1kg de açúcar, 1 litro de leite, l litro de álcool, 10 pau-
zinhos de chocolate, sumo de um limão e a raspa do mesmo. Põe-se tudo de infusão
durante nove dias, e depois filtra-se. Podem todos experimentar a minha receita, que
está mesmo direita como eu faço!”

“Ó Senhora Ascensão, ninguém aqui duvida da sua palavra”, disseram as rapari-
gas, com ar meio ofendido.

“Não é nada com vocês”, apressou-se a acrescentar Mariano. “É que a minha pa-
troa teve uma má experiência com uma das vizinhas do lado de cima...”

“Conte lá, conte lá essa história”, gritaram entusiasmados os jovens convivas, ávi-
dos por escutarem o relato de mais um incidente bem condimentado, pelos vistos.

Fingindo-se primeiro rogada, Ascensão lá acabou por contar, de uma forma acalo-
rada, o que lhe tinha acontecido tempos atrás, por causa da mania das receitas.

“Foi assim: um dia, fui a casa da tal vizinha e vi que ela tinha acabado de fazer
umas queijadas que cheiravam divinamente. Provei uma e achei que estava uma delí-
cia. A dita cuja ficou toda contente e deu-me logo a receita. No dia seguinte, experi-
mentei tudo como ela me tinha dito e saiu...”



“...uma porcaria”, disse Mariano, franzindo a cara, tal era a má recordação do re-
sultado da experiência.

“Exactamente”, confirmou Ascensão. “Não sei se por má intenção ou erro, a ver-
dade é que a receita que a outra me deu não dava certo. Mas como eu não sou burra e
sei mais ou menos o que leva aquilo que como, fui tentando acertar até que consegui
fazer umas queijadas do mesmo tipo, mas, modéstia à parte, muitíssimo melhores.
Quando acabei de as fazer, fui levar à vizinha para ela provar. Eu só queria que vocês
vissem a cara da mulher depois de comer a primeira. Perguntou-me logo o que é que
eu tinha feito às suas queijadas (dela, obviamente) para ficarem assim.”

“E tu respondeste...”, adiantou-se, deliciado, Mariano.
“...muito simplesmente que tinha feito a receita tal qual ela me tinha dado.”
“E ela, e ela?”, perguntaram curiosos os jovens presentes.
“E ela comeu e calou. Que mais vocês queriam que ela fizesse?!”
Claro que a história despertou um sem número de comentários relativamente ao

procedimento da tal vizinha. Mas, voltando ao licor da avó Ascensão:
“É mesmo bom”, apreciou Mário.
“Dei-te de propósito, porque te estás a queixar da garganta. Isso foi frio que apa-

nhaste. Alguma corrente de ar. Não te dou xarope da farmácia, porque tem muita coisa
artificial. Nada como usar o que a natureza nos dá. Não me esquece o meu pai, que es-
tava desenganado dos médicos, com um cancro que tinha numa orelha. Foi ao Senhor
Amorim, um ervanário, que lhe preparou uma pomada, e lha aplicou todos os dias du-
rante seis meses. Não é que depois o meu pai ficou curado? Voltou aos médicos e eles
nem queriam acreditar. Pediram ao Senhor Amorim para lhes dar a receita da pomada,
mas ele disse que era segredo e que não lhes podia dar, porque vivia daquilo.”

“Os meus bolos de coco, que não têm uma receita secreta, também vão ajudar o
Mário a ficar melhor. De ovos só têm quinze, para verem”, gabou-se Zenaida.

“Isso é que é uma gemada. E o que leva mais?”, quis saber Clara.
“Olha, meio quilo de açúcar, meio quilo de coco, e as gemas dos ovos. Se essa

massa ficar muito dura, pode-se pôr algumas claras. Enrola-se tudo em açúcar e vai
em formas de queijadas (untadas com manteiga e passadas em farinha) para o forno
até aloirar.”

“Bem, a minha tigelada também levou mais ou menos a mesma quantidade de
ovos. Eu faço tudo a olho. Ponho leite, açúcar, canela, manteiga, raspa de limão e
ovos inteiros, mexo tudo e levo ao forno até cozer. É só”, aprontou-se a acrescentar
Berta, que não queria que a sua sobremesa fosse esquecida.

“E está uma maravilha”, gabou Mariano. “É o meu doce preferido. Não me im-
portava de o comer todos os dias.”

“Isso é porque te esqueceste da lição que levaste na América”, respondeu a espo-
sa, pouco satisfeita com o entusiasmo do marido por uma tigelada feita por outra mu-
lher que não ela.

“Que lição?” perguntou Irene, cheia de curiosidade.
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“Um belo dia, a minha mãe deu-me dinheiro para o almoço, como de costume. Só
que eu passei por uma montra e vi uns “candilhos”1 que estavam mesmo a chamar por
mim. Naquele momento, fiquei consolado. O pior foi depois. Passei toda a tarde com fo-
me de rato. Quando cheguei a casa, comi todos os bocadinhos de pão que encontrei e
mesmo assim o meu estômago continuou a roer. Ao jantar, a minha mãe nem queria acre-
ditar que eu pudesse comer tanto. Nunca lhe disse o que tinha acontecido. Nem era preci-
so. Dali para a frente, nunca mais gastei o dinheiro do almoço em guloseimas que só
servem para enganar a barriga. Agora, nunca digo que não a uma tigelada como esta!”.

“Fico contente por saber isso, Senhor Mariano”, respondeu Berta, se bem que pre-
ferisse ouvir tamanho elogio de Mário. Mas também não se pode ter tudo. Estava sen-
tada mesmo ao lado deste e isto já era bom. Era, porque assim que o rapaz se
apercebeu da proximidade dela e do perfume intenso que daí vinha, achou por bem re-
correr à superstição da prima Ascensão. 

“Olha, Berta, estás sentada no canto da mesa. É melhor mudares de lugar, porque
dizem que é morte certa e para breve. Ainda para mais, numa sexta-feira, dia treze.”

“Ai, é verdade”, alarmou-se a rapariga, levantando-se de um salto. “Se não pedi
para cá vir, também não faço por ir antes da minha hora, salvo seja.”  

“Isso é crendice tola. Não ligo a nada desses disparates”, desdenhou Irene. 
“Tu és das que têm de ver para crer. Mas há muita coisa que não se vê, mas que

existe. Deus, por exemplo; ou a alma, os sentimentos, como o amor, o ódio ...”, asse-
verou Mariano.

“Almas do outro mundo também, não é?”
“E depois? Se há almas, elas podem andar por onde quiserem. Nunca me esqueço

do que me aconteceu numa noite de Inverno, quando vinha do cinema. De repente,
um homem que eu nunca tinha visto mais gordo na minha vida aproximou-se de mim
e falou todo o caminho até aqui a casa, como se me conhecesse desde sempre. Não
consegui ver bem a cara dele, com aquela escuridão. Nem consegui responder-lhe, tal
era o meu medo.” 

“Se calhar, foi alguém que lhe quis pregar uma partida.”, replicou, no gozo, Irene.
“Não me parece. Também ouvi nos Ginetes, contado por um rapaz meu conhecido,

que um dia, quando voltava da cidade na sua carroça, numa curva apertada e escura,
sentiu o cavalo parar de repente. Do lado direito, aproximou-se um homem, todo de
preto, com a cara enfiada no casaco, e que, sem dizer uma palavra, subiu para a carro-
ça. O cavalo desatou a correr como um doido, até que parou outra vez e o sujeito des-
ceu, sempre em silêncio. Esse meu amigo, quando chegou à freguesia, vinha branco
como papel e todo borrado. Só depois de tomar um copo de aguardente é que conse-
guiu contar o que lhe acontecera. 

E há mais aquela história, que o meu primo Júlio me contou, sobre um rapaz seu
amigo. Este tinha uma adoração pela mulher, uma coisa do outro mundo. Passado um

1 Aportuguesamento popular da palavra inglesa “candies” (=rebuçados).



ano de casados, ele magoou-se num prego enferrujado, mas não ligou. Só que aquela
porcaria veio-lhe a mal e ele teve que ir para o hospital. Lá, um médico deu-lhe peni-
cilina para a infecção. O rapaz reagiu mal ao medicamento e esteve mal, a morrer. No
outro dia, o médico veio outra vez para lhe dar mais penicilina, mas o rapaz disse-lhe
que ele, por amor de Deus, não lhe desse mais, porque tinha sentido as agonias da
morte. O médico não ligou, achou que ele estava a exagerar e lá lhe deu mais uma in-
jecção. O rapaz mal, mal, panos quentes para cima, mas de nada serviram. Morreu e
morreu mesmo. O pai dele começou aos gritos: “Assassino, assassino, mataste o meu
filho”, empurrando o médico pela porta fora.

Dias depois, esse meu primo acordou sobressaltado e não é que vê o amigo, meio
metro fora do chão, aos pés da sua cama, a perguntar-lhe pela mulher, com um olhar
muito triste. O meu primo mal conseguiu responder e o amigo então observou: “Po-
bre Margarida, pobre Margarida” e desapareceu. Podia ter sido só um sonho, mas
quem sabe se os espíritos entram na nossa mente, para nos dar alguns avisos, ou sim-
plesmente para que não nos esqueçamos deles?”

“Oh, não vais sem resposta”, apressou-se a lembrar a avó Ascensão. “A minha
amiga Evelina contou-me, há dias, uma coisa impressionante: tinha-lhe aparecido o
marido em sonhos a dizer-lhe onde estava a mala que ela tinha perdido. Ela foi ao sí-
tio que ele lhe indicou e, certinho, lá estava a mala!” 

“Eu também ouvi dizer que há uma mulher em S. Roque que, quando bebe um co-
pito a mais, se põe a falar com voz de homem.”, adiantou Clara.

“Ó mulher, isso é do vinho!”, gozou Irene.
“Não é nada!”, ripostou a outra, despeitada. “Dizem que são os espíritos atormen-

tados de algumas pessoas da freguesia que falam por ela.”
“Na Bíblia, fala-se em espíritos malignos e nos demónios que Jesus expulsou

de algumas pessoas. Acredito que há forças do mal dentro e fora de nós”, confir-
mou Zenaida, crente como era nas palavras do Evangelho. “E como é que, depois
de morto, Jesus aparecia aos apóstolos, atravessando portas fechadas, se não fosse
o espírito dele?”

“Foi o Espírito Santo que impediu que a minha freguesia desaparecesse debaixo
da lava que saiu do Pico das Camarinhas, há muito anos”, acrescentou Mariano. “Di-
zia o meu avô que, quando a população sentiu que as chamas se estavam a aproxi-
mar, foi buscar a bandeira do Espírito Santo à Igreja, colocando-a no chão, à frente
daquele fogo. E não é que a torrente se desviou para o mar, fazendo o que é hoje a
Ponta da Ferraria? Por isso, é preciso ter fé e acreditar muito no Espírito Santo.”

“E no São João”, adiantou a esposa. “Amanhã à noite e na madrugada do dia 24,
temos muito que fazer, Mariano.

“Julguei que estavas mal comigo.”
“E devia estar. Com a tua mania de fumares na cama, ontem queimaste-me um

dos meus melhores lençóis. E tanto que te tenho avisado! Esse vício vai ser a tua
morte, vais ver.”
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“Há quem fume a vida inteira e morra de velho e outros que fazem uma vida toda
regradinha e morrem novos. Mas diz lá o que queres que eu faça.”

“Primeiro, é preciso encher dois alguidares com água e pôr as pétalas da rosa que
guardei no nosso quintal. Dizem que essa água torna as mulheres mais jovens e bonitas.”

“E alguém precisa disso aqui?”  zombou Irene.
Quando chegares à minha idade, vais compreender”, continuou Ascensão. “A

água do outro alguidar é para fazer o fermento novo, que leveda mais o pão e o torna
mais saboroso.”

“E quem o comer livra-se dos maus olhados, dizia a minha mãe, que nunca deixa-
va de fazer esse fermento”, acrescentou Mariano. “Ela também apanhava poejo, ma-
cela, cidreira, malvas e hortelã do quintal para as suas mezinhas. Secava, à sombra, e
depois guardava em sacos de papel. É verdade, pode-se ainda tirar alguns copos de
água do mesmo alguidar, para vocês (virando-se para as raparigas) fazerem a sorte da
clara do ovo. Mas têm que trazer os ovos amanhã ao meio-dia, sem falta.”

“E com as gemas fazemos ovos mexidos para o almoço” sugeriu Ascensão. “Vêm
todas almoçar aqui. Mas tragam alguma sobremesa, que eu não tenho muito tempo
amanhã para estar na cozinha.”

“Não se preocupe, Senhora Ascensão. Com os restos da minha festa, teremos ain-
da muito para comer, vai ver”, tranquilizou-a Irene, que assim tinha uma desculpa pa-
ra ficar junto de Mário até à noite.

“Quero tentar essa sorte novamente. O ano passado saiu-me uma igreja e ainda
não me casei”, queixou-se Berta.

“Ó mulher, não sabes que a igreja também pode significar ires para freira?”, co-
mentou Clara.

“Para freira? Mas eu não tenho vocação. Não pode ser. Tenho que confirmar essa
sorte.”

“Já tenho os nove papelinhos dobrados em fole para pôr no prato, como me disse
a minha mãe, e amanhã apanho os cardos do meu quintal”, continuou Irene. 

“Tens que chamuscá-los na fogueira do S. João, senão a sorte não funciona.”, avi-
sou Zenaida. 

“E que nomes de rapazes usaste? Não puseste só um, pois não?” inquiriu, malicio-
samente, Clara.

“Não estás boa. Claro que pus nove nomes, escolhidos à sorte.”
“À sorte, pois claro”, respondeu a outra, com ar trocista.
“Meninas, que tal se falássemos da representação de amanhã. Não é melhor fazer

um pequeno ensaio?”, sugeriu Mariano, tentando evitar uma briga entre as duas. 
“Já tenho a panela pronta para aqueles versos que o Senhor me ensinou”, disse,

ufana, Irene. “Aproveitei um pote velho. O Mário faz de morte, com um sobretudo e
chapéu pretos. Eu digo: “À morte ninguém escapa. Nem o rei nem o Papa. Mas esca-
po eu. Compro uma panela, custa-me um vintém, meto-me dentro dela e tapo-me
muito bem. Então a morte passa e diz... Aí entras tu, Mário. Continua.”



“Truz, truz.”, começou ele, pouco entusiasmado com a ideia de representar logo a
morte.

“Ó homem. Tu não dizes “Truz, truz”. Bates na panela com força, não sabes?”,
gritou Irene, irritada com tanta falta de jeito e de interesse. “O que tu dizes, ou me-
lhor, o que tu perguntas é “Quem está aí”, mas com uma voz cavernosa e assustadora,
percebeste? Afinal, és a morte e deves meter medo, não achas?”

“Está bem, não te zangues. Eh que rapariga mais nervosa!” 
“Pois se amanhã já é a festa! Não me vais deixar mal, pois não?”
“Ainda vais a tempo de escolher outra pessoa para fazer de morte. Lá por causa

disso...”
“Não senhor, tu és o mais alto. Não vais desistir agora. Pronto, desculpa lá. De-

pois de fazeres essa pergunta, eu digo: “Aqui, aqui não está ninguém. Adeus, meus
senhores, passem muito bem.”

“E então começa a representação da “Noiva desertora”, não é assim?”, interrom-
peu Mário, tentando mudar de assunto. “O cenário é o mesmo para as duas cenas,
não foi o combinado? Precisamos de uma mesa e cadeiras. A Zenaida, a Clara e a
Berta fazem de tias...”

“Não gosto nada disso, até parece mau agoiro”, murmurou Berta entre dentes.
“...a Marília, de noiva, o irmão da Irene, de noivo e eu, de cornudo”, continuou

Mário. Esta última observação provocou sonoras gargalhadas entre os presentes, dan-
do azo a comentários do tipo: “Vê lá se não te acontece o mesmo.”

“Já se sabe que não se pode dizer desta água não beberei. Mas como ainda não te-
nho o meu papel bem sabido, não é melhor escolher outro para o lugar?”

“Este rapaz está sempre a fugir com o rabo à seringa. Já te dei o texto há duas se-
manas e não tiveste tempo para decorar meia dúzia de falas? Francamente!”, disse,
irritada, Irene.

“Francamente, digo eu. Eu estou na tropa e ao fim-de-semana preciso de descansar.” 
“Aceitaste o papel...”
“Tu é que me forçaste a aceitar. Já te disse que não tenho jeito para essas coisas.”
“Mas agora paciência. De qualquer modo, tens o Senhor Mariano a fazer de ponto.”
“Que remédio!”, suspirou este.
“Então vamos ao ensaio. Primeiro, com o papel na mão, e depois, sem papel. Na

1ª parte, temos o diálogo entre o sobrinho, que és tu, Mário, e as tias. Vá, começa lá:
“Deus...

- Deus esteja com as tias
Todas três a costurar!
- Deus venha com o sobrinho
Que vem de passar o mar (responderam Berta, Zenaida e Clara, em uníssono).
(Mário) - Que é do meu cavalo branco
Que eu deixei aqui ficar? 
(“Tias”) - Vosso cavalo, menino, 
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Lá nas guerras há-de andar.
(Mário) - Que é do meu anel de ouro, 
Que eu deixei aqui ficar?

(“Tias”) - O vosso anel, menino, 
No dedo da prima há-de andar.
(Mário) - Que é da minha rica prima
Que eu deixei aqui ficar?
(“Tias”) - A vossa prima, menino, 
Já connosco não quis estar; 
Está cozendo pão
Para amanhã se casar.
(Mário) - Digam-me as senhoras tias
Ela onde vai morar?
Quero ir à sua casa, 
Quero com ela falar.
(“Tias”) - Menino, não vades lá,
Que eles podem-vos matar.
(Mário) - Matarem-me, senhoras, não, 
Que também sei praticar; 
Nas terras por onde andei
Aprendi a conversar.”

“Agora muda a cena. Fica o Mário, a prima, que por acaso também é prima, não é
Marília? E o noivo. A mesa tem que estar posta para o jantar. O noivo convida o Má-
rio, quer dizer, o primo da noiva, para se sentar. Só com um gesto, claro”, explicou
Irene. “Começas tu novamente, Mário.”

“Que frete! Esperem lá, acho que perdi o papel.”
“Deixa-te de graças e lê, mais alto agora.”
-Deus ...
“Ó rapaz, não precisas de gritar, ainda mais nessa pronúncia terceirense.”
“Agora é que não contes mais comigo. Esta é boa, falar mal da minha pronúncia,

uma  corisca micaelense mal-amanhada! É caso para dizer “Ri-se o nu do mal vestido.”
“E eu sempre ouvi dizer que “quem desdenha quer comprar.”
“Nem de graça!”
“Ainda vais pagar pela língua e suspirar por S. Miguel.”
“Não me parece. Na Terceira, vive-se melhor, há mais ajuda entre as pessoas.

Aqui vê-se muito mais pobreza e, sobretudo, muita mania de ser importante e mais
esperto do que os outros, de que tu és um bom exemplo.”

“Então, que é isso? Mais parecem crianças”, interrompeu a Senhora Ascensão,
prevendo que aquela discussão ia passar das palavras aos actos. “Em vez de se diver-
tirem, zangam-se. Cada um tem a sua maneira de falar e assim é que tem graça. Ago-



ra por causa da pronúncia, lembrei-me de um colega do meu avô, também militar e
do continente, e que um dia diz ao seu ajudante, um soldado raso, de fora da cidade:

“-Ó João Maria, rega as rosas do meu quintal, esta manhã, sem falta!”
O pobre do rapaz percebeu “arrenca”, que é como se diz cá “arranca”. Ficou afli-

to, sem perceber nada, pois o major tinha imensa estimação por aquelas roseiras.
Mas, como o outro queria que ele cumprisse a ordem naquela manhã, não teve meias
medidas e  arranca pela raiz as roseiras todas do homem. Quando este volta para al-
moçar e vê aquele disparate, ia tendo um ataque cardíaco. Manda chamar o rapaz e
pergunta-lhe se ele tinha bebido alguma coisa. Este, a tremer, disse que não, que ape-
nas tinha cumprido a ordem: “O senhor disse “arrenca” e eu arrenquei.” O outro, de-
sesperado, mandou-o embora, gritando que ele nunca mais lhe aparecesse na frente.” 

Perante as risadas que essa história provocou, a boa disposição voltou. Ascensão
continuou: 

“Está a ficar engraçada, a peça. Sempre é uma coisa diferente, e as pessoas vão
gostar de ver. Mas para isso, vocês os dois (virando-se para Irene e Mário) vão-se
portar como pessoas grandes que são.”

“Está bem. Eu não quero criar mau ambiente. Mas se voltas a criticar-me, vou-me
embora.”

“Tu também não aceitas nenhuma brincadeira, Mário. Pronto, começa lá outra vez.”  
- Deus esteja com os folgantes, 
Pois bem sabem de brincar; 
Não se arrojem as cadeiras, 
Não me quero assentar.
Não me quero assentar, não, 
Nem nada quero gastar; 
Se o noivo dá licença
À noiva quero falar.”

O noivo, melhor dizendo o irmão de Irene, estava distraído a jogar ao pião. Mas
bastou um olhar fulminante da irmã, para que o rapaz se apressasse a dizer a sua parte:

“-Licença, senhor, a tem, 
Se ela lha quiser dar.”

Fingindo pegar num vestido, Mário voltou-se para Marília, dizendo:

“-Toma lá este vestido
Para levares a casar; 
Outros melhores que eu tinha
Não os quiseste ganhar.”
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Numa voz esganiçada, a rapariga gritou:
“- Aqui d´el-rei quem me acode.
Justiça deste lugar!
Os meus primeiros amores
No coração tem lugar.
Vá o noivo para a rua, 
Fique este no seu lugar.”

“Eu gostava de saber como acaba este romance”, observou Clara. “Se eu fosse o
primo, não queria tamanha interesseira. E se fosse o noivo, mandava embora essa le-
viana.”

“Realmente, a noiva não parece boa rês. Primeiro, esquece o primo, e depois
abandona o noivo porque o outro lhe dá mais coisas. Isso de mulheres, é preciso mui-
to cuidado.”

“E não há homens também assim? Tu podes ser diferente, Mário, mas também és
muito novo. Se há mulheres que não prestam, muitas vezes é por culpa dos homens.
As da má vida, por exemplo, quem é que as procura?”

“Tens toda a razão, Zenaida. Os homens, façam o que fizerem, têm sempre uma
desculpa. A mulher se pisar o risco, nunca mais ninguém esquece ou perdoa.”

“Não é bem assim, Berta. Jesus perdoou Madalena e a mulher apanhada em adultério.”
“Pois é, Senhora Ascensão, é que Ele conhecia bem os corações das pessoas e as

suas intenções. Sabe-se lá o que leva uma mulher a levar uma má vida. Quantas não
fazem isso para não deixar os filhos morrer de fome, principalmente em períodos di-
fíceis, como nas guerras.”

“Lá isso é verdade, minha filha. Não devemos ser preconceituosos, nem julgar os
outros. Olha o exemplo da Teresa, nossa vizinha mais abaixo. Esteve uns anos no
Bom Pastor, para o pai não a tornar a violar, como fez com a irmã mais velha, e,
quando voltou, a vizinhança desprezou-a. Foi para a Terceira, disseram as más lín-
guas que era prostituta dos soldados americanos, quando afinal foi servir de criada
para casa de um comandante da Base. A verdade é que arranjou um bom rapaz ameri-
cano, casou, foi para a América, e tem uma linda menina. A mãe dela mostrou-me
umas fotografias e parece que a Teresa conseguiu ser feliz. Também merecia, depois
de tudo o que ela sofreu. Tenho a sua direcção. Qualquer dia, escrevo-lhe.”

“Infelizmente, o caso dela não é o único. Bem perto daqui, na Canada do Ferreiro,
há histórias de arrepiar os cabelos. Soube de duas raparigas que foram violadas pelos
amantes das suas mães. E as duas engravidaram. Uma teve uma criança bem defi-
ciente”, observou Clara, com tristeza.

“Mas aí também, para além da desgraça, há muito desmazelo e um bocado de mau
caminho”, contrapôs Irene. “Uma tem filhos de homens diferentes. Outra arranja um
amante, que depois acha graça à mãe dela, e dá a cada uma um filho. O ferreiro tem
uma mulher em casa e uma amante de casa posta. E cada uma sabe da outra e até tro-



cam presentes, imagine-se! E há uma Paula, que deixa o marido, mete-se com um ra-
paz mais novo, que depois se apaixona pela irmã dela, dando-lhe cinco filhos e logo
a seguir pela filha, ficando com esta, que já vai no quarto. Entretanto, já engravidou a
vizinha de cima, que fez um aborto clandestino, e por um triz não bateu as botas. Ah,
esquecia-me do caso dos dois irmãos que foram criados, um nos Gaiatos e outra no
Orfanato, que vivem como marido e mulher e já têm uma filha.”

“Pára, são desgraças a mais. Ninguém aguenta!”, desabafou Zenaida.     
“Voltando ao nosso teatro. Essa peça, com mais um ensaio ou dois, vai ficar boa.

Faz-me lembrar as representações na minha freguesia, nos domingos de Verão. Nu-
ma, participei como Inês de Castro. Naquele tempo, os papéis femininos eram feitos
por homens.”

“O Senhor Mariano devia ficar lindo de morrer, vestido de mulher”, zombou Ire-
ne. “Que coisa mais tola, um homem a fazer de mulher. Será que não havia na fre-
guesia mulheres suficientes para o papel?”

“Claro que havia, mas elas ficavam em casa, a cuidar dos filhos e de muitas outras
coisas. Só os homens podiam ter tempo livre. O trabalho da mulher nunca era reco-
nhecido. Porque ficava em casa, achava-se que não fazia nada.”

“Lá vens tu, Ascensão, com as tuas lamúrias. Gostavas ou não de ver as peças?”
“Gostava, mas também gostaria de representar. Sempre dava uma Inês de Castro

mais feminina.”
“Sem dúvida nenhuma”, concordaram os jovens presentes, rindo. 
“Mas, modéstia à parte, eu até tinha jeito para representar”, gabou-se Mariano, an-

tes de declamar os versos que se lembrava da “comédia”, ou melhor, do drama de
Inês de Castro. Estes versos começavam com um anúncio público da representação:

“Ide à janta a toda a pressa,
- Quem não janta melhor ceia-
Não haja muita conversa,
Que este brinquedo começa
Talvez antes de hora e meia

À uma hora na praça,
Se o drama querem ver;
Há-de-lhe achar muita graça
O que não trouxer fumaça,
Que o não queira entender.”

Seguia-se uma “viagem” imaginária pela ilha, com fins satíricos:

“Vou dar uma volta à ilha
E falar de agricultura;
Esta é a que mais brilha

167Serão em Casa da Avó Ascensão



168 Gabriela Funk

E que as outras todas humilha
Em sua grande fartura

Cidade Ponta Delgada,
Aonde habita a nobreza
E onde o povo faz parada,
Quem lá vai fica sem nada,
Vem liso, que é uma beleza.”

Da peça propriamente dita, Mariano lembrava-se de uma fala do rei D. Afonso IV,
o tal que tinha mandado matar Inês de Castro:

“Nada te posso fazer;
Ó Inês, tem paciência!
Teu remédio é morrer;
Agora não pode ser
Revogar minha sentença.”

Do seu papel propriamente dito, Mariano declamou a preceito este pranto:

“Vens matar a triste Inês!
Não te move este meu pranto?
Mata-me com rapidez,
Acaba-me por uma vez,
Para eu não sentir tanto.

Ai filhos, que feias dores,
Que terrível agonia...
Sinto da morte os horrores,
Adeus, meus ricos amores,
Espelhos em que me via.

Oh, momento desditoso!
Valei-me, ó alto Deus.
Onde estarás, meu esposo,
Que em martírio tão penoso
Não vens livrar tua Inês?

Vejo a luz escurecida.
Ai! Ai, que me falta a vida!
Eu morro, filhos, eu morro...”



De um dos filhos, ouvia-se então o triste lamento:

“Ah! Mamã, minha amizade,
Em quem a minha lei pus,
Minha vida saudade,
Que de tão pouca idade 
Fechaste os olhos à luz.”

Cada representação terminava com uma despedida, como esta que Mariano reci-
tou:

“A todos os que aqui estão
E que me têm escutado
Com respeito e atenção,
De dentro do coração
Fico-lhes muito obrigado.

Já o drama se acabou,
Já lá vai nossa função,
Já tudo se terminou;
Agora obrigado sou
A vir-vos pedir perdão.”

“Lindo de morrer”, exclamou Irene. “Isso é que se chama um drama de faca e al-
guidar.”

“Pois sim, goza!”, disse, zangado, Mariano. “Quando estive na América, também en-
trei numa peça da minha escola. A minha professora dizia que eu ia longe, porque era
inteligente e tinha talento para muita coisa. Ela bem queria que eu continuasse a estu-
dar! Até foi falar com os meus pais, que era uma pena eu deixar a escola para ir traba-
lhar. Mas os meus pais queriam só dinheiro, dinheiro, para voltar para a sua terra e viver
como gente rica. E eu só queria aprender mais e ser alguém na vida e não um simples
carpinteiro. Se não tivesse capacidade para mais, ainda vá que não vá. Mas podia ter
chegado a engenheiro de máquinas, que era o meu sonho. Mas não, os meus pais encar-
regaram-se de me destruir todas as ilusões e de me estragar a vida. Primeiro na América,
fazendo-me trabalhar aos treze anos como um negro, sem direito a um tostão do meu di-
nheiro. Depois, obrigaram-me a ser agricultor, coisa que eu detestava. Uma vez, fomos
a um banco depositar dinheiro, e ao nosso lado estava um inglês a tentar explicar o que
queria, mas ninguém o entendia. Aproximei-me dele e comecei a traduzir, sem qualquer
problema. Ficou tudo de boca aberta. Antes de me vir embora, o gerente pediu ao meu
pai para eu ficar no banco a trabalhar, porque eles precisavam de alguém que dominasse
o inglês, para atender os clientes estrangeiros. O meu pai disse logo que não, que preci-

169Serão em Casa da Avó Ascensão



170 Gabriela Funk

sava de mim para o ajudar. Pois é, trabalhava para ele de graça, e quando lhe pedi para
montar um negócio na cidade não me quis ajudar. Ajudou a toda a gente, emprestou di-
nheiro a estranhos, sem letras, nem juros, dinheiro que nunca mais viu a cor, e ao filho
não deu nada. Um dia revoltei-me e vim para a cidade. Empreguei-me como carpinteiro
e lá fui ganhando a vida como pude. A minha vontade era regressar à América, mas nun-
ca foi possível. Tenho boas recordações de lá. Lembro-me,  quando estava na escola pri-
mária, de ter escrito uma carta ao Pai Natal, com uma caneta de pena, mas numa palavra
fiz um grande borrão. Estava convencido que não ia ter nada. Mas o Pai Natal quando
veio à escola trazer os presentes não se esqueceu de mim. Dei um salto tão grande quan-
do ouvi o meu nome que toda a gente ficou assustada. Recebi um saco grande com brin-
quedos e bombons. Foi o Natal mais feliz da minha vida. Mas o mais importante foi
saber que alguém gostava de mim, apesar dos meus erros.”  

“Os teus pais eram boas pessoas, só que trabalharam demais, e não gozaram bem a vi-
da. Deixavam-se enganar facilmente, emprestando dinheiro a toda a gente. O teu pai ti-
nha a mania de ser galã de cinema, só que cada amante custou-lhe bem caro. A tua mãe
andava sempre às turras com o padre da freguesia, vivendo num mal-estar constante.”

“Mas aquele padre também era bom de cabelo. Vivia com uma irmã solteirona,
que, nas homilias, dizia baixinho às outras pessoas: “Ele prega uma coisa, mas faz
outra. Não acreditem em nada do que ele está dizendo.” Em casa, depois, era panca-
daria que se ouvia longe. Lembro-me de, uma vez, uma vizinha nossa ter levantado
um muro que separava o quintal dela do da casa dos meus pais. Quando a minha mãe
viu aquilo, pôs o muro abaixo. E aquilo foi continuando: a vizinha levantava o muro,
a minha mãe mandava pôr tudo no chão. O padre tirou o partido da outra e o caso foi
mesmo para tribunal. Mas nós é que ganhámos. O padre bem tentou manobrar o
advogado que ficou com o caso, o Dr. Amorim, Deus o tenha. Estou a vê-lo, sempre
mal-encarado, mas era um grande advogado, muito competente e sério. Quando ele
percebeu a intenção do outro, levantou o dedo, e num tom severo, disse:

“Eh, Padre Norberto, somos amigos daquela porta para fora. Mas, no tribunal, os
negócios são à parte.”

Depois deste caso, a minha mãe decidiu ficar o mais longe possível do padre e da
igreja. Jurou a si própria que nem à hora da morte queria ter tal pessoa à sua cabecei-
ra. Só que, infelizmente, pagou pela língua. Morreu mais cedo do que pensava e não
houve outro padre por perto senão o que ela odiava.”

“Isso de ser padre é difícil”, comentou Mário, reflectindo sobre o que acabara de
ouvir do Senhor Mariano. “Viver toda a vida solteiro, longe da família, a maior parte
das vezes ganhando uma miséria, vivendo quase à esmola...”

“Tens razão. Conheci um padre que se foi empregar como mecânico para poder vi-
ver mais condignamente. Quando o bispo soube disso, desterrou-o para o Corvo. Mas
foi o melhor que lhe aconteceu. Aquela gente acolheu-o muito bem e, como ele era pres-
tável e sabia trabalhar com as mãos como ninguém, foi ganhando a amizade e a estima
dos seus paroquianos, de tal modo que passou a ser a pessoa mais querida lá na ilha.”



“Está alguém a bater à porta. Ana Maria, vê quem é”, pediu-lhe a avó.
Pela silhueta no vidro da porta, Ana Maria viu logo que era Lorena. Que queria

ela àquela hora?
Lorena apareceu no quintal, para insatisfação de quase todas as presentes. Quem

ficou imóvel, de olhos fixos nela, como se de uma aparição se tratasse, foi Mário. Era
a primeira vez que a via, apesar de ela morar duas casas mais abaixo. O olhar vivo e
penetrante de Lorena imobilizou-o de tal forma que não conseguia pestanejar, com
receio de perder aquela visão de êxtase puro. “Era real aquela mulher?”, interrogava-
se ele, no emaranhado febril dos seus pensamentos. De onde surgira aquela feiticeira,
com um corpo perfeito envolto num vestido que serpenteava ao sabor da brisa suave
do pôr-de-sol? Inebriado com a sua presença, não ouviu o que ela disse a Ascensão.
Só a viu voltar as costas e desaparecer. Ficou algum tempo perplexo, até ser violenta-
mente sacudido por Irene, que lhe gritava: “Estás cego, surdo e mudo?” Só aí tomou
consciência de que alguém o tinha hipnotizado, por quanto tempo, não sabia, mas
que ficou a saber pela voz ríspida e severa da agressora: “Já estou há meia hora a per-
guntar se me vais ajudar na iluminação do meu quintal e tu andas de boca aberta a
olhar para ontem! Acorda, homem.” Mário respondeu que sim, para que ela o deixas-
se em paz. Pouco depois, puxando o braço da sua prima predilecta, segredou-lhe al-
gumas palavras ao ouvido: “Preciso de te perguntar uma coisa. Aquela moça, a
Lorena, é tua amiga?” Ana Maria respondeu que sim. “Ela vai amanhã à festa da Ire-
ne?” Ana Maria respondeu que sim, novamente. Mário sorriu, olhando no vazio, pen-
sativo. 

“Estás cansado?”, perguntou Clara. 
“Confesso que sim. Foi uma semana atribulada.”
“São dez horas e o Mário precisa de descansar. Amanhã é sábado e vocês têm

muito tempo para conversar”, ouviram a avó Ascensão dizer, o que significava: “O
serão acabou. Todas para as suas casas!”. Mas de uma forma mais diplomática, claro.
Que ninguém punha em causa, tratando-se do bem-estar de Mário.   

Ainda ouviram Ascensão avisá-lo para não se esquecer de tomar as gotas de tintu-
ra de alho, que tinha preparado para as insónias, e pôr os pés na bacia de água quente
com o bálsamo para aliviar os pés doridos.  

Nota da Autora:

As referências ao Teatro tiveram como base a obra O Teatro Popular em S. Mi-
guel – seus temas e formas, da autoria de Maria do Bom Sucesso Medeiros Franco,
Instituto Cultural de Ponta Delgada, 1996.
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onçalo Velho olhou brandamente as raras nuvens no ocaso. O sol caía no mar em
uma daquelas tardes raramente outonais, vividas desde que abandonara o seu

convento/castelo, para vir viver nestas ínsulas a vontade do Senhor
Viera. 
Lamentava tão somente não lhe terem concedido a escolha dos companheiros. O

senhor Infante impusera uns. O rei quis livrar-se de uns tantos marginalizados.
Unia-os um pensamento comum. A lonjura e o desconhecido fariam deles gente mais
que honesta. 

E Gonçalo Velho rememorava os seus trabalhos. Desbastara algumas áreas. Divi-
dira em dois o grupo. As cafuas eram apenas defesa de intempéries, pois feras ainda
não tinham surgido. A abundância sonhada começava a aparecer.

O trigo já enloirecera, como em poucos rincões de Portugal. Porcos, cabras, ove-
lhas, galinhas só exigiam habilidade. Multiplicaram-se mais que os coelhos. 

O medo atava-os uns aos outros. Ninguém se aventurava aos pequenos morros da
ilha, átomos verdadeiros se postos em comparação com a sua Estrela querida.

É que as lendas de terror, os peixes sem medida tragando barcos e embarcadiços,
cantadas pelos truões, em noites de saraus, ainda povoavam as mentes. 

Manter todos na planície beira - marinha não fora difícil. Eram dois grupos de
igual força e iguais fraquezas. Ali, à borda mar, habituaram-se como se sempre lá ti-
vessem vivido. Alguns desaguisados eram prontamente resolvidos. 

E naquele momento de repouso e meditação, o coração de Gonçalo até dava gra-
ças pelas companhias indesejadas. A mansidão do mar, o arrolhar das pedras levadas
e trazidas nas ondas deixavam a alma na tranquilidade do infinito. 

Melodia estranha o fez saltar. 
Aflitíssimo e prolongado soar do berrante, o corno - telefone, comunicava a Gon-

çalo Velho que o outro povoado exigia a sua presença. O descanso findava, a medita-
ção esperaria ocasião mais oportuna.

ESTA CARA

* José Maria Teixeira Dias
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Chamado o escudeiro, rapidamente este acorrentou uma baia, de nome Pé - de -
-Vento e ei-los, campo fora, fazendo um, jus ao nome, outro, à arte de bem cavalgar
toda a sela. 

Não há sequer ocasião para um olhar para o ondear dos campos quando passam,
levantando o pó.

Gonçalo Velho esporeia a baia, que, sentindo o castigo apressa o passo, tremendo
com fúria. 

O corno retine, intensamente, grito negro na tarde solitária. 
O suor inunda a baia. As pernas de Gonçalo sentem a humidade.
- Lindo bichinho desculpa, mas não abrandes…
O pequeno ajuntamento, divisado ao longe, começa a tornar-se límpido. O som do

corno chama mas não diz razões. Não há sinais de fumo. Quem sabe?... 

O mar é lago e brancura. 
Aos remos, Henrique. Aldonça e Gonçalo, enlaçados, contemplam e contemplam-

se, mutuamente. 
Brandamente no barco as águas batem, na medida dos impulsos de Henrique. Ho-

ras se passaram e muitas, desde o início da viagem. A ilha moradia já é imaginação,
ponto extinguindo-se no horizonte. Os olhos a não alcançam já, quando os nevoeiros
de outro ponto se começam a divisar. Arribas escarpadas se oferecem aos olhos de
água cheios, de água rodeados. Na manhã do sonho estarão em terra. 

Enquanto Aldonça cai na tentação de leve sonho, Henrique continua remando como
quem para tal nasceu, Gonçalo faz desfilar em sua mente todas as peças daquele remar. 

Ele, Gonçalo, o bastardo. Nascido no convento - castelo, mas filho de ervas.
Nunca soubera ao certo quem era o pai. A mãe fenecera quando ele nascia. 

- De saudades do seu amor, diziam…
- De vergonha, murmuravam… 
O seu bem embarcara na antemanhã das descobertas e foi um dos muitos que

achara no mar o descanso que nunca a terra lhe reconhecera. Quando o barinel apor-
tou e se conheceu o nome dos desaparecidos, nunca mais a febre a deixou. O ser, em
amor gerado e habitante do seu ventre, não conheceria o pai. Para quê viver? E defi-
nhava até que nasceu o futuramente chamado, simplesmente Gonçalo. Não Gonçalo
Peres nem Gonçalo Gonçalves. Só Gonçalo. 

Por misericórdia, o senhor do castelo - convento lhe dava comida e cama. E cede-
ra o nome. 

Aldonça, a mais bonita de quantas moças demandaram a ilha em viagem primeira. Se-
ria necessário esperar várias levas até que comparante aparecesse. Do grupo mascote, de-
senvolvera-se rápido. Os seus quinze anos começavam a despertar paixões e raivas surdas.
Nas festas domingueiras que reunia os grupos na celebração dos sagrados ritos e na refei-
ção comum que a todos irmanava, ela era a rainha. 

Enquanto os anciãos faziam o ponto da situação de adiantamentos ou atrasos nos
objectivos traçados, a juventude, ainda que pouca, ensaiava danças e o jogral a todos



fazia rir com seus ditos. Jamais Aldonça fora motivo de dichotes. Todos compreendiam
que era flor intocável. 

Henrique, o mouro. Ser espúrio no grupo. De África chegado quando o buço come-
çava a despontar, pela bela estampa despertara a curiosidade do senhor Infante. De
imediato separado dos seus progenitores, viveu dias de raiva. Agastado o senhor Infan-
te impô-lo a Gonçalo.

- Os braços são bons, a distância, grande. Vai ser útil. 
Útil foi-o e de que maneira! Pescador nato. Filho, neto de. Um barco foi seu. O pri-

meiro de pesca, na ilha fabricado. Dele fez instrumento de trabalho, descanso e sonho.
Sonho das suas Áfricas, das suas noites quentes de canções sem fim. E para os sonhos
seus, alimentava os dos outros com bom e excelente peixe. 

Bendizia-se a birra do senhor Infante. 
Henrique desfrutava o mar alongando cada vez mais os seus passos. A esperança

do retorno às praias da infância morava ainda no seu coração e o treino diário a que
se sujeitava tinha objectivo bem definido, melhor escondido. 

Vezes sem conta se afastara da vista de terra e aos seus olhos soavam como celes-
tial música os nevoeiros densos que contemplava para lados do oriente. A aproxima-
ção fora frustrada pois os roncos eram de meter medo aos mais intemeratos. 

No ódio aos senhores, nascera a amizade. 

-´Porque obedecer toda a vida? Porque para sempre escravos? Interrogavam-se nos
intervalos das danças…

A amizade precipitara-se quando Henrique ficou sabedor dos anseios de Gonçalo. 

- Mas Aldonça? Aldonça, a Rainha? E Henrique ria…Uma boa partida aos senho-
res. 

Uns tempos depois, a boa nova. 
- Já vi. Há lindos lugares e densos arvoredos. Animais também aparecem. E há

muito, mesmo muito peixe. 
E o sonho ia nascendo realidade. 

Homem, se te digo. Ainda ontem tínhamos carne! 
E Gundisalva procurava nos esconsos da cafua os talhões miúdos ou o buraco

exacto onde guardava os restos das caçadas que seriam a merecida recompensa do
trabalhoso dia. 

- Há bichos nas redondezas?!...

- Ou gente…Não parece atitude de bicho…sabe-se lá.
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- Pensas? Mas não nos disseram que era desabitada, quando nos enviaram do rei-
no?

- Mas…outros já se queixaram. É certo que, a acreditar nesses casais deslocados de
Santa Maria, nada de bicharada se encontrou…Mas esta é tão grande!...Sabe-se lá,
sabe-se lá…

- Olha! Encontrei o talhão. Limpo e arrumado. Bicho não é. 

No breu da noitinha, após o derrube de matas e tentativas de novos plantios, co-
meçava a ser este o mais forte motivo de conversas dos bravos que o senhor Infante
remetera a Gonçalo Velho, que juntara alguns casais já aclimatados. 

Diziam alguns ouvirem nas noites soturnas, estranhos ruídos, rondando as cafuas.
Se alguns os lançavam nas contas de animais, outros relembravam as lendas ouvidas
no convento/castelo, ou mesmo nos palácios dos senhores, e por um ou outro motivo o
desassossego ia-se tornando indesejável companheiro de tão agreste jornada. 

Como se isto não bastasse havia ainda os amarelentos fumos que mais para além
se viam surgir quando não os roncos surdos das águas ferventes, imagem quase per-
feita que o frade pegureiro lhes afiançava ser o inferno… 

O perder um naco de carne ou peixe, mesmo um pão, nada seria se não houvesse
essas envolvências…

Vigiar foi a palavra de ordem da assembleia de anciãos para resolução do proble-
ma reunida. 

Quando na antemanhã, como de costume, se dirigiram ao lugar de derrube, três
dos mais fortes mancebos, caracterizados por ausência de medo, escondiam-se entre
as faias frondosas. Se eram fortes, naquele momento assemelhavam-se a leves canas
que a menor das brisas ameaçava derrubar. Gemiam no seu interior, nenhum queren-
do transmitir aos outros os seus sentimentos. O desconhecido, Deus ou feiticeira, a
todos se impunha, a todos incutia medo.    

Não muito longa, a espera. 
Aos olhos atónitos dos três embuçados, um frágil corpo de mulher, farrapos fa-

zendo de vestes, ossos e ventre mostrando novo ser em gestação, causou mor espanto
que aparição do Cristo ou Virgem. 

Movia-se sorrateira, à vontade, denotando perfeito conhecimento do terreno que
pisava. 

A trindade justiceira sentiu fugirem-lhe todas as forças armazenadas e logo a segui-
riam, se um, mais prudente não aconselhasse cautela. Deixaram-na entrar numa das ca-
fuas e dela sair, mastigando.

Em outra se dispunha a fazer o mesmo se não lhe tivessem saído ao caminho seis
braços em sua direcção. 



Os esbugalhados olhos de ansiedade, a ofegante respiração, mais os atrapalhou,
do que as lutas titânicas contra as árvores seculares….

O grito unânime comunicou ao grupo trabalhador que era urgente um regresso às
bases.  

A ameaça de desmaio por parte do esqueleto ambulante causou perplexidade que
só abrandou, quando os mais rápidos se começaram a apresentar. 

Deparando com o espectáculo de seis fortes braços estendidos para um frágil es-
quife, todas as raivas se evaporaram, e, espanto dos espantos, a raiva sentida anterior-
mente transformara-se, como que por encanto, em admiração. 

Mas o geral espanto atingiu o clímax, quando Gundisalva soltou um brado. 

- Mas é Aldonça!!!.
E na mente de todos, instantâneos rápidos, passaram os pormenores sempre acres-

centados das respectivas lendas, o que os marienses contavam de um casal e um ami-
go, fugidos e tragados pelas implacáveis fúrias do mar…

- Vamos alimentá-la. Prática a voz de Gundisalva, olhando aquela beleza esfarra-
pada, fazendo renascer o sentimento de irmandade sempre pronto a recomeçar em ca-
da coração de mulher.

Mas o trabalho reclamava braços. Diplomata, Gundisalva traçou as linhas. Ela e
duas comadres marienses ficariam de assistentes a Aldonça por alguns instantes. Os
outros continuariam o trabalho. Comprometiam-se, logo, logo, a acompanhá-los. 

E aqueles homens temperados no sal do mar e nas agruras da terra viram os olhos
marejados de cada um deles. Sem palavras voltaram ao labor diário. 

Que ternura eram as vozes…Os melhores bocados, as mais doces carícias…Al-
donça, roçando as mãos nos alimentos mansamente engolidos, parecia reganhar as
formosas cores de outrora deixando ao enorme brilho dos olhos a expressão de agra-
do que lhe bailava no fundo da alma. 

Mansamente a deitaram no fundo da cafua que do chefe era guarida. 
Na porta esperaram o regresso dos companheiros ou o acordar de Aldonça. 
Quando na noite, envergonhadamente enluarada, a débil voz de Aldonça refez to-

das as peças do complicado esquema, foram também exorcizados os ciclópicos traba-
lhos levados a cabo sob a ira raivosa de Gonçalo Velho, o abandono das pesquisas, só
e quando houve convencimento geral que o mar era sepultura perpétua. 

Mas Aldonça contou mais. Contou dos seus amores por Gonçalo. As suas juras de
eterno amor. A promessa não cumprida de Henrique. 

- Numa noite deixo-vos lá e volto. Ninguém desconfiará.

- E eles? Gundisalva, curiosa. 
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Aldonça pouco sabia, menos lhe interessava dizer…
Recordou tão só a quebra da promessa. 

- Também fico!
E lembrou sobretudo o deteriorar da amizade, e o ódio gerado quando Henrique

fez Gonçalo sabedor de que também queria Aldonça…
Em lágrimas contou a luta sem tréguas, a morte de Gonçalo. E baixo, muito baixi-

nho narrou as posses de Henrique, rápidas e animalescas, sem ponta de ternura. 

- Vê-lo com frequência?

- Por aí. Um gesto da imensidão da ilha. 

- Ai se o apanhamos!
Na pequena frase ia toda a raiva da exígua comunidade, que no seio sente a pre-

sença de um tumor. 
Foi uma quase epopeia. Henrique habituara-se por demais aos quase virgens ma-

tos. Dispunha de conhecimentos ainda não adquiridos pelos novatos. Inúmeras vezes
entrevisto, enguia voadora escapulia-se por grotas e quebradas…Ficaram memorá-
veis, e por longos anos recordadas, as infrenes carreiras que animaram vales e mon-
tes nos terrenos hoje chamados de Lombas da Povoação.

Mas um dia…Porque há sempre um dia…
Chuva copiosa alagava terrenos e invadia cafuas. Os relâmpagos cruzavam os ares.

O mar roncava e no seu estremecimento infinito ameaçava tragar a terra. 
Henrique, pé ante pé, procurava companhia. Dos seus tempos africanos, a lem-

brança do seu querido avô, mestre incomparável na pesca e caça, quando em dia de
tempestade caiu fulminado por um raio bem pertinho de si…olhar atento e impotente
de rapazinho de doze anos…

Em momentos daqueles a solidão era-lhe insuportável. Antes a morte. 
E esta chegou na sentença lida e por todos aprovada. 
Ninguém reparou nos olhos de Aldonça, lágrimas e ternura. 
Desde esse dia a borda da Ribeira foi morada de Aldonça. Os olhos mirando o in-

finito. Não por muito tempo
Poucos dias mais tarde, as dores. Mas nem estas a arrancaram do lugar. Quando

chegou o momento de ser mãe, dispôs-se com alegria. 
O filho soltou o primeiro vagido, deu ela o último suspiro. 
Quando transportavam o recém - nascido para a cafua alguém exclamou:
- Mas esta é a cara do Henrique chapada… Esta cara…
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o nosso professor acaba de entrar, com o pé direito, conforme manda a velha
crendice popular, nesta página do texto, como se naquela escola entrasse pela

vez primeira... e a porta de entrada fosse a de um edifício de alvenaria humana. Inun-
dada. De humanidade...

Por entre o arrepio... e o reboliço de uma escola a gritar vida e irrequietude, por
entre a emoção própria de um momento de sabor iniciático... e o rosto, que detém de
uma escola apenas esboçado, em linhas ténues de conhecimento, ali vai ele, cami-
nhando em passo seguro, - seguro!?, pelo menos valesse o esforço em mostrá-lo as-
sim!, - ao encontro de um cais de desembarque para um estudo... em anos e anos
enrolado no tempo.

Tinha chegado a hora! O momento! O encontro! Com a prática pedagógica. Com
os meninos. Com a instituição.

E aquele edifício de alvenaria humana, recheado de pessoas e de história de vida,
senhor de uma política de pequenos gestos, logo ali lhe entregou, em primeiro sorriso
de escola, um pequeno aviso de Costa e Baganha (1989), que assim rezava:

Aquele que vê os outros, as coisas, as ideias, o Mundo, ou mesmo a si próprio sem
o brilho que o valor dá;

Aquele para quem opacidade e transparência são uma mesma coisa de tal forma
que segredos, mistérios e labirintos se diluem sem sentido;

Aquele que olha a Terra, o Ar, o Fogo e a Água e, num pensamento acabado, as es-
gota como se de simples coisas se tratassem;

Aquele que se olha a si mesmo como um dado, vazio de possível,
Esse,

deixa de dar sentido à vida,
desiste de sentir a alegria de estar vivo. (p.32).

PROFISSÃO: PROFESSOR!
Um chegar de… e um partir para…

* Ana Maria Netto de Viveiros
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Tinha-se preparado para tudo... talvez não para isto! 
Vinha dizer: Cheguei! Estou preparado para ensinar! E o seu pensamento, em surdi-

na, ia-lhe rememorando/desenrolando... páginas de estudo, páginas de tempo, páginas
que falavam de ansiedades, de alegrias, de vitórias e de retrocessos; páginas que esbo-
çavam toda uma imagética, em toada de “pronto a servir”... e uma página, a última, e,
por isso, muito especial, que escrevia, centrada, e em letras garrafais, a palavra “FIM”! 

Mas agora!?... os alicerces das suas certezas tinham sido abalados, pareciam afundar-
se em areias movediças, e tudo isso porque um punhado de palavras lhe tinha sido entre-
gue, em tom de boas vindas! Foi na emoção e em surpresa que releu aquele pequeno
texto, pequeno no tamanho, grande na dimensão da mensagem... um texto cruzado por
várias isotopias de sentido. Um texto que pretendia fazer falar o pulsar de uma escola!

E uma escola que assim fala, fala no construir de uma ética pessoal... como fala
dos elementos primordiais responsáveis pela organização harmónica do cosmos. 

Uma escola que assim fala, fala da procura de um sentido de vida... como fala da
exigência de uma cultura de valores... como fala da formação de uma consciência
pessoal. Uma escola que assim fala... fala de recusa a actos de introspecção no vazio
do possível... como fala da recusa a um pensamento que esgote o diálogo com os sen-
tidos das coisas... como fala ainda... da necessidade imperiosa de um olhar afectivo
que veja «os outros, as coisas, as ideias, o Mundo, ou mesmo a si próprio».

E o nosso professor olhou... e mil e uma coisas lhe vieram à tona do pensamento!
Ali. Uma escola preocupada. Comprometida. Com a palavra “Educação”. Uma

escola lugar de palavras. Lugar de valores.

E o nosso professor olhou e viu... que não tinha chegado a um cais de desembar-
que. O que ali o esperava era realmente um porto de embarque, em demanda de no-
vas rotas para novos futuros.

E o nosso professor olhou e viu e optou... por um encontro. Um face a face. Con-
sigo próprio. Que lhe devolvesse o rosto... Da sua verdade. Do seu ser pessoa, na ple-
na consciência do seu existir. 

Que conhecimento tinha ele de si próprio? Será que se pensara o suficiente!?... ou
teria de se conhecer ainda melhor? Que aprendera até aí? com o “outro”, com todos
os “outros” com quem cruzara os seus caminhos de vida, acerca do rosto do seu
“eu”? Que rosto, afinal lhe tinha sido devolvido?

Que quadros de referência eram os seus? 
Tanta interrogação! Tantos “porquês”!! Tanto problematizar!

E como educador, o que fazer?,… em relação a todos os meninos e a todos os jo-
vens que, desde agora, estariam, na sua frente? 



E, de imediato, lhe veio à mente um pequeno “Auxiliar de Memória”, que em
tempos fora organizando. Na esperança de nele encontrar alguma coisa que lhe per-
mitisse o princípio de uma resposta à sua inquietação, folheou-o e, na letra “R”, leu o
que lá estava sobre a “responsabilidade por outrem”, e que dizia de um rosto, o rosto
que Levinas (1988, p.77) começa por abordar assim: «pergunto-me se podemos falar
de um olhar voltado para o rosto, porque o olhar é conhecimento, percepção. Penso
antes que o acesso ao rosto é, num primeiro momento, ético.». E é o mesmo Levinas
que um pouco à frente, a p.88, retoma a ideia da abordagem do rosto para o envolver
em responsabilidade, «desde que o outro me olha, sou por ele responsável, sem mes-
mo ter que assumir responsabilidades a seu respeito; a sua responsabilidade incumbe-
me. É uma responsabilidade que vai além do que faço. Habitualmente, somos
responsáveis por aquilo que pessoalmente fazemos.».

A tarefa do nosso professor não se lhe mostra nada facilitada, mas, pelo menos,
ele fica contando com esse momento ético de um primeiro olhar e com a responsabi-
lidade que daí lhe advirá, responsabilidade que terá de assumir perante a educação
moral dos seus alunos... – ver, letra “M” do “Auxiliar de Memória”, registos sobre
Moral...

... e de outra certeza ele terá também de ter a certeza! Só pode educar quem se
educa!! É esse, para alguns, o grande objectivo da educação ética.

Para já, há que dizer não a uma educação para os valores sustentada, unicamente,
pela interiorização dos mesmos. 

Os valores não se impõem! Eles circulam por caminhos de autonomia. Daí que o
falar-se em formação para os valores implique o dizer-se que ela se faz por apropria-
ção e apropriadamente. E ao falar-se em postura ética fala-se em postura interior de
questionamento permanente. É a postura de quem procura... e, porque as questões da
ética são complexas... movemo-nos muitas vezes em zonas em que as coisas não são
claras. Movemo-nos no meio de dilemas. E quando se trata da resolução de dilemas
nem tudo é branco ou preto. Há que contar com as tonalidades cinzentas de certas zo-
nas... que são também espaços de vida. 

Mas as questões de vivência ética... o prazer de fazer o bem... tem de sê-lo na ale-
gria! A nossa escolha do bem não pode ser feita através do medo e da culpa, embora
se saiba que, por vezes, essa escolha pode exigir algum “sacrifício” próprio. Mas,
quando fazemos das coisas projecto nosso... isso faz-se em clima de festa!

Sem silêncio. Em nós. Não há postura ética. Como também não a há, sem um
pensar e um agir. Sem um parar para reflectir e para um pensar como voltar a andar.
Não há postura ética sem um estar em festa... e um ser-se em alegria!
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É este o padrão, sabe ele agora, que tem de mostrar aos seus meninos e não lista-
gens e listagens de regras pela negativa...

Centremo-nos agora no educador/educando.
Se eu, educador, não tiver uma vida congruente com os valores que defendo... e que,

por outro lado, desperte “apetite”... eu não posso fazer com que o “outro”, o educando,
queira ser como... sem ser cópia de um qualquer modelo que não existe para esse efeito... 

São estas, neste exacto momento, as preocupações do nosso professor. Viemos en-
contrá-lo num questionar-se quanto ao seu papel de educador:

Como fazê-lo?, sem cair numa endoutrinação rígida que exige uma aceitação acrí-
tica de crenças, sejam elas de ordem moral, política ou religiosa?, que despreza o de-
senvolvimento e o discernimento intelectuais?, e que visa um modelo de homem de
figurino passivo?... mas também não ignorando, o facto de que a sociedade actual é
um palco privilegiado de endoutrinamentos de vária ordem, onde se exibem ‘experts’
de múltiplas faces e onde o escrúpulo não marca a mínima presença,... a começar pe-
lo mundo da publicidade, a passar pelos universos de políticas e de religiões de ca-
rácter extremista e ainda pelo tráfico da droga e do sexo... até chegar aos próprios
grupos de pares, quando estes se organizam em quadrilhas... 

Como contribuir, para o desenvolvimento pessoal e social do jovem que habitará
o seu mundo de escola, face a todas estas problemáticas actuais? 

Bettelheim (1998, p.12), ao falar da tarefa difícil de ajudar na procura de um certo
sentido de vida, dir-lhe-á que «a criança precisa mais do que ninguém que lhe dêem a
possibilidade de se compreender a si própria neste complexo mundo que vai enfren-
tar. Para o poder fazer, tem de ser ajudada a criar um senso coerente no meio do tur-
bilhão dos seus sentimentos.».

E Praia (1991, p.18), ao referir-se a uma alfabetização de índole valorativa, dir-
lhe-á que «Alfabetizar eticamente é ter a coragem de fornecer a todos os instrumen-
tos mentais indispensáveis que conceptualizem os direitos a par dos deveres. Este
conceito de alfabetização está estreitamente ligado à provocação de atitudes, porque
é essencialmente valorativo.».

E, Cunha (1996 pp. 42, 43), a propósito de falácia de endoutrinação e opondo-se à
ideia de que as crianças «devem crescer num vazio cultural para que, com toda a liber-
dade, possam então construir os seus próprios valores.», dir-lhe-á «que não é possível o
tal vazio cultural nem a apregoada neutralidade do professor.» E avisá-lo-á, ainda, que
a escola deve, «com segurança e autoridade, proclamar os valores adultos consensuais
da comunidade como a honestidade, a justiça, a solidariedade com os mais fracos, a
responsabilidade pelo ambiente, assim como deve claramente transmitir o repúdio radi-
cal da violência, dos comportamentos destrutivos, da promiscuidade sexual, etc.».



E o nosso professor, consciente de que preparar os jovens, para enfrentar as com-
plexas inter-relações do mundo em que têm de viver, encerra um grau de dificuldade
bastante notório, pensa a sua responsabilidade face à construção e ao desenvolvimen-
to do Eu de cada um deles – vide Pessoa, “Auxiliar de Memória”, letra “P”. 

Essa construção, segundo Costa e Baganha (1989, p.33), tem como motor a afecti-
vidade. «É no confronto com as coisas, com os outros, com as exigências da vida em
sociedade que a construção do Eu vai sendo conseguida. Esta construção tem sempre
como pano de fundo a afectividade – é ela o grande motor do desenvolvimento.».

Olhar o mundo, por uma lente afectiva, não é vê-lo com as cores do sol, mas é,
antes, descobri-lo ou redescobri-lo pelas cores da ternura e do amor, glosando o pen-
samento de Abreu que se encontra no “Auxiliar de Memória”, letra “T”. Descobri-lo
ou redescobri-lo, por essa luz, pode até ser um caminho comum que professor e alu-
no possam percorrer a dois... e é extremamente saudável esse caminhar a dois...

Juntando todos estes ingredientes à alfabetização ética de Praia, acima transcrita,
acaba por encontrar-se o objectivo primordial para a realização de um ensino- apren-
dizagem que se escude na arte de educar: estimular valores e desenvolver atitudes.

Identidade Docente e Reconhecimento Profissional
... na esteira de outros processos de socialização

E aqui temos o professor a entrar na segunda página de uma escola em texto. Ago-
ra!, na certeza de que uma escola que lhe falou daquela maneira tem também muitas
responsabilidades na matéria!! Está, portanto, disposto a questioná-la nesse sentido.
Mais do que decidido, pensava ele!, porque a sua voz denunciava uma certa hesitação,
ao colocar essa interrogação na palavra... e afinal a pergunta era bem simples! A res-
posta é que poderia ou não ter graus de dificuldade... mas isso já o ultrapassava. Sen-
tia-se num processo de transferência de responsabilidades... pelo menos por agora!

- Que oferta? É a tua?... Sim! Porque eu venho para o “banho” pedagógico! E tu ele-
geste um alguém da tua confiança para orientar o meu estágio!...
Sinto-me como alguém que recebeu – armazenou!? – todo um arsenal de conhecimentos
teóricos... trago comigo uma espécie de apropriação activa do saber científico – e eu sei
que isso é importante – mas sinto também que poucos ou quase ninguém se debruçou
sobre a minha condição de pessoa, como ser humano a querer gerar humanidade...

O que ele, afinal, está a pedir à escola não é mais do que o estender da ponte, en-
tre a componente científica da sua especialidade e a componente científico-educacio-
nal que a exigência pedagógica lhe coloca agora. O que ele está a pedir à escola é
também a sua socialização, como membro daquela instituição que agora o recebe.
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Quanto à primeira questão que o nosso professor coloca, Patrício (1989) emite a
sua opinião dizendo que,

(n)a verdade, não estamos a realizar uma verdadeira integração da formação dos pro-
fessores. As componentes científica da especialidade e científico-educacional não se
articulam e fundem como seria necessário, vivendo relações de indiferença ou mesmo
de hostilidade. Não se está a trabalhar com uma ideia clara de escola diante dos olhos.
Digamos, exagerando talvez um pouco, que continuamos a fazer uma integração basi-
camente subjectiva, ou seja, na consciência do futuro professor. (p.342).

Claro que Patrício se refere a uma licenciatura em ensino e a um modelo de está-
gio pedagógico que a integra. 

E nós diremos, ainda, da guerra fria que se trava também na escola, a nível institu-
cional, um pouco na linha de que não existe um entendimento do papel de cada uma
das instituições implicadas no processo. Para além disso, há que notar o facto de que
a exigência pedagógica da escola ultrapassa bastante, em termos de eficácia educati-
va, a componente científico-educacional que o futuro professor traz na bagagem, ao
entrar na prática lectiva.

Da experiência que trazemos connosco, de mais de vinte anos de trabalho com a
formação de professores, em diferentes modelos de estágio pedagógico, e em várias
escolas do arquipélago, podemos afirmar que muito se tem feito no silêncio da esco-
la, em termos de política de bem-estar, para que essa transição – a passagem de aluno
a professor – não seja ainda mais dolorosa. 

Apesar de tudo, há que reconhecê-lo que o professor que habita este texto, ainda
se possa sentir confuso, inseguro, tenso, bloqueado... ou mesmo invadido por uma
sensação de vazio. Posto isto, seria ou não de pensar numa melhoria do actual mode-
lo de formação inicial que permitisse uma ligação com a escola, pelo menos, a partir
do 2º ano do curso universitário?

É tão importante!, para o processo de amadurecimento do professor, a vivência
do dia a dia numa escola! A troca de ideias e de preocupações entre profissionais de
ensino, a relação afectiva que se vai criando... o contacto com o aluno e a relação
sadia que com ele acaba por se estabelecer, o clima que se gera... no gerar de huma-
nidades!!... 

Mas voltemos ao nosso professor e à segunda questão que ele coloca à escola. A
da sua socialização. 

Ser-se aquela escola, virá ele depois a saber, implicou o ter-se investido, desde o
início, numa consciência de grupo que, em termos de relação, conseguiu criar um cli-
ma de calor humano, que permite um olhar de afecto e de cuidado... Atenta ao seu cur-



rículo oculto, traça os seus caminhos de crescimento, e encontra os seus espaços de re-
flexão, sempre que precisa ultrapassar obstáculos que se lhe atravessam no percurso.

Ser-se uma escola que educa, virá ele depois a saber, implica que professores e
funcionários tenham padrões de comportamento comuns, no seu relacionamento diá-
rio com os alunos. As crianças precisam sentir que são parte de uma instituição que
defende um conjunto de valores e que os põe em prática, tanto nos adultos como ne-
las. 

Não é fácil atingir uma atitude consensual nessa matéria, mas isso é uma tarefa
tão importante para qualquer escola, como o é o concordar sobre aspectos curricula-
res gerais... de programação ou de técnicas de ensino. 

Ser-se uma escola que educa, virá ele depois a saber, aponta para um adequar-se à
real maneira de ser das crianças e dos jovens, começando por não os ver unicamente
como sujeitos inteligentes, mas, também, como sujeitos sensíveis e morais que preci-
sam de uma educação integral.

Ser-se um professor que educa naquela escola – concluiu então ele – é dar-se tempo
a si próprio para um questionar da sua interioridade. O tempo em que nos encontramos
connosco próprios é um tempo de auto-formação. Um momento de reencontro... para
um recolher de tudo o que anda disperso... e para lhe encontrar sentidos... 

Ser-se professor, virá o tempo depois dizer-lhe, é viver ao longo de todo um per-
curso profissional, vários processos mais ou menos intensos de socialização, por-
quanto as diversas funções que lhe serão exigidas, os cargos que irá ocupar, as
possíveis deslocações de escola para escola, as sucessivas reformas curriculares, o
aparecimento de novas metodologias, enfim, as variadíssimas mudanças que atra-
vessam um sistema de ensino e que, na maioria das vezes, não tocam apenas questões
de pormenor, obrigam a adaptações a novas situações, implicam concepções de tra-
balho diferentes e exigem, mesmo, processos de reestruturação do trabalho docente.

O processo de socialização, virá o tempo depois dizer-lhe, nunca estará acabado... 

Subsídios para o Perfil de um Educador

Situemos agora o nosso professor face a Patrício e à sua perspectiva de Axiologia
Educacional – vide letra “A” do Auxiliar de Memória”. Patrício (1993, p.19) refere
que «o estudo dos valores por parte dos educadores profissionais não é apenas neces-
sário, é indispensável.». Daí que, na linha do seu pensamento, surjam três grandes fi-
nalidades para essa Axiologia Educacional: a necessidade imperiosa de uma reflexão
sobre os valores; uma pedagogia de promoção dos valores; e uma vivência e interio-
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rização dos valores. E é assim que Patrício (1993) vê o âmbito da dimensão axiológi-
ca do professor:

O estudo dos valores a que deve proceder o professor não pode limitar-se à dimensão
teórica dos problemas. Há um esquema em voga, sobre as grandes competências que
deve possuir o professor: «saber», «saber-fazer» e «saber-ser». O esquema é incomple-
to. O professor não pode ter a competência do «saber-ser» como a mais elevada a que
acede. Há uma outra, essencial: «saber fazer-ser». Compete ao professor, com efeito, a
difícil e grave tarefa de fazer-ser. Não um fazer-ser técnico; mas um fazer-ser ético.
Ele não faz-ser “coisas”; ele faz-ser “pessoas”. A dimensão axiológica culminante do
professor é, pois, a dimensão prática. (p.20). 

Interessante colocar aqui a perspectiva de McGettrick (1997), porque nos parece
ter nítidos pontos de convergência com o que atrás ficou dito, só que ele a coloca em
termos de resposta de aluno a um professor com o perfil traçado por Patrício. McGet-
trick falava da necessidade das políticas educativas conciliarem dois tipos de cultura,
que refere como a “Cultura da Contabilidade” e a “Cultura do Amor”, na procura de
uma educação que sirva as exigências do mundo moderno. Na sequência do seu pen-
samento, fala na necessidade de mudança nos processos educativos e diz que:

Vale a pena tomar em linha de conta que desde os primeiros passos da educação devía-
mos envolver-nos num processo de mudança nos nossos alunos que toque em cinco as-
pectos da aprendizagem, e mais particularmente em como aprendemos. Estes podem,
até, ser entendidos numa espécie de hierarquia de formas ou modos de aprender:
. Aprender a repetir
. Aprender a aprender
. Aprender a fazer
. Aprender a ser
. Aprender a tornar-se (“to become”). (p.12).

Há, realmente, que ter em conta a necessidade de mudança nos processos educati-
vos dos nossos alunos!, - pensou o nosso professor – e logo o pensamento se lhe foi
desdobrando... como há que ter em conta todo o dimensionamento de uma escola a
escalar o futuro do milénio,... como há que ter, ainda, em conta o preparar de uma no-
va geração de professores...

... e de novo, na procura de respostas para as suas preocupações educacionais,
acaba por pensar com Cunha (1996, p.79), «que o êthos profissional do presente, (...),
não favorece uma educação para todos com qualidade», se se pensar em termos de
uma escolaridade universal de nove anos. E é ainda com este pedagogo que afirma a
necessidade do aparecimento de um paradigma deontológico do professor e o assenta
em três pilares/atitudes:



- centrado sobre a pessoa humana do aluno
- fascinado pela busca da Verdade e do Belo
- dinamizado por uma nova consciência de profissionalismo e exigência de quali-

dade

E é ainda com Cunha (1996) que escreve, fazendo surgir a visão do professor, co-
mo educador moral, promotor da formação pessoal e social dos seus alunos:

É óbvio que uma educação de qualidade para todos tem que incluir a promoção do
crescimento socio-moral dos jovens; mas também é claro que este papel do professor
se deve conciliar com o paradigma deontológico em que ele se insere. A perspectiva
ética e moral do professor, em geral, dita o modo como assume o seu papel de educa-
dor moral e ético. (p.86).

Na pista de outros subsídios que fossem enriquecendo um perfil de professor, os
traços que Cunha (idem) adopta, dizem de um testemunho e de um exemplo... e da
enorme responsabilidade desses dois itens, na arte de ensinar:

Deontologicamente, o professor está obrigado, não só a ensinar o que ele considera como
verdade, mas a dar testemunho do empenho pela procura da verdade; não só a facilitar nos
alunos a procura do bem, mas a ser exemplo dessa procura. Sem este testemunho e este
exemplo, o acto propriamente técnico de ensino perde grande parte da sua virtualidade e,
portanto, da sua função profissional. O ensino rotineiro, mal humorado, só para cumprir,
sem paixão, nem prazer, nem busca, pode ainda ter a função social de manter os meninos
fora da rua, mas de facto, não é ensino. O médico pode ainda curar, mesmo se não for o
exemplo de saúde ou do empenho pela própria saúde; o professor não pode ensinar se o
aprender não se apoderar da sua vida e do seu ser e disso der testemunho. (p.112).

Actualmente, a categoria do professor como “exemplo” está de novo a ganhar for-
ma. Responsáveis pelo desprestígio por que passou, nas últimas décadas, foram a
ideia de promover no aluno uma moralidade autónoma, sem a imposição de modelos,
e uma teoria puramente construtivista de valores, que vigorou entre nós até agora, e
onde não cabe também o papel do exemplo.

Por seu lado, a categoria do “testemunho” descentra o professor de si mesmo e con-
centra professor e aluno em algo que os transcende: a verdade, a ciência, o Bem, Deus.

E ainda na mira do professor educador e da formação pessoal e social do aluno,
como objectivo de eleição da reforma educativa em curso, e já na certeza de que essa
formação passa por todas as disciplinas curriculares dos ensinos básico e secundário,
o nosso professor continua os seus caminhos de pesquisa por entre as décadas de 50,
60 e 70. Assiste, então, à entrada em cena dos contributos das ciências sociais, no
campo da educação, autêntico palco onde foram aparecendo sucessivamente... méto-
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dos behavioristas de recorte de psicologia animal, métodos não-directivos, vestidos
por contextos de psicoterapia, e métodos cognitivos oriundos de campos psicológi-
cos. Percebeu ainda que os vários métodos, então em voga acabaram mesmo, na prá-
tica, por contracenar entre si...

Aqui, o nosso professor conversou, trocou ideias... enfim, inteirou-se do que tinha
acontecido no ensino com uma tal panóplia de modos de ensinar!... e acabou por con-
cluir que a missão do professor não pode ser apenas a de experimentar as variações
da moda, do pronto a servir na aula, mas caber-lhe-á o papel importantíssimo de fil-
trar o que vai aparecendo, através da sua razão e da sua humanidade – vide Humano,
“Auxiliar de memória”, letra “H”.

Chegado que foi a esta plataforma de entendimento... a confirmar esta sua “certe-
za”, aparece-lhe a ideia do professor reflexivo, que Cunha (1996), num traçado feliz,
apresenta na sua perspectiva pedagógica:

A perspectiva pedagógica é a perspectiva própria ao professor reflexivo, que pondera
as achegas das várias disciplinas, dos vários métodos e das várias didácticas e as aplica
criteriosamente aos seus alunos, de acordo com a sua situação, necessidades e contex-
tos. Claro que o perigo é de se fixar num eclectismo que tudo mistura e tudo utiliza
sem quadro de referências ou sem justificação. Mas esse é o perigo a que sucumbe pre-
cisamente o professor não reflexivo, o qual se limita a passar à prática a última moda
que ouviu na conferência ou que leu no jornal. O professor reflexivo constrói o seu
quadro de referências pedagógico cuja validade continuamente verifica no contacto di-
recto com os seus alunos, e utiliza então as várias disciplinas de modo a promover o
crescimento integral do aluno. (p.213).

Mais alguns traços para o perfil que persegue chegam-lhe de Alarcão (1989), que
tece considerações sobre um curso de formação inicial de professores. Aqui os temos
pautados, pela capacidade de decisão, pelo perfil de professor mediador e pela neces-
sidade de formação inicial e contínua:

Em nossa opinião, um professor é alguém que tem de saber tomar decisões relativamen-
te à maneira mais adequada de estabelecer a relação entre o aluno e o conhecimento no
contexto do processo educativo. Para realizar eficazmente esta função de mediador tem
de possuir, para além de conhecimentos de tipo declarativo (saber), também um conheci-
mento processual (saber-fazer) e uma postura relacional (ser e estar em e com). Necessi-
ta, além disso, de se mover à vontade num raciocínio de tipo abstracto que lhe permita
prever as consequências das suas próprias acções e levantar hipóteses sobre as possíveis
reacções dos seus alunos e suas causas. Este perfil profissional adquire-se através de
uma formação (inicial e contínua) que desenvolva, entre outras, as seguintes capacida-
des: de conhecer, de raciocinar sobre o conhecimento, de aplicar o conhecimento na prá-



tica, de observar (outros e a si próprio), de analisar e avaliar, de reflectir, de traçar planos
de acção, de mudar, de inovar, de comunicar e de colaborar. (p.33).

Por seu lado, Vandelplas-Holper (citada em Abreu, 1998) define o perfil do educa-
dor, afirmando que

(se) torna claro que o adulto que favorece o desenvolvimento moral da criança é uma
pessoa carinhosa, calorosa, afectuosa, “centrada sobre a criança”, mas que, ao mes-
mo tempo, ao contrário de uma pedagogia não directiva mal compreendida, propõe
instruções e exigências morais compreensíveis para a criança para que ela possa pro-
gressivamente interiorizá-las no seu caminhar para a autonomia. (p.72).

Mas o que é afinal um adulto?
O nosso professor elege, como sua, a definição de Savater, que encontra no seu “Au-

xiliar de Memória”, letra “A”, porquanto o inventar da própria vida, em detrimento de ter
de aceitar um modelo imposto para a viver... esse acto de escolha dá-lhe a sensação de li-
berdade, a força de um respirar alegria... a confiança no poder levar a sério o uso da sua
própria liberdade!... e aqui teve uma leve hesitação... até porque alguém lhe segredou que
isto de ser livre não seria tão simples assim. E rumou a Savater (1998) para lhe pedir
mais algum esclarecimento... e logo ali, a p.53, pode ler «Se desejas saber em que podes
empregar pelo melhor a tua liberdade, (...) interroga sobre o uso da tua liberdade... a pró-
pria liberdade.». E a p.54 leu «De maneira que o meu “faz o que quiseres” não é senão
uma forma de te dizer que leves a sério o problema da tua liberdade, pois que ninguém te
pode dispensar da responsabilidade criadora de escolheres o teu próprio caminho.».

O certo é que se lhe instalou no espírito uma certa confusão! Mas não é importan-
te que o professor dê voz à sua própria confusão?, como deve dar valor à confusão
dos seus alunos? 

Também o que ele procurara em Savater não era uma resposta única, a resposta defini-
tiva!!, uma resposta que lhe emparedasse a liberdade de pensar a sua própria liberdade!!

Para já, ficou-lhe na ideia o grau de dificuldade que acompanha o acto de se fazer
o que se quer... e o grau de responsabilidade que acarreta um definir prioridades... 

... e foi de imediato ao seu “Auxiliar de Memória” escrever na letra “L” o que
achou de interesse lá registar sobre Liberdade. Não foi uma forma de adiar a questão!
Mas foi a maneira de... mais tarde... poder retomar a sua reflexão... e, sobretudo, poder
interrogar o estado da sua maturidade. E aqui... achou de interesse deixar, desde já, a
ideia de Desenvolvimento Psíquico, registada na letra “D” daquele seu “auxiliar”.

No entanto, apesar do toque de euforia que emoldurou aquele momento de esco-
lha, ele promete a si próprio não ficar andando pelas nuvens... e ir caminhando na
senda de uma proposta mais concreta, se bem que de uma exigência palpável. Ei-lo
então na senda de Abreu (1997):
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Parece-me, assim, que cada professor deve ser um adulto:
- com uma profunda e equilibrada formação pessoal e social;
(Um adulto que tem “bem resolvidas” as questões ligadas à sua
auto-estima
auto-conhecimento
relações interpessoais
e relações de (in) dependência e de interdependência);
- com os seus valores pessoais devidamente clarificados;
- com acções congruentes com os valores pessoais e sociais que defende;
- com o domínio de metodologias específicas e intencionais consideradas como “mais”

promotoras de desenvolvimento pessoal e social e, nomeadamente, com a aquisição
de valores. (p.23).

Formação de Professores. 
Uma necessidade!... Uma exigência!...
e o chegar de uma situação de bem-estar.

O nosso professor está já bem consciente de que a formação científica que trazia,
apesar da sua importância e da sua necessidade, não é por si só suficiente. Como dá
ele agora razão a Campos (1989) quando, ao falar de uma formação de professores
adequada às necessidades de educação dos alunos, refere que

(n)ão é, de facto, a lógica da produção e distribuição do saber na Universidade que de-
ve comandar o âmbito da qualificação dos docentes; é o plano de educação dos alunos
dos ensinos básico e secundário, crianças, jovens e adultos, que deve condicionar os
diversos tipos de professores e a respectiva formação. (...) Os interesses que têm servi-
do de critério não são os da educação das crianças e dos jovens mas a possibilidade de
colocação dos diplomados pela Universidade, que, paradoxalmente, fez e faz muitas
vezes gala do seu desinteresse pela formação de professores. (p.122). 

E se essa preparação científica não é suficiente, a dimensão pedagógico-didáctica
que se lhe veio juntar, e lhe está a ser oferecida pela escola, também não poderá mar-
car qualquer tipo de limite no seu percurso profissional, porquanto o clima de mu-
dança que se respira de uma forma acelerada nos domínios do conhecimento, da
tecnologia, e ainda no domínio do social e do cultural, lhe irão exigir uma constante
actualização e novos traçados para o seu “ser professor”.

E foi, precisamente, num seminário que a escola promoveu, para debate teóri-
co sobre a formação de professores, que ele tomou contacto com o texto de Nó-
voa (1992, p.15). Este autor relaciona a formação de professores com «o
desenvolvimento pessoal (produzir a vida do professor), com o desenvolvimento



profissional (produzir a profissão docente) e com o desenvolvimento organizacio-
nal (produzir a escola)»... e dentro da primeira destas ideias, o nosso professor
reteve o seguinte:

A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de técni-
cas), mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de
(re)construção permanente de uma identidade pessoal. Por isso é tão importante inves-
tir a pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência. (p.25).

Foi esta perspectiva crítico-reflexiva que o fez pesar a sua responsabilidade face
às dinâmicas de autoformação participada, o entusiasmou, e o fez subscrever Nóvoa,
(1992, p.25) quando diz que «(e)star em formação implica um investimento pessoal,
um trabalho livre e criativo sobre os percursos e os projectos próprios, com vista à
construção de uma identidade, que é também uma identidade profissional.».

Interessante falar do ponto de vista axiológico do modelo conceptual de formação
de professores, defendido por Patrício (1993), com as suas quatro concepções centra-
das em quatro princípios:

a) o princípio da competência material
b) o princípio da competência formal
c) o princípio da ideologia
d) o princípio da cultura (pp.14,15).

Patrício entende por concepção material da formação a que dá relevo ao conhe-
cimento da matéria que o professor ensina. Quanto à competência formal, inscreve-
a no domínio da preparação pedagógico-didáctica. À terceira, mais ampla do que as
duas primeiras, confere supremacia à educação como um projecto global, que pode
ser científico, social, moral, artístico, ou de outra natureza. E quanto à quarta, par-
tindo do pressuposto que «a cultura é a suprema realização do homem», faz depen-
der a essência da educação do processo de relação plena do homem com essa
cultura, e acaba por afirmar que «(s)ó uma formação de professores concebida e re-
alizada sob o princípio da cultura é adequada à medida das exigências da educação
axiológica». (p.15). 

E o rosto do professor, a que o nosso texto tem vindo a dar forma, idealizou uma
nova cultura de formação de professores e olhou para mais longe... assim como que à
procura de uma linha de horizonte, ou de uma meta... se assim lhe quisermos chamar,
e encontrou algo com a assinatura de Patrício (1993), que o fez mergulhar num misto
de orgulho e de receio:
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Na verdade, se verdadeiramente estamos empenhados em promover para o homem
uma educação à sua medida – ou seja, uma educação axiológica integral –, a formação
de um professor tem de fazer sentido. Ele tem de vir a ser um mestre de vida, mestre
de cultura, mestre de valores – de todos os que o homem tem acrescentado à Natureza,
de todos os que tem construído construindo-se. (p.19).

E nessa noite, não foi deitar-se sem primeiro inscrever, no seu Auxiliar de Memó-
ria, letra “C”, dois registos sobre “Cultura”!

E porque, ao nosso professor, lhe está a ser difícil sair do texto que com ele foi
criado, espreitemo-lo, em algumas “questões de pormenor”, que, a pouco e pouco,
foi descobrindo como importantes no seu relacionamento com os alunos... e numa ou
outra “atitude de aula”, que em termos de eficácia educativa o deixa satisfeito... e em
termos pessoais e profissionais lhe dá uma sensação de bem-estar.

São apenas alguns instantâneos/retratos de alguns momentos de vida!, de alguns
momentos de relação educativa!!... os que aqui ficam connosco.

O que temos na nossa frente, o nosso primeiro instantâneo é, afinal, uma série de
instantâneos que nos permitem um visionar da evolução que o nosso professor já
conseguiu, no treino das tais “questões de pormenor técnico”, que têm, na vida de um
profissional de ensino, uma importância que não se pode contestar, nomeadamente, a
nível dos processos sociais que ocorrem na sala de aula.

E a nossa primeira série de instantâneos tem a ver com a postura do corpo... tem a
ver com observação... tem a ver com sincronia comunicativa...

Tem a ver com Corpo, letra “C” do “Auxiliar de Memória”, e com a sua rela-
ção intrínseca com a linguagem... e com a sua traição à língua, porquanto, num
processo de comunicação, o corpo tem segredos de linguagem não verbal, que di-
zem sempre mais do que o que a boca profere. Rodrigues (1990, p.31) diz-nos
que «(a) perca de voz diante de uma situação insuportável e perturbadora, o gesto
desastrado, o rubor que aflora ao rosto dão a ler de maneira sintomal aquilo pre-
cisamente que a boca se recusa a proferir»... e o nosso povo, na sua sabedoria po-
pular, usa a expressão “ter os nervos à flor da pele”, algo que se lê... sem que
tenha sido dito.

Interessante focar que foram os meninos, que iam passando pelos seus dias de
escola, que numa troca entre o educar e o educar-se, lhe foram ensinando, pela sua
maneira de reagir, a importância de se considerar a teatralidade quotidiana, não co-
mo um factor de somenos importância, gerador de futilidades, mas como um factor
caracterizador de relações sociais. 

É que os meninos olham. É que os meninos observam – vide Observação, “Auxi-
liar de Memória”, letra ”O”,... e lêem sorrisos e inseguranças... humores e reacções...



rigidez e sensibilidade e emoções... e toda uma gama de informação social que passa
através da gestualidade e da mímica do professor... 

E os meninos vêem e interpretam a maneira como o professor se comporta e vive
o ensino, como vêem e interpretam a própria maneira do professor se vestir, e a quan-
tidade e qualidade de material que utiliza na sala de aula.

E falando de sala de aula – vemo-lo aqui, neste retrato vivo – está criado um am-
biente onde todos se movem com um certo à vontade, por entre os meandros de uma
sincronia comunicativa – letra “S” do “Auxiliar de Memória”. E o nosso professor
mostra-se já capaz de analisar as respostas verbais e não verbais que recebe... a fim
de decidir sobre a necessidade ou não de eventuais mudanças no seu comportamento,
que provoquem a mudança de comportamento no aluno...

Uma segunda série de instantâneos tem a ver com a importância de se saber usar a
voz... e tem a ver com calor humano... e tem a ver com empatia...

Tem a ver com voz – letra “V” do “Auxiliar de Memória” – e se, no segundo re-
gisto se diz que é importante saber usá-la de um modo expressivo e fluente... nós
acrescentaremos... para captar o interesse do aluno, estimulando-lhe o pensamento e
a imaginação. A voz é, sem dúvida, uma peça essencial para a bagagem de um pro-
fessor. Saber utilizá-la, saber parar a tempo... para escutar o outro, saber usar a fala
do silêncio, quando este se torna necessário... tem os seus efeitos pedagógicos que a
experiência não deixa desmentir.

Por outro lado, a caracterização que é feita, no primeiro registo, de tons e de tim-
bres de voz, agradáveis ou não de ouvir, poderia ter alguns inconvenientes, se não fos-
se acompanhada da ideia de que a voz pode ser trabalhada, dominada e construída... 

O nosso professor não tinha uma voz desagradável, mas também não estaria total-
mente feliz com ela! E ao saber que isso passava por exercícios de colocação de voz
e por exercícios de pronúncia/expressão... aí o temos, num treino que acabou por lhe
dar imenso prazer... e os resultados, os resultados foram francamente bons!... e pro-
mete continuar! Sim porque isto de uma voz poder insinuar sentidos... ou ainda criar
tonalidades que exprimem sentimentos e possam traduzir emoções... uma voz que é
sorriso e é lágrima... carece de mais algum tempo e a procura de outros recursos que
estarão para além dos exercícios acima enunciados.

Mas esta segunda série de instantâneos tem também a ver com empatia – letra “E”
do “Auxiliar de Memória” – e tem a ver com calor humano...

E começaremos com Fontana (1991, p.391), a dizer-nos que para estas questões
de calor humano é necessário um treino: 

As crianças precisam de ajuda para reconhecer seus próprios sentimentos e os sentimen-
tos dos outros, para escolher as palavras e acções adequadas para transmitir esses senti-
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mentos, para reconhecer e controlar reacções desnecessárias de incerteza e embaraço so-
cial e para decidir como responder quando elas mesmas recebem calor humano. (p.391). 

Ora o nosso professor não é uma daquelas pessoas que sente “receio” em expres-
sar as suas emoções e por isso, talvez, tenha encorajado a turma, quase desde o iní-
cio, a não usar de reservas, nem de artificialismos que colocassem, na opacidade, o
mundo de afectos de cada um...

Os nossos instantâneos permitem-nos vislumbrar um clima de aula que, se por um
lado não podemos interpretá-lo como fruto de relações empáticas, na amplitude que é
atribuída a Empatia, letra “E” do “Auxiliar de Memória”, pelo outro nos permite re-
conhecê-lo na dimensão de um calor humano que envolve turma e professor. 

E aqui fica o nosso terceiro instantâneo:
Nesse dia, no momento de encontro consigo próprio, hábito que fora adquirindo... e

que agora já não dispensava, como um espaço de privilégio para a sua auto-formação...
estava ele a tentar pôr em ordem o seu dia de trabalho... revisitou a sala de aula e o que
lhe acontecera na escola na sua prática pedagógica, e foi com alegria e com um certo
tom de orgulho – por que não afirmá-lo? – que escreveu no seu “Auxiliar de Memória”,
letra “A”, o que Coll (1996) diz sobre Ajuda Pedagógica. É que, realmente, pela primei-
ra vez, ele sentira assim... o seu estar na aula... e como vira os seus alunos interessados
na construção dos seus próprios saberes!! E de imediato pensou, consigo mesmo,
“quanto trabalho de bastidores para chegar até aqui!”... Mas depois, há mais... há todo o
compreender do pensamento de Savater que o “Auxiliar de Memória” regista, na letra
“E”, como Ensinar a Aprender – e onde se diz não a aceitações passivas e a cabeças
submissas. Ensinar assim traz consigo um grau de exigência muito grande à arte de o fa-
zer... e irá levá-lo pela vida fora a muita investigação e a muita reflexão por entre os me-
andros das ciências da educação. Para já, irá levá-lo a outro registo, letra “I”, Influência
do Professor, nomeadamente aos aspectos ligados ao seu papel na “orquestração da au-
la”, e ao seu contributo para o “clima” que lá se respira... e o certo é que continua a
mostrar-se satisfeito... e foi capaz de ir ao futuro buscar uma resposta e conseguir uma
certeza para um compromisso, o de ser capaz de nunca deixar de pensar a sua profissão.

E terminou o ponto de encontro consigo próprio, naquele dia, escudando-se na
parte final do registo de Sprinthall (1997) em “Influência do Professor” «... Conhe-
cer-se a si próprio enquanto professor representa pois uma sensibilidade essencial, e
uma tomada de consciência absolutamente necessária.».

Em tom de despedida... 

Estiveram connosco. Uma escola. E um professor. Em texto. Por entre teias de
formação e de vida... E estiveram com ele e nele uma voz em <off>, e o seu estar no
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texto como possível eco de consciência... e alguns ecos de futuro de tonalidade hu-
manista... e esteve ainda um simples caderno, o seu “Auxiliar de Memória para um
Professor”, notas soltas que foi registando, oriundas de diferentes territórios do saber,
vivendo o mesmo espaço, mas construindo sentidos diferentes... e que o levaram e o
levarão, no futuro, a um sabor de viagem... do auxiliar ao texto... do texto ao auxili-
ar... num contínuo toque entre duas margens... e que lhe fizeram ver que saberes mais
teóricos ou de índole mais “técnica” são, afinal, todos importantes e no seu todo lhe
vão construindo uma investigação e um bem-estar numa profissão que tem tudo a ver
com a sua humanidade e com o seu saber.

E o nosso professor transpõe a última página do texto e prepara-se para dele sair.
Traz o andar tranquilo... nem parece o mesmo que há meses atrás franqueou a primei-
ra página deste trabalho, no esforço para mostrar seguro o passo e firme a convicção.
Leva na pasta a sua Segurança Emocional – “Auxiliar de Memória, letra “S” – em al-
guns passos já caminhada... e na boca o sorriso que faz pressentir, em toada, a dispo-
sição para a felicidade que McGettrick advoga na letra ”F” do mesmo auxiliar... e no
bolso, ao alcance de um agarrar de dedos, uma bússola de alma, o pequeno texto que
aquela escola, de alvenaria humana, e de humanidade inundada, lhe entregou como
primeiro sorriso de escola... e nos olhos algumas certezas e muitos sonhos, uma carta
de rumos, alegria e vontade de ser!... 

E o nosso professor sai do texto... e entra no futuro... no futuro de si... na fragili-
dade e na flexibilidade de uma pele que lhe dá coerência e finitude ao todo complexo
do seu “ser pessoa”... e na pele de um corpo de tecido social que lhe permite toda a
complexidade do seu “ser professor”.
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... de como o Alfabeto entra neste Trabalho...

Auxiliar de memória para um professor

de A a Z (*)

A memória de um texto... para um texto de memórias

Adulto – Depois, é preciso tornarmo-nos adultos, ou seja, tornarmo-nos capazes de
inventar de certa maneira a própria vida em vez de simplesmente viver a que ou-
tros inventaram para nós. (Savater, 1998, p.45)

Ajuda Pedagógica – Convém destacar o duplo sentido do conceito de ajuda pedagó-
gica. Por um lado, é somente uma ajuda, porque o verdadeiro artifício do proces-
so de aprendizagem é o aluno; é ele quem vai construir os significados e a
função do professor é ajudá-lo nessa incumbência. Porém, por outro lado, é uma
ajuda sem cujo concurso é altamente improvável que se produza a aproximação
desejada entre os significados que o aluno constrói e os significados que os con-
teúdos escolares representam e veiculam. (Coll, 1996, p.401) 

Axiologia Educacional – Quanto à Axiologia Educacional, será entendida como uma
axiologia aplicada e não como uma axiologia especial: trata-se da Axiologia Pura,
Geral ou Fundamental aplicada ao humano na sua totalidade. (Patrício, 1993, p.19)

Corpo – Em virtude desta sua estreita ligação com a linguagem, o corpo é uma reali-
dade de devir, em permanente modelagem, escapando, por conseguinte, a todos
os processos de enclausuramento numa realidade estática objectivável. Nele se
precipitam, no sentido químico deste termo, todas as experiências do mundo que
na língua se foram cristalizando. É esta forma cristalizada da experiência na lín-
gua que o corpo trai de maneira sintomal, enquanto processo de permanente
enunciação. (Rodrigues, 1990, p.30,31)

* organizado por Ana Maria Netto de Viveiros.



Criatividade – Uma das abordagens do problema é ver a criatividade como um tipo
especial de pensamento, que envolve originalidade e fluência, que abandona os
padrões existentes e introduz algo novo. (Fontana, 1991, p.147)

Cultura1 – A cultura é a articulação social do gosto. É a articulação social, não indi-
vidual ou privada; não é irrupção momentânea ou permanente do gosto idiossin-
crático do indivíduo, mas a articulação construída e mantida por uma
comunidade ou uma sociedade, ao longo do tempo e num determinado espaço. É
a articulação social do gosto, isto é, das inclinações, das preferências, das atrac-
ções. (Cunha, 1996, p.15)

Cultura2 – A cultura, por seu turno, assenta num solo de valores de máxima amplitu-
de: na verdade de amplitude plena. Opondo-se à natureza, a cultura representa a
realidade criada pelo homem. Ainda que o olhar do homem sobre a natureza
também seja axiológico, é sobretudo o olhar cultural do homem o cerne da sua
dimensão axiológica. (Patrício, 1995, p.13)

Desenvolvimento psíquico – O desenvolvimento psíquico, que se inicia com o nascimen-
to e termina na idade adulta, é comparável ao crescimento orgânico: tal como este,
consiste essencialmente numa marcha para o equilíbrio. (...) em direcção a uma for-
ma de equilíbrio final, representada pelo espírito adulto. (Piaget, 1990, p.11)

Empatia – (...) ter empatia significa, na verdade, sentir o tipo de emoção que a outra
pessoa pode estar sentindo. A empatia requer uma sensibilidade mais finamente
desenvolvida do que a simpatia e, obviamente, não pode ser “ensinada” de uma
forma integral. (Fontana, 1991, pp.294,295)

Ensinar a Aprender – A capacidade de aprender é o produto de muitas perguntas e de
algumas respostas, de buscas pessoais e não de achados institucionalmente de-
cretados, de crítica e de contestação em vez de obediência satisfeita com o co-
mummente estabelecido, em resumo, de actividade permanente do aluno e nunca
de aceitação passiva dos conhecimentos já deglutidos pelo mestre, que este de-
posita na cabeça submissa. Assim, como já tantas vezes se disse, o que é impor-
tante é ensinar a aprender. (Savater, 1997, p. 41)

Felicidade1 – Felicidade é aquilo que brilha onde eu não estou, ou ainda não estou ou
já não estou. (Savater, 1995, p.16)

Felicidade2 – A felicidade é um estado, uma disposição que provém de um significa-
do e de uma satisfação interiores de que a vida tem os seus valores e de que estes
são partilhados na sociedade em que estamos inseridos. (McGettrick, 1997, p.15)
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Humano – As escolas têm que ser Vida (não se trata, apenas, de levar a vida para
dentro da escola), e os professores têm que ser, em primeiro lugar, seres huma-
nos! (Abreu, 1997, p.24)

Influência do professor – A questão essencial é saber se a influência do professor na
orquestração da aula é positiva ou negativa. Obviamente, a maneira como pensa e
se sente em relação ao ensino, à matéria e aos alunos, cria uma determinada
atmosfera ou clima. Uma vez que as suas atitudes e percepções exercem uma in-
fluência considerável, mesmo que subtil, é importante examiná-las. Os antigos fi-
lósofos gregos conheciam a importância do auto-conhecimento. Conhecer-se a si
próprio enquanto professor representa pois uma sensibilidade essencial, e uma to-
mada de consciência absolutamente necessária. (Sprinthall, 1997, p.359) 

Liberdade – A aparente contradição que encerra o “faz o que quiseres” não é mais do
que um reflexo do problema essencial da própria liberdade: a saber, que não somos
livres de não ser livres, que não temos outro remédio senão sê-lo. E se me disseres
que está bem, que estás farto e que não queres continuar a ser livre? (...) Pois bem,
fá-lo-ás porque queres, no uso da tua liberdade e embora obedeças a outro ou te
deixes levar pela massa continuarás a agir como preferes: não renunciarás a esco-
lher, mas terás escolhido não escolher por ti próprio. (Savater, 1998, pp.53,54)

Moral1 – (...) podia então dizer-se que a moral é a incarnação da ética na cultura; ou, de uma
forma mais pessimista, é a contaminação da ética pela cultura. (Cunha, 1996, p.18)

Moral2 – “Moral” é o conjunto de condutas e normas que tu, eu e alguns dos que nos
rodeiam costumamos aceitar como válidas; “ética” é a reflexão sobre o porquê
de as considerarmos válidas, bem como a sua comparação com as outras
“morais”, assumidas por pessoas diferentes. (Savater, 1998, p.46)

Observação – Muito frequentemente, transmite-se informação social tanto através da ob-
servação quanto através da fala. O professor e a classe passam muito tempo, durante
a aula, olhando um para o outro e registrando suas reacções, e grande parte do rela-
cionamento entre eles é mediada e monitorada dessa forma. (Fontana, 1991, p.361)

Pessoa1 – A pessoa é: a) uma consciência racional de si; b) uma consciência racional do outro;
c) uma consciência racional de si-para-o-outro; d) uma consciência racional de o-outro-pa-
ra-si; e) uma consciência racional de si com o outro e do outro consigo, ou seja, uma con-
sciência do nós; f) uma consciência-de-si e do-nós-no-mundo. (Patrício, 1997, p.27)

Pessoa2 – Creio ser claro que para se ser PESSOA é necessária a construção e o de-
senvolvimento do Eu, isto é:



• construir uma unidade psicofísica em relação com o outro e com a sociedade;
• ser reconhecida na sua singularidade;
• ser caracterizado por uma personalidade
• precisar de ter acesso à sua autonomia e orientar-se por um ideal (sentido de vi-

da). (Abreu, 1997, p.24)

Responsabilidade – Entendo a responsabilidade como responsabilidade por outrem,
portanto, como responsabilidade por aquilo que não fui eu que fiz, ou não me diz
respeito; ou que precisamente me diz respeito, é por mim abordado como rosto.
(Levinas, 1988, p.87)

Segurança emocional – Esse tipo de segurança emocional está ligado ao que, em psi-
cologia, chama-se força do ego. A força do ego é um conjunto de níveis realisti-
camente altos de auto-estima e auto-confiança e uma compostura subjacente que
permite que os problemas sejam tratados de forma calma e objectiva. (Fontana,
1991, p.465)

Sincronia comunicativa – Duas pessoas (...) comunicam-se entre si através da fala e da
escuta. Mas comunicam-se também através de sinais não verbais, alguns intencio-
nais, outros espontâneos, tais como sorrisos, acenos, franzir ou levantar das sobran-
celhas, caretas. Esses sinais não verbais são chamados de sincronia comunicativa e
desempenham um papel importante na transmissão do significado em qualquer in-
teracção diádica. (...) A sincronia comunicativa indica que a pessoa com quem se
está falando está ouvindo e respondendo, e dando mostras, através dessas respostas,
do que está acontecendo em sua mente. (Fontana, 1991, pp.345,346)

Ternura – Desaprendeu-se o valor e a capacidade de ternura e de amor gastando ges-
tos e consumindo afectos. (...) Invadem-nos sentimentos de pudor e/ou de pou-
pança dos gestos e das palavras. (Abreu, 1997, p.25)

Voz1 – Dizemos que a voz tem cor, grão, volume, intensidade, transparência, leveza, tem-
peratura (voz quente, voz fria ou metálica), timbre e um sem número de qualidades.
(...)
a voz constrói na maior parte dos casos um conjunto de significações, uma linguagem
articulada com sentido. Quando deixa de ser acaso, da ordem do indizível, do impen-
sado, passa a ser estilo; trabalha-se, domina-se, constrói-se. (Carlos, 1990, pp.77 e 81)

Voz2 – Falar bem (...) Significa usar a voz de modo expressivo e fluente e expressar
seus pensamentos de uma forma apropriada ao nível das crianças com quem se
está trabalhando. E significa sobretudo, saber quando parar, (...) num momento
em que elas gostariam de ouvir mais. (Fontana, 1991, p.470)
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s investigações efectuadas durante o século passado, no âmbito do conhecimento
da mente da criança, têm a ver directamente com a transformação de conceitos

educativos e indirectamente com modificações sociais de variada ordem. O entendi-
mento das componentes pedagógicas, destinadas ao equilíbrio entre o desenvolvi-
mento afectivo e cognitivo, resulta da aplicação desses conceitos educativos. Por sua
vez a abolição do operariado infantil, a generalização da educação pré-escolar e o au-
mento de anos de escolaridade são matéria do contexto social.

Para quem se empenha no processo educativo e para quem acredita na importân-
cia de valorizar o mundo da criança, em atenção à respectiva felicidade e à
preparação do futuro, a expressão plástica infantil, para além do específico conteúdo
estético, proporciona-nos uma insubstituível vastidão de informações. 

A verdade com que a criança se exprime ao desenhar abre possibilidades concre-
tas de penetrarmos na sua alma. Os desenhos que uma criança elabora são um campo
onde podemos percorrer os meandros do seu psiquismo e onde estão registados ele-
mentos que atestam conhecimentos, vivências, tipos de temperamento e característi-
cas do seu desenvolvimento.

A expressão gráfica/pictórica deve ser implementada, desde o início do processo
educativo, como actividade curricular com objectivos de educação artística, onde os
produtos obtidos também permitam uma avaliação de características do seu autor.

A prática da expressão artística visa igualmente a libertação das forças criadoras
que todo o ser humano possui e que se, pelo contrário, forem reprimidas, tornam-se
responsáveis por estados de estiolamento que podem  revelar-se em sintomas pa-
tológicos mais ou menos significativos.

As oportunidades de expressão artística, devidamente enquadradas no contexto ocu-
pacional do indivíduo, são, portanto, um factor de prevenção contra o desequilíbrio emo-
cional. Chegam mesmo a ser usadas como terapêutica auxiliar no âmbito de tratamentos
relativos à psicologia das profundidades, em indivíduos de diversos níveis etários.

A CRIANÇA ATRAVÉS
DA SUA EXPRESSÃO PLÁSTICA
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A criatividade manifestada pela criança decorre da propriedade da mente que
Adolf Portman designa como “função estética” e que é coexistente com a “função
teórica”.

A “função teórica”, que recorre essencialmente aos meios do pensamento
racional, permite actividade no âmbito da análise científica, utiliza o instrumento das
matemáticas e conduz o pensamento para além do domínio dos sentidos, expressan-
do-se com enquadramento na linguagem quantitativa.

O facto de, por exemplo, se explicar cientificamente a existência dos sons, como
efeito de frequências vibratórias, e a percepção das cores, em função dos comprimen-
tos de onda de reflexões luminosas sobre matérias de constituição molecular diversa,
satisfaz a “função teórica” da mente, quanto a essas realidades. Porém, por outro
lado, os sons e as cores são  meios de comunicação criativa (artística) e, portanto,
matéria da “função estética” que complementa a capacidade de aquisição de conheci-
mentos, através de outra forma de incorporar aprendizagem.

A “função estética”, embora directamente relacionada com os sentidos, não está
apenas dependente das impressões sensoriais primárias, na medida em que também
inclui sínteses do somatório mais ou menos vasto de percepções acumuladas. Conju-
ga o original, o particular, as relações de tempo e de espaço, de cor e de forma, de
som e de volumes, assim como as demais consequências de todas as experiências in-
cluindo gustativas e olfativas. 

Enquanto a “função teórica” tende para verificações viáveis em valores mensu-
ráveis, a “função estética” confia no aspecto qualitativo como nascente original da
vida mental e baseia-se nela para criar imagens de “lógica” própria que são as suas
“verdades”.

Compete aos educadores articular o processo de desenvolvimento paralelo e com-
plementar das duas funções aqui designadas de teórica e estética, com vista ao desen-
volvimento harmónico do indivíduo. 

Para uma consequente prática da expressão gráfica/plástica não é necessário par-
tir-se de ideias pré-concebidas, imagens feitas ou quaisquer outros compromissos.
Pelo contrário, os bloqueamentos expressivos surgem normalmente quando nos fixa-
mos no domínio de ideias que podem não se ajustar à vastidão do inconsciente e que,
por isso, comprometem a liberdade lúdica que suporta a criatividade, inibem a ca-
pacidade de aproveitamento do aleatório e das características expressivas propostas
pelo próprio material utilizado.

A criança, se não for influenciada pelo adulto em sentido oposto, procede normal-
mente de acordo com o facto de que não importa ter ou não ter ideias preparadas e
não fica “suspensa” à espera de uma ideia para começar a desenhar. Basta-lhe  tomar
contacto com o material e logo actua de acordo com as sugestões do próprio gesto de
desenhar e das características ou recursos do material utilizado. 

O desenvolvimento da componente lúdica da actividade gráfica/plástica experi-
mentando  materiais, manipulando-os, “brincando” com eles,  permite a concretiza-



ção de vivências desejáveis e proporciona a obtenção de produtos  que são obras de
desenho , pintura ou escultura, que a criança normalmente se dispõe a partilhar de
forma espontânea. 

A actividade repetida vai constituindo, a pouco e pouco, uma reserva de experiên-
cias que enriquecem o vocabulário gráfico/plástico que deve ser sempre utilizado no
sentido de fomentar novas e progressivas descobertas. 

A faculdade original da criação plástica e o prazer da manipulação dos materiais
cessa, em grande parte dos casos, no fim da infância, conjuntamente com o apareci-
mento de outros fenómenos característicos da adolescência.  Então, surgem inibições,
escrúpulos, preconceitos e auto-crítica fundamentada em emanentes exigências
racionais, curiosidade de conhecimento do real e consequente dificuldade de dominar
conflitos ao nível do binómio Função Teórica/ Função Estética. Este momento de
crise pode ser tanto mais atenuado quanto melhores forem os antecedentes de desen-
volvimento da função estética. Na adolescência o indivíduo predispõe-se normal-
mente, com mais avidez, à aquisição de conhecimento positivo do que à actividade
plástica, caso não tenha adquirido prática artística que lhe permita expressar-se de
acordo com as modificações a que o seu psiquismo está sujeito. Os sistemas educa-
tivos, dependentes de  contextos sociais e políticos artisticamente “bloqueados”, não
costumam proporcionar aos adolescentes esse desenvolvimento e   enquadramento de
actividades criativas. 

Não apenas os artistas profissionais têm a capacidade e o direito de criar um
próprio mundo de imagens ou de usar meios de aplicação da função estética. Tal
processo jamais pode ser considerado apenas como privilégio de alguns,  privilégio
de uma pequena percentagem de seres humanos no contexto da actual civilização .

A prática artística, que proporciona oportunidades de manifestação do inconsciente
criador, tende normalmente a ser uma actividade individual, geradora de silêncio e de
isolamento. A criação artística é, em grande parte dos casos, um encontro a nível pro-
fundo do indivíduo consigo próprio, o que é util e necessário enquanto organização da
consciência das próprias competências e de progresso pessoal. Por isso, é fundamental
compensar e equilibrar as tarefas e os tempos de criatividade com outras actividades
cuja prática contenha criteriosos  factores complementares de sociabilização. De facto,
considera-se normalmente a criança introvertida como potencialmente mais criadora
(Luquet) e a actividade criadora como factor que reforça o isolamento. Se  há que evi-
tar os desequilíbrios resultantes da repressão das forças criadoras existentes em todo o
ser humano, há também que compensar os momentos de solidão com actividades de
cooperação, isto é, compensar oportunidades de encontro consigo próprio com oportu-
nidades de encontro com os outros. A própria actividade plástica e manual comporta
realizações ao nível do trabalho de grupo, embora seja no encontro consigo própria e,
normalmente na actividade de desenhar, que a criança realiza as suas descobertas.

Através do desenho, a criança expressa-se segundo padrões que correspondem ao
respectivo Estádio de Desenvolvimento. No grafismo, na composição, no tratamento
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dos materiais e no acabamento dos trabalhos, ela manifesta a complexidade do seu
mundo interior e muitas das características da sua personalidade. 

Embora a análise de aspectos de avaliação do educando, por parte do professor, se
possa revestir de utilidade em termos de eficácia educativa, há que ter em conta que a
primeira finalidade de proporcionar à criança os meios de expressão não verbal é
deixá-la usufruir do prazer que isso lhe dá e permitir-lhe, o mais possível, a utilização
e o desenvolvimento da respectiva função estética. 

Compete ao educador a competência de dialogar com a criança de acordo com as
suas propostas gráficas/plásticas, em termos da respectiva execução, em função dos
recursos utilizados. Terá de não descuidar a sobrevalorização da expressão formal do
todo e das partes, fazendo-o em termos elementares de juízo estético. As verificações
dos episódios temáticos podem ser um meio, um pretexto de diálogo ou estratégia in-
terdisciplinar, jamais via de análise estética ou método de educação afectiva. Com-
pete também ao educador fornecer todos os elementos materiais que permitam à
criança avançar no seu percurso. O criterioso aumento de recursos vai progressiva-
mente enquadrando tudo o que, de outro modo, ficaria por viver. 

É sempre possível recuperar conhecimento dependente da função teórica que , por
qualquer motivo, não tenha sido adquirido no momento previsto. O mesmo não acon-
tece com o desenvolvimento que depende da função estética que, se não se processar
no momento próprio, jamais será recuperado, formando hiatos de vazio que acom-
panharão toda a existência do indivíduo. Todo o ser humano possui uma dimensão
particular de criação artística que lhe é necessária porque indispensável para o desen-
volvimento do verdadeiro ego, para a consolidação de uma individualidade própria. 

***

No sentido de melhor entendermos a criança através das características dos res-
pectivos desenhos e de contribuir com isso para uma mais eficaz organização das
actividades artísticas, por parte dos educadores, procurámos estudar comparativa-
mente alguns dados fornecidos pelos investigadores mais creditados nesta matéria e
compará-los no gráfico anexo. Integramos também nesse mesmo gráfico, dados da
autoria de Betâmio, Plácido e Mendes,  investigadores pioneiros do estudo desta
matéria em Portugal, credores da nossa homenagem.

Os elementos fornecidos pelos desenhos das crianças são dos mais eficazes con-
tributos para definição da actuação dos respectivos educadores, no contexto do
processo dinâmico, em constante progresso, que é a Educação.
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ediram-me para escrever sobre Teatro para a Insulana, revista que muito prezo e
que me habituei a ver na estante do meu pai desde que me entendo. É, portanto,

com muito gosto que o faço. Estamos no mês de Setembro, o tal das calmarias. Com-
pleta-se um ano após a reabertura do Teatro Micaelense, depois de restaurado e feito
Centro Cultural e de Congressos. Assim, decidi centrar nele este artigo. Não pode
deixar de constituir um motivo de orgulho e satisfação para todos nós que quem nos
governa, em sintonia com a Fundação dos Botelhos de Nossa Senhora da Vida (pro-
prietária do imóvel), tenha decidido salvar da ruína um património arquitectónico, ar-
tístico e cultural, preservando-lhe a alma, a essência. O Teatro Micaelense teve,
decididamente, mais sorte que, por exemplo, o seu irmão, o Teatro Monumental em
Lisboa, também da autoria do arquitecto Rodrigues de Lima, que não resistiu à pres-
são imobiliária, desaparecendo para dar lugar a um Centro Comercial. O Teatro Mi-
caelense volta assim a ocupar um lugar muito importante na vida cultural de S.
Miguel. O seu espaço volta a animar-se, a ganhar vida, a ser habitado. É como se o
espírito inicial reincarnasse. Senão, vejamos:

O primeiro Teatro Micaelense surge na área onde hoje está o Jardim Sena Freitas,
erguido sob o impulso original da Sociedade dos Amigos das Artes e Letras, fundada
em1848, por iniciativa de António Feliciano de Castilho e de cujos ideais foi herdeira
a Sociedade Teatral Micaelense, que teve em João José da Silva Loureiro, Ernesto do
Canto, Jacinto Soares de Albergaria, Jacinto de Teves Adam e Luís de Bettencourt
Corte Real a sua primeira direcção. O Arq. Herculano Gomes Machado fez o projec-
to e em1865 fez-se a inauguração oficial do Teatro. Durante 65 anos foi palco de uma
programação constante, em que o teatro e as récitas dramáticas foram preponderantes
e a que a elite da sociedade da altura correspondia com entusiasmo, enchendo as sa-
las. A música ocupou desde logo um importante lugar nas actividades do Teatro, des-
de os recitais e concertos por músicos amadores até à vinda de cantores líricos e a
temporadas de ópera e zarzuela. Ponta Delgada tinha conseguido edificar uma casa
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de espectáculos com a dignidade exigida para que a arte dramática pudesse ganhar
corpo. Acolheu grandes vultos e grandes acontecimentos, foi local de convívio e ter-
túlia, testemunhou a agitação social do final do século XIX e princípio do século XX,
albergou ensejos autonomistas, viu partir emigrantes e jovens que foram engrossar as
fileiras dos que combateram na I Grande Guerra e contribuiu para o desenvolvimento
e para o progresso de S. Miguel.

Foi, pois, com enorme consternação e tristeza que os Micaelenses viram, no dia 9
de Fevereiro de 1930, o seu Teatro, “a casa de espectáculos de mais gloriosas tradi-
ções dos Açores”( Correio dos Açores), ser devorado pelas chamas. Porém, com a te-
nacidade própria de quem vive em terras de vulcões e terramotos, os Micaelenses
arregaçaram as mangas e tudo fizeram para reerguer das cinzas o velho Micaelense –
apelou-se para o sacrifício público, procedeu-se à subscrição de acções com o objec-
tivo de se conseguirem os capitais necessários para a reconstrução e, sobretudo, man-
teve-se viva essa ideia. Como muito bem diz Helena Dias, no livro que marcou a
reabertura do Teatro Micaelense em Setembro de 2004, “mais que um corpo impor-
tante na estrutura da cidade de Ponta Delgada”, o Teatro Micaelense, pela forma co-
mo se instalara no coração dos habitantes, provou ser uma ideia sólida, síntese de um
conjunto de aspirações de progresso e cultura. E se só as dificuldades económicas
obstaram à reedificação imediata do edifício incendiado, os entraves foram elididos
no exacto momento em que surge a capacidade financeira para a nova construção…”. 

Em 1946, dezasseis anos depois da perda, o Conselho de Administração da Com-
panhia de Navegação Carregadores Açorianos, presidido por Francisco Luís Tavares,
decide investir os lucros da empresa na edificação de um novo Teatro Micaelense. A
Câmara da cidade aplaude e a população rejubila e apoia. A decisão é sentida como
verdadeira prenda de aniversário para Ponta Delgada, no ano em que se assinala o
quarto centenário da sua elevação à categoria de cidade. O Arquitecto Rodrigues de
Lima será o responsável pelo projecto e os engenheiros Luís Afonso Gomes e Antó-
nio Gomes de Menezes encarregar-se-ão da sua construção, em terreno cedido para o
efeito pela Câmara Municipal, no actual Largo de S. João. Os trabalhos prolongam-se
até 1951 e no dia 31 de Março a obra é inaugurada em festa, com espectáculo e baile
de gala a prolongar-se até de madrugada. Foi um deslumbramento, perdurando os
seus ecos na memória colectiva das nossas gentes. 

Durante mais de duas décadas o público foi brindado com espectáculos de teatro,
música, dança e cinema, este agora com muito maior frequência e significado. Para
muitas gerações ir ao Teatro Micaelense significava o ponto alto da semana, em ter-
mos de divertimento e de convívio. Os intervalos ofereciam ocasiões privilegiadas de
contacto social.

Castilho havia pretendido que o Teatro por ele sonhado tivesse uma vertente peda-
gógica, albergando mesmo uma escola. Nunca o chegou a ser formalmente no seu tem-
po, nem posteriormente. Contudo, é de salientar o papel que nessa altura tiveram na
formação de largas dezenas de alunos, de várias gerações, as récitas promovidas pelo



então Liceu Nacional Antero de Quental, que decorriam anualmente no Teatro Micae-
lense e que enchiam por completo a sala de espectáculos de um público entusiástico. É
justo destacar os nomes de alguns professores e encenadores que, emprestando todo o
seu entusiasmo e dedicação à arte de Talma, conseguiam contagiar um bom número de
jovens de então, levando-os a dedicarem-se com afinco, durante meses a fio, ao estudo
da sua personagem e a darem o melhor de si próprios na arte de representar. É justo fa-
lar do Dr. Armando Cortes Rodrigues, do Dr. Lúcio de Miranda, do Dr. João Bernardo
de Oliveira Rodrigues, do Dr. José de Almeida Pavão, Jr, do Dr. Armando de Medeiros,
do senhor José Rocha, do senhor Aires Whyton da Silva e do senhor António Roberto.
Permitam-me que me detenha um pouco mais no senhor António Roberto, pois tive o
privilégio de com ele ter feito Teatro durante cinco anos. Devo-lhe muito! Não era pro-
fessor do liceu, mas era um amante de Teatro e um profundo conhecedor do que se ia
fazendo pelo país e pela Europa, nomeadamente em Paris que era a sua referência má-
xima. Transformava o seu escritório em sala de ensaios de leitura, que aconteciam dia-
riamente, até que o texto estivesse perfeitamente memorizado e absorvido. Só então se
passava para os ensaios de marcação, na biblioteca do liceu. Tudo com muito rigor e
disciplina. Ao palco do Teatro Micaelense, os jovens actores só subiam dois dias antes
da estreia, tremendo que nem varas verdes! Os trabalhos duravam cerca de seis meses.
Era uma verdadeira escola de vida!

A partir de 1975, com o decréscimo do número de espectadores para o cinema, úni-
ca vertente da programação regular do Teatro Micaelense, com a mudança de hábitos
sociais, com o advento da televisão nos Açores, com a degradação e desadequação do
espaço às novas exigências, a crise acentuou-se. Às dificuldades financeiras a Cinaçor,
empresa proprietária do Teatro, tentou responder, por várias vezes, através da venda de
acções para aumento de capital e da procura de novas receitas provenientes do aluguer
de um espaço comercial. Contudo, não conseguiu atingir os objectivos e só o entendi-
mento entre o Governo Regional, presidido por Carlos César e o presidente da Funda-
ção dos Botelhos de Nossa  Senhora da Vida, Nuno Botelho, principal accionista da
Cinaçor, permitiu salvar o Teatro Micaelense de uma morte anunciada.

Em 2001 foi constituída a sociedade Teatro Micaelense, SA. Integraram o seu pri-
meiro Conselho de Administração Mário Mota Correia, presidente, Carlos Santos e
Rui Nina da Silva Lopes. O projecto de recuperação e adaptação do velho Teatro foi
entregue ao Arquitecto Manuel Salgado e teve como construtores um consórcio for-
mado pela Somague-Ediçor, Marques SA e Engil, SA, sendo a empresa Eng.º Tava-
res Vieira, Lda a entidade fiscalizadora. 

O Teatro Micaelense é hoje um Centro Cultural e de Congressos. É, de facto, um
espaço multifuncional, que pode albergar espectáculos, exposições, congressos, se-
minários, conferências ou festas diversas. Ganhou espaços anteriormente inexisten-
tes, modernizou-se e transformou-se num importante equipamento, dotado dos mais
modernos meios técnicos, de forma a poder corresponder às exigências actuais. O Ar-
quitecto Manuel Salgado manteve integralmente a fachada do edifício e as principais
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referências estéticas anteriores, introduzindo, porém, uma linguagem de contempora-
neidade ao nível dos materiais e das soluções encontradas. 

Passado um ano da sua inauguração é tempo de balanço. 
Realizámos um total de 91 eventos – 70 Espectáculos, com 30 000 espectadores;

3 Exposições; 4 Congressos (o último dos quais mundial e com mais de 500 partici-
pantes) e 14 outros eventos (festas de empresas, festas de Natal, conferências, o lan-
çamento de um livro, o secretariado do Sata Rally Açores, jantares e até um
casamento);

A nível da nossa programação cultural optámos pela diversidade e pela qualidade.
Procurámos dar espaço e voz às diversas formas de artes de palco, sem que as tivés-
semos esgotado. Porque nos assumimos como possível pólo catalizador da criação e
produção locais, convidámos artistas e produtores Açorianos a integrarem os nossos
espectáculos. Visámos atrair um público heterogéneo, pretendendo reintroduzir e cri-
ar nos Micaelenses hábitos de vida que passem pela necessidade, e pelo gosto de
irem ao seu Teatro. Vamos continuar a apostar numa programação aliciante. Contudo
não quisemos nem queremos ser um mero centro produtor e promotor de espectácu-
los. Por isso procurámos animar e revitalizar os vários espaços que integram o Teatro
Micaelense. Lançámos as bases de um Serviço Educativo que pretendemos continuar
a desenvolver, definindo como público-alvo prioritário as crianças e os jovens. As
Escolas, ATLs e Jardins de Infância, foram e vão continuar a ser, certamente, parcei-
ros a privilegiar. Fizemos espectáculos de teatro especialmente para as escolas e im-
plementámos visitas guiadas às exposições e ao Teatro. Vamos desenvolver esta
vertente. Temos já agendados ateliers e oficinas de formação. Acreditamos firmemen-
te no valor e no contributo da Educação Não Formal e Permanente para o desenvolvi-
mento do tecido social e cultural, para a criação de cidadãos melhores e mais bem
preparados.

É a tal reincarnação do espírito inicial de que falava no princípio!

O Teatro voltou…um ano passou…
Gostaríamos que a abertura do Teatro Micaelense- Centro Cultural e de Congres-

sos representasse de facto o início de um novo ciclo de desenvolvimento sócio-cultu-
ral, através de novas e arrojadas perspectivas relativamente à noção de
entretenimento, animação, cultura e educação.

Para todos, o Teatro está aqui.

Um ano passou…



Século XIX 

ntónio Feliciano de Castilho, poeta e homem de cultura, fomentou em Ponta Del-
gada, a partir de 1847, a criação da Sociedade dos Amigos das Letras e das

Artes, através da qual se leccionaram aulas de Línguas, Música, Belas Artes e se pro-
moveram melhoramentos nas Artes Gráficas e no Teatro, chegando a ser organizadas
duas grandes exposições de “Artes e Indústrias”. Esse organismo cultural possuía um
gabinete de numismática, uma galeria de estampas, uma colecção de gravuras e uma
biblioteca, tendo sido o primeiro embrião em S. Miguel do gosto pelo coleccionismo,
ao serviço da comunidade.

Em uma sessão pública, realizada no dia 29 de Novembro de 1848, apresentou
Castilho o estatuto da  Sociedade dos Amigos das Letras e das Artes, que, além de
propor manter escolas elementares pelo Método Repentino, mais defendia:

Constituir um conselho de artes e ofícios para lançar no campo artístico e mecânico as re-
comendações, melhoramentos e descobertas abundantes nas publicações mais cultas; re-
unir na sua galeria de quadros os retratos de artistas que, por obras levadas às exposições
que promovesse, se tornassem mais distintos; proceder a uma inscrição estatística de to-
dos os cultores de letras, artes e ofícios; instituir um banco industrial, um montepio de
literatos e artistas e uma caixa económica, criar uma biblioteca, uma galeria de estampas
e um gabinete de numismática e estabelecer finalmente um museu de história natural.1

Esse ambiente cultural que se vivia na Ilha de S. Miguel, reforçado com a pre-
sença entusiasmante de Castilho e alimentado pelo espírito científico oitocentista,
levou a que, passados vinte e oito anos, se concretizasse o projecto museológico.

O MUSEU CARLOS MACHADO
(1880-2004)

* António Manuel Silva de Oliveira

A

* Museu Carlos Machado, Director
1 BICUDO, Aníbal, António Feliciano de Castilho, in “Em Louvor do IV Centenário da Cidade de Ponta Delgada:

(1546-1946)”, Ponta Delgada, Câmara Municipal de Ponta Delgada, 1946, pp. 71 – 83.

Insulana. Órgão do Instituto Cultural de Ponta Delgada, 60 (2004): 13-27Insulana. Órgão do Instituto Cultural de Ponta Delgada, 60 (2004): 217-236
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Em ofício datado de 19 de Novembro de 1876, ano em que foram reunidas as
primeiras colecções do Museu, aberto ao público quatro anos mais tarde, quando das
comemorações do tricentenário da morte de Camões, com um acervo de Ciências
Naturais, nomeadamente, Zoologia, Botânica, Geologia e Mineralogia, foram estas as
palavras dirigidas ao Governador Civil do Distrito Autónomo pelo Reitor do Liceu
Nacional de Ponta Delgada, Dr. Carlos Maria Gomes Machado:

[...] A nossa posição geográfica interposta entre a Europa, América e África dá a este ar-
quipélago uma feição especial, que muito interessa aos naturalistas: vários têm vindo es-
tudá-la, e entre outros principalmente Mousson, Hochstetter, Drouet, Morelet, Hartung,
Reiss e Godman; mas fazendo só uma pequena estação de 3 a 4 meses, como é possível
percorrer e estudar 9 ilhas? É esta a razão por que alguns ramos estão ainda mal estuda-
dos, outros completamente desconhecidos, como são, por exemplo, os habitantes do mar. 
De que vantagem não seria pois coligir num local único os seres do reino animal, vegetal e
mineral, que habitam estas ilhas e oferecê-los assim, em pouco tempo, ao exame e obser-
vação dos naturalistas, que ainda aqui aportam, facilitando-lhes o progresso e adiamento
das ciências naturais? Daqui a ideia da criação de um museu açoreano, cuja necessidade e
vantagens V. Ex.a reconheceu. [...] 2

2 ANGLIN, João H., O Museu Municipal de Carlos Machado, in “Insulana”, Ponta Delgada, Instituto Cultural de Ponta

Delgada, 1944, vol. I , nº.2, p. 238.
3 Dr. Carlos Maria Gomes Machado (1828-1901). Arquivo Fotográfico do Museu Carlos Machado.
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O património recolhido foi sendo enriquecido por vários micaelenses de prestígio
intelectual e social, sendo de realçar o Marquês da Praia e Monforte, o Conde Jácome
Corrêa, o naturalista Francisco de Arruda Furtado,  o Dr. Bruno Tavares Carreiro, o
Coronel Francisco Afonso de Chaves e o Conde de Fonte Bella. Este último bene-
mérito, que suportou as despesas com a formação em taxidermia de Manuel António
de Vasconcelos, na cidade de Lisboa, ofereceu também ao Museu uma colecção de
Etnografia Africana, integrada no contexto científico dos acervos de História Natural.

Passados 124 anos sobre a data da abertura ao público do então denominado “Museu
Açoreano”, alargou-se a  exposição permanente, enriquecida por várias gerações. Ao
longo do séc. XX, desenvolveu-se o espírito científico e naturalista oitocentista,
auferindo-se também dos conhecimentos que resultaram das Campanhas Oceanográfi-
cas de S.A.S. o Príncipe Alberto I de Mónaco e do Rei D. Carlos de Portugal. 

Para além das personalidades já referidas, foram muitos os naturalistas e investi-
gadores açorianos que se dedicaram ao Museu. De mencionar, como antigos Direc-
tores, os nomes de Eng.º Francisco Xavier Vaz Pacheco de Castro, Dr. Thomaz de
Borba Vieira, Dr. António da Silveira Vicente, Eng.º Teotónio da Silveira Moniz e
Eng.º José Maria Álvares Cabral, para além de muitos outros colaboradores,
nomeadamente o Reverendo Padre Ernesto Ferreira, os quais, directa ou indirecta-
mente, enriqueceram as colecções de História Natural com novos espécimes e várias
publicações.

219O Museu Carlos Machado

4 O “Museu Açoreano” no Liceu Nacional de Ponta Delgada, instalado no antigo Convento de Nossa Senhora da Graça.

Arquivo Fotográfico do Coronel Francisco Afonso de Chaves. Colecção do Museu Carlos Machado.
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Em 1890, o “Museu Açoreano” passou a estar dependente do Município de Ponta
Delgada, sendo alterado o seu nome para “Museu Carlos Machado”, a partir de 1914,
em homenagem ao seu fundador, como refere o Coronel Afonso Chaves:

Aos vinte e oito dias do mês de Janeiro de mil novecentos e vinte e cinco, no edifício
da Graça, onde está instalada a secção de Zoologia e a de Etnografia do Museu Mu-
nicipal “Carlos Machado”, se reuniram a convite do Snr. Coronel Francisco Afonso
Chaves, Director mais antigo do Museu, os Snrs. António Jacintto Ferreira, Ernesto
Machado de Mello Macedo, Francisco Cogumbreiro, Dr. Francisco Xavier Vaz
Pacheco de Castro, Dr. Luiz Bernardo Leite de Athaide, Theotonio Moniz da Silveira,
Dr. Thomaz de Borba Vieira, e Alfredo Férim Junior.

O Sr. Coronel Chaves depois de ter proposto e de ter sido aprovada a sua proposta de
que Alfredo Férim Junior como o mais novo dos presentes fôsse nomeado secretario
nesta reunião e lavrasse dela a competente Acta, expôs o seguinte:
Iniciado o Museu de História Natural em 1876 (hoje dominado «Museu Carlos Machado»,
por indicação sua feita  à Câmara Municipal em Fevereiro de 1914), iniciado o Museu no
Liceu Nacional de Ponta Delgada, pelo seu ilustre Reitôr e Professôr, o Dr. Carlos Maria
Gomes Machado, auxiliado generosamente no que respeitava à parte financeira pelo bene-
mérito Barão de Fonte Bella (mais tarde Conde de Fonte Bella), e aberto este Museu ao
Publico em 1880, esteve êle sob a direcção do Dr. Carlos Machado até 1884, ano em que
assumiu tal direcção, por ter ido substituir o Dr. Carlos Machado (então doente) no cargo
de Professôr de Historia Natural do Liceu, Aula á qual estava anexo o Museu.

Em Outubro de 1890, pelos motivos que expôs à Câmara Municipal de Ponta Delga-
da, foi resolvido por ela, na sua Sessão de 25 dêsse mês, que o Museu passasse a  per-
tencer à Câmara Municipal, (isto em resultado de entendimento prévio com o Governo
e com o Conselho  do Liceu), sendo então nomeada pela Câmara uma Comissão Pro-
tectôra do Museu, que, depois de organisada, delegou nos Drs. Carlos Machado,
Bruno Tavares Carreiro e nêle, a administração do Museu.

Continuou com aquêles seus sempre lembrados e ilustres Amigos a ser um dos tres Direc-
tôres do Museu; passando a direcção a ser só do Dr. Bruno Carreiro e dêle, desde Abril de
1901, mês em que faleceu o Dr. Carlos Machado; ficando êle desde então também com a
parte financeira, que até á sua morte estava especialmente a cargo do Dr. Carlos Machado.

Pelo falecimento em Outubro de 1911 do Dr. Bruno Carreiro, ficou êle só, com a di-
recção do Museu (Coronel Chaves).

Depois da morte do Dr. Bruno e tendo falecido os Membros da Comissão Protectôra do
Museu, nomeados em 25 de Outubro de 1890, propôs á Camara Municipal as pessôas que



consultára e se dignavam aceitar a serem Directôres das diversas Secções do Museu, car-
gos, que, conjuntamente com êle (que continuava como Directôr mais antigo) desempenhari-
am gratuitamente. Subsequentemente para êles foram nomeados pela Camara, e por isso
dirigem actualmente a Secção de Arte o Sr. Dr. Luiz Bernardo Leite Athaide, a de Botanica o
Sr. Theotonio da Silveira Moniz, as de Mineralogia e Geologia o Sr. Dr. Francisco Xavier
Vaz Pacheco de Castro, a de Zoologia o Sr. Dr. Thomaz de Borba Vieira e êle Director mais
antigo, e superintendente nos serviços do Jardim anexo ao Museu no Relvão, o nosso Se-
cretário Alfredo Férim Junior; que constituem a Comissão Protectôra do Museu. 5

Século XX 

Em 1912, o Dr. Luís Bernardo Leite de Athaíde foi convidado pelo Presidente da
Direcção do Museu, Coronel Francisco Afonso de Chaves, para organizar e dirigir a
Secção de Arte e orientar a Secção de Etnografia. Até àquele ano, existiam apenas as
colecções de Zoologia, Botânica, Geologia, Mineralogia e Etnografia Africana.

221O Museu Carlos Machado

5 Acta de 28 de Janeiro de 1925, in “Livro das Actas da Comissão Protectora e Administradora do Museu Municipal

Carlos Machado”, fls. 2 a 24 (1ª Comissão) e  fls. 25 a 50 (2ª Comissão).
6 Dr. Luís Bernardo Leite de Athaíde (1883-1955), in ATHAÍDE, Luís Bernardo Leite de, Etnografia Arte e Vida Antiga

dos Açores, Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, 1974, vol. I.
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Desde logo, foi formada uma Comissão Organizadora, a qual promoveu a realiza-
ção de exposições de Arte, nomeadamente a primeira, realizada em 1913,  na Casa do
Século XX, na rua Roberto Ivens, a segunda, nas Salas do Palácio do Barão de Fonte
Bella, em 1914, e a terceira, em 1915, no mesmo edifício. A estes certames concor-
reram artistas nacionais e locais, tendo as aquisições e ofertas constituído a primeira
colecção de Pintura do Museu. Para cumprir este objectivo, a Comissão Organizado-
ra contou com subsídios da Câmara Municipal, da Junta Geral do Distrito e ainda
com a generosidade de alguns beneméritos, como o Marquês de Jácome Corrêa. 

No catálogo intitulado Arte e Etnografia do Museu, publicado em 1944 o  Dr.
Luís Bernardo refere:

Em 1913 comecei a formar a secção de Arte. A alguns artistas e amigos do museu pro-
pus a organização de certames de arte em Ponta Delgada, aos quais concorressem os
pintores portugueses de então, com o fim principal de, com o produto das entrada do
público, e a percentagem sobre as vendas, adquirirmos quadros para a nova secção.
Nenhuma dotação podia ser votada pela Câmara Municipal para tal fim e portanto,
tínhamos de suprir essa falta por nossa iniciativa.

O plano foi bem acolhido por todos e pelo público e a Comissão viu coroado de bom
êxito o seu primeiro empreendimento, em 1913.

Em 1914, realiza-se nova exposição, e depois, outra no ano seguinte, cujos resultados
foram satisfatórios. Presidiu à Comissão o meu falecido amigo Sr. Arthur May, ilustre
professor e Director da Escola Velho Cabral de Ponta Delgada a quem muito ficou de-
vendo a instrução artística desta Ilha, não só no campo do ensino oficial, como no do
particular. (...). 7

Do primeiro núcleo de Pintura, destacam-se alguns artistas, nomeadamente Carlos
Reis (1863-1940), Veloso Salgado (1864-1946), Ezequiel Pereira (1875-1958), An-
tónio Saúde (1875-1958) e Ernesto Condeixa (1857-1933), que ofereceu os estudos
que registaram a Visita Régia a S. Miguel de Suas Majestades o Rei D. Carlos e a
Rainha D. Amélia, em 1901.  

As colecções que vieram a constituir o espólio de Etnografia começaram também
a ser reunidas a partir de 1912, com o objectivo de preservação da cultura popular,
como princípio de identidade. A Secção de Etnografia surgiu, deste modo,  dentro do

7 ATHAÍDE, Luís Bernardo Leite de, Secção de Arte e Etnografia do Museu de Ponta Delgada, Ponta Delgada, Oficina

Artes Gráficas, 1944, p.12.



espírito do “Movimento Regionalista”, na sequência de vários estudos antropológicos
iniciados no século XIX por Arruda Furtado e Teófilo Braga, a par do entusiasmo de
Eugénio Vaz Pacheco do Canto e Castro, que escreveu sobre a organização de um
“Museu Ethnographico”, no Jornal “Preto no Branco” de 25 de Março de 1897.

Os primeiros directores da Secção de Etnografia Regional que ampliaram as
colecções do Museu foram o Dr. Luís Bernardo Athaíde e, mais tarde, o Dr. Alfredo
Bensaúde (1856-1941). O impulso dado pelo Professor José Leite de Vasconcelos,
que esteve nos  Açores em 1924, integrado na célebre “Visita dos Intelectuais”, terá
também motivado um interesse reforçado pelos temas etnográficos, sendo a  investi-
gação mais recente, da responsabilidade  do Dr. Armando Côrtes-Rodrigues (1891-
1971) e do Dr. Carreiro da Costa (1913-1981), factores de consolidação daquela área. 

Segundo o Dr. Luis Bernardo o regionalismo conduz por via de estudo das
tradições ao conhecimento exacto do modo de ser, das aspirações, das tendências in-
génitas e da psychologia do povo, indicando consequentemente a melhor forma de
governar cada núcleo nacional e a mais criteriosa forma de para elle legislar.

O regionalismo traz consigo o culto d’essas tradições e só n’esse culto se podem,
em nossa opinião, manter a ordem, a disciplina e a hierarchia sociaes, bases funda-
mentais de todo o progresso e garantia segura de todos os regimens politicos. 8
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8 ATHAÍDE, Luís Bernardo Leite de, Novos Subsídios para a Etnografia e para a História da Arte Portuguezas, in “Re-

vista Micaelense”, Ponta Delgada, Abril 1919, Ano 2, n.º 2, pp. 165-183.
9 A Comissão de Recepção de Ponta Delgada, a missão de Continentais e os Jornalistas (1924).

Sentados – da esquerda para a direita: Srs. Visconde do Porto Formoso, Dr. Luís Bernardo Leite de Ataíde, Dr. Humberto de

Betencourt, Dr. José Carreiro, Dr. Aristides Moreira da Mota, Albano Pereira da Ponte, Dr. Martim Machado de Faria e Maia e An-

tónio Canavarro de Vasconcelos. De pé – António Teixeira Lopes, Dr. Trindade Coelho, Conselheiro Luís de Magalhães, Armando

Boaventura, António Hintze Ribeiro, Antero de Figueiredo, Oldemiro Cesar, D. Manuel de Bragança, D. Luís de Castro (Conde de

Nova Gôa), Dr. Joaquim Manso, Dr. José Leite de Vasconcelos e Dr. Armindo Monteiro. In ATHAÍDE, Dr. Luís Bernardo Leite de,

“Álbum de Fotografias, Desenhos e Fotogravuras

Arte, Etnografia Micaelense, Arquivo do Museu Carlos Machado, inv. 2217/99.
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Em 1924, o espólio do Museu Carlos Machado encontrava-se repartido pelo anti-
go Convento de Nossa Senhora da Graça e pelo Observatório Meteorológico situado
na Alameda do Duque de Bragança, onde estavam expostas, respectivamente, as
colecções de Zoologia e Etnografia e, já no Relvão, as colecções de Arte, Botânica,
Mineralogia,  Geologia, para além da Biblioteca.

Tornava-se urgente resolver o problema da dispersão do acervo museológico, bem
como o da sua conservação. A falta de espaço apropriado para a salvaguarda e boa apresen-
tação do espólio começou a preocupar os seus responsáveis, defendendo o Dr. Luís Bernar-
do Athaíde que o Museu, para ser o protector do património artístico, então completamente
desprotegido e à mercê de todas as vicissitudes, deveria ser instalado em edifício próprio.

Apesar do valioso legado do benemérito Manuel Inácio Correia, que, em 1911, deixou
a quantia de vinte e cinco contos de reis insulanos para a construção de um edifício desti-
nado a receber as colecções do Museu de Ponta Delgada, a crise motivada pela Grande
Guerra (1914-1918), nomeadamente a desvalorização da moeda, fizeram adiar o projecto.

Para além da instabilidade económica, a situação do Museu agravou-se em 1926,
com o falecimento do último companheiro do seu fundador, o Coronel Francisco
Afonso Chaves, cabendo, mais tarde, ao Dr. Luís Bernardo Athaíde a responsabili-
dade de transmitir as preocupações dos responsáveis pela instituição à Comissão Ad-
ministrativa da Junta Geral do Distrito, da qual fazia parte:

Dessa incumbência me desempenhei na sessão de 16 de Maio de 1928, apresentando a
proposta seguinte:
(...) Haver grande vantagem e a maior urgência em reunir todas as secções do Museu
até agora dispersas, em edifício próprio, onde possam ser apresentadas conjunta-
mente e ainda, afigurar-se-nos, constituir uma completa remodelação do Museu não
só um serviço de interesse público, como ainda uma justa homenagem à memória
daqueles que o criaram e fizeram progredir dentro das possibilidades do seu tempo,
cujos nomes se impõem ao respeito e à consideração pública. 10

Foi então apresentada uma proposta que visava a passagem do Museu Municipal
Dr. Carlos Machado e do seu pessoal para a alçada da Junta Geral, como forma de se
poder auferir de melhores orçamentos, devendo a Câmara Municipal continuar a con-
tribuir para as despesas da sua manutenção. Propôs-se remodelar e reunir todas as
secções em edifício próprio, promovendo a aquisição do antigo Convento de Santo
André desta cidade, formado pela respectiva igreja, cerca e ruínas. Como alternativa,
chegou a ser apresentada a sugestão de se iniciar a construção de um novo imóvel em
Ponta Delgada, nomeadamente no Relvão, para albergar igualmente novas secções.

10 ATHAÍDE, Luís Bernardo Leite de, As Secções de Arte e Etnografia do Museu de Ponta Delgada (Dr. Carlos Macha-

do), Ponta Delgada, Oficina  de Artes Gráficas, 1944, pp. 17-19.



Esta foi uma importante etapa na vida do Museu: a resolução do problema da falta
de espaços condignos à apresentação do rico espólio, a par da oportunidade de se sal-
var da ruína um dos mais belos exemplares de arquitectura conventual da Ilha.

O Dr. Luís Bernardo Athaíde estabeleceu o contacto com os proprietários do
Mosteiro de Santo André, representados pelo Senhor Dr. Guilherme Fisher Berquó
Poças Falcão, para a compra do imóvel, o que veio a acontecer, pela quantia de
trezentos mil escudos insulanos, a pagar em três prestações, de 1931 a 1933.

De registar que, apesar da intervenção da Junta Geral, o Museu não perdeu o
carácter de Municipal, por respectivo acordo de 20 de Junho de 1931, e as obras de
adaptação do velho Mosteiro tiveram início imediato.

Iniciadas as obras foi adaptado a Museu o antigo Mosteiro de Clarissas,  Convento
de Santo André, agora guardião do património do Museu Regional “Carlos Machado”.

O CONVENTO DE SANTO ANDRÉ

De invocação a  Santo André, primeiro padroeiro de Ponta Delgada11, o Convento
foi construído no local dos Ermitães, onde anteriormente existia uma ermida qui-
nhentista dedicada a este Apóstolo.
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11 DIAS, Urbano Mendonça, História das Igrejas, Conventos e Ermidas Micaelenses, Vila Franca do Campo, Tipografia

de “A Crença”, 1950, vol.III, p. 41.
12 Fachada norte do Convento de Santo André. Arquivo Fotográfico do Museu Carlos Machado.
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A história deste imóvel remonta ao século XVI, tendo sido fundado e dotado com ren-
das próprias em 1567, por Diogo Vaz Carreiro e sua mulher Beatriz Rodrigues Camelo,
ricos Morgados desta cidade, para abrigo e amparo de suas parentes, por não terem des-
cendência directa. Por doação de 2 de Setembro de 1570, foi instituído um vínculo com
encargo de sustentação deste mosteiro, com sessenta moios de trigo, sendo cinquenta
moios para a comunidade e os restantes para conservação e ornamentação do edifício.

No Treslado  da Bulla de Sua Santidade Sixto V, de  1 de Maio de 1585,  foi regis-
tada a Concessão do Padroado de Santo André, nos seguintes termos:  

… foi proposto a nosso  predecessor Gre/gorio  XIII de felice memoria, que sendo antiga-
mente Diogo Vaz Carreiro , e / adita Beatriz Rodrigues, a velha, sua mulher, moradores
na mesma Cidade, da dita Ilha, movidos com zelo de saude de suas / almas, e de seus
predecessores, determinaram de seus bens, que Deos lhe / deu, fundar e dotar em a mes-
ma Cidade, e em um logar particular, / o qual antigamente se chamava dos Ermitães, e
por outro nome – a Capela de Santo André, um Mosteiro de Religiosas, debaixo da regra
dos Frades Menores, da observancia, com a obediencia dada ao Ordinario da mesma
Ilha, com uma Abadessa e vinte e seis / Religiosas, entre as quais quatorze haviam de ser
parentas suas pobres / em consanguinidade, ou affinidade, recebidas no mesmo Mosteiro
sem / outra esmolla alguma, e isto em todos os tempos vindouros... 13

Este Convento, que chegou a ter sessenta e duas professas, pupilas e noviças, e
ainda vinte e nove servas, albergou, primeiramente, as freiras franciscanas do Con-
vento de Jesus da Vila da Ribeira Grande, destruído pelo terramoto de 1563, depois
de terem sido recolhidas no Convento da Esperança e em casas de seculares, regres-
sando algumas, ao fim de dez anos, ao seu mosteiro de origem, depois de reedificado. 

O Convento de Santo André foi entregue definitivamente à Ordem feminina de S.
Francisco, em 1577, por autorização d’El-Rei o Cardeal D. Henrique, sendo o segun-
do de Clarissas a ser erigido em Ponta Delgada, depois do Convento de Nossa Sen-
hora da Esperança, fundado em 1541. 

Por Breve Papal de Sisto V, em 1585, o Bispo continuou a ser o Prelado do Con-
vento de Santo André, podendo delegar em alguns franciscanos observantes as mis-
sões de confessores, custódios e visitadores.

As Regras da Ordem de Santa Clara, instituídas em 1253 e aprovadas pelo Papa Ino-
cêncio IV, estabelecidas a partir da Ordem de S. Francisco de Assis e seguidas neste

13 Treslado  da Bulla de Sua Santidade ( Sixto V), da Concessão do Padroado de Santo André, em 1 de Maio de 1585.

Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada, Ernesto do Canto, Manuscritos, lv. 188, p. 61.



Convento, obrigavam ao cumprimento dos votos professados, nomeadamente pobreza,
obediência, castidade e clausura.  Para além das tarefas quotidianas e de cumprimento
das Regras, as Clarissas de Santo André praticavam a sua missão religiosa ofertando,
todos os dias, sopas aos mais pobres, através da roda da antiga portaria.

Dos prodígios e obras das freiras deste Convento, também denominado, “Retiro
dos Anjos”, ficaram os registos feitos pelas escrivãs, salientando-se as virtudes de
santidade de algumas irmãs, como Madre Mariana Teresa de Jesus, que faleceu em
1818,  de quem se guarda a mão mumificada no coro alto.

O conjunto arquitectónico sofreu várias alterações ao longo dos séculos, até ser
adaptado a Museu, a partir de 1930. Neste espaço de vivência religiosa, foram sendo
feitas obras de construção e ornamentação, salientando-se a sua igreja, de nave única,
com decoração em talha dourada nos altares. Só entre 1715 e 1720 se concluiu o
douramento dessa vasta talha, feito pelos artistas Ventura Soares Martinho, Francisco
Moreira e por um pintor flamengo, que também tinha trabalhado nesta Ilha de São
Miguel, na Igreja de Santo André de Vila Franca do Campo. Onze anos mais tarde
começaram as obras da sacristia, que foi decorada por artistas micaelenses. 

A referida talha dourada e a grade do coro alto foram substituídas no início do
século XIX, altura em que foi reconstruída a capela-mor, sendo a decoração mural do
templo, já de gosto neoclássico, da responsabilidade dos artistas Manuel Gomes
Machado e José Soares de Meneses, que a terminaram em 1820. 
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14 Interior da Igreja do Convento de Santo André. Arquivo Fotográfico do Museu Carlos Machado.
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A grade entalhada do coro alto foi substituída por uma valiosa peça em ferro for-
jado, trabalho atribuído ao artista micaelense Luís José de Medeiros. O púlpito e
balaustrada de pau-santo, que separa o altar-mor do corpo da Igreja, vieram de Lis-
boa em 1826, sendo da autoria de Jerónimo Correia Lago. 15

Actualmente, integram o Tesouro da Igreja Matriz de Ponta Delgada várias alfaias
religiosas, em prata, pertencentes a este Convento, com realce para a invulgar cruz
processional do século XVII, que ostenta a imagem de Santo André no centro do
nicho que compõe o seu nó, e uma banqueta de altar, formada por seis tocheiros e
uma cruz do século XVIII. 

Com o Liberalismo, a extinção das Ordens Religiosas e as leis da desamortização,
ficaram os bens deixados a este Mosteiro livres e sem encargos. As freiras perderam
as suas rendas, tornando-se cada vez mais difícil o seu sustento.

Ao visitarmos este imóvel, podemos ainda apreciar o circuito conventual, de
clausura, que integra a portaria antiga, a sala da roda, o claustro,  os parlatórios, o
coro alto, o coro baixo, a sacristia e a igreja, cuja fachada ostenta a exuberante
decoração em pedra vulcânica, ao gosto dos séculos XVIII e XIX, sobressaindo as
janelas setecentistas de elevado primor na arte de lavrar e o portão do carro, data-
do de 1762.

Instalação do Museu no Convento de Santo André

Tendo sido decidido optar pela recuperação e adaptação do antigo Convento de
Santo André, as colecções do Museu foram sendo  transferidas a partir de  Dezem-
bro de 1934, distribuindo-se a Secção de Arte pelo 1º andar e claustro superior, no
pavilhão sul, sobre a cozinha e o seu prolongamento para poente; a Secção de Etno-
grafia Regional no rés-do-chão; a Secção de Epigrafia e Arquitectura Regional no
claustro inferior; a Secção de Etnografia Conventual e Arte Religiosa nos coros,
celas e outras dependências, e a Secção de Ciências Naturais no edifício perpendi-
cular ao claustro, no sentido nascente poente, onde ficaram também a Biblioteca, os
Gabinetes e a oficina de preparação taxidérmica.

15 Cf. ATHAÍDE, Luís Bernardo Leite de, “Etnografia Arte e Vida Antiga dos Açores”, Biblioteca Geral da Universidade

de Coimbra, 1974, vol. IV- pp. 419-425.



O plano inicial de remodelação foi executado de acordo com as disponibilidades da
Junta Geral e a participação do Estado, tendo cabido a orientação das obras ao Director
das Secções de Geologia e Mineralogia, Eng.º. Francisco Pacheco de Castro, sucessor do
Coronel Chaves na presidência da Direcção do Museu, cargo que ocupou até 1961.

O Museu Carlos Machado tornou-se, assim, mais interveniente, pela concentração
num mesmo edifício das três grandes secções: História Natural, Arte e Etnografia Re-
gional.

O reforço da exposição permanente e o aumento do espólio museológico foram uma
constante na conduta dos responsáveis e colaboradores do Museu. Foi estabelecido um
regulamento interno da instituição e efectuado um inventário sumário das suas colecções.
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16 Jardim do Museu Carlos Machado. Arquivo Fotográfico do Museu Carlos Machado.
17 Sala da Agricultura e Pesca - ca. 1950. Arquivo Fotográfico do Museu Carlos Machado.
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Com o falecimento do Dr. Luís Bernardo Leite de Athaíde, a Secção de Arte ficou
a cargo de sua filha, Senhora Dª Luísa Athaíde Costa Gomes, até finais de 1974.

Nessas duas décadas, algumas exposições temporárias temáticas foram organizadas,
abrindo-se ao público a “Sala do Brinquedo”, em 1963, com o objectivo de se criar o futuro
Museu da Criança, com actividades de serviço educativo, dentro dos princípios divulgados
na época pelo Museólogo Dr. João Couto, Director do Museu Nacional de Arte Antiga.

Como consequência da Revolução de 25 de Abril de 1974, entendeu a Comissão
Administrativa da Junta Geral do Distrito de Ponta Delgada escolher apenas um di-
rector para todas as secções, tendo sido nomeado, em 1975, o Dr. Nestor de Sousa,
que acumulou este novo cargo com as suas actividades de docente.

Em Outubro de 1977, teve lugar em Ponta Delgada, no então Instituto Univer-
sitário dos Açores, o Colóquio da Associação Portuguesa de Museologia, sob a

18 Sala Domingos Rebelo – ca. 1950. Arquivo Fotográfico do Museu Carlos Machado.
19 Sala dos brinquedos e das miniaturas. Arquivo Fotográfico do Museu Carlos Machado.
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presidência da Dra. Manuela Mota, Conservadora do Museu Calouste Gulbenkian.
Subordinado ao tema Museu de Região - Pólo Dinamizador de Acção Cultural, pers-
pectivou-se no encontro a importância da descentralização cultural através dos
Museus de Região, valorizando-se a sua função educativa junto da população local. 

Como forma de dinamizar o Museu Carlos Machado, foram organizadas diversas
exposições temporárias e serões músico-literários. 

Dentro das exigências de abertura do Museu a um público mais vasto, foi apre-
sentada uma proposta às autoridades competentes para que fosse recuperado o antigo
Colégio dos Jesuítas desta cidade, projecto que não se concretizou, apesar da igreja já
ter sido destinada pela Câmara Municipal de Ponta Delgada, através do auto de
cedência ao Governo Regional, datado de 1 de Setembro de 1977, para a constituição
de um núcleo de Arte Sacra do Museu Carlos Machado. 

Com a constituição do Governo da Região Autónoma dos Açores, o Museu Mu-
nicipal Dr. Carlos Machado, integrou a Secretaria Regional da Educação e Cultura,
através da Direcção Regional dos Assuntos Culturais, a partir de  1977. 

Conforme o artigo 15 do Decreto Regulamentar Regional n.º 54/80/A, de 18 de No-
vembro, os directores dos Museus passaram a ser nomeados de entre conservadores e
por despacho do Secretário Regional da Educação e Cultura, sob proposta do Director
Regional dos Assuntos Culturais. Assim, a partir de 1985, a instituição passou a ter um
director integrado no quadro de pessoal, com formação em Museologia.

Para uma possível reformulação do Museu, muito limitada à partida pelas estru-
turas existentes, foram apresentadas algumas propostas à Direcção Regional dos As-
suntos Culturais, em 1885, que visavam a salvaguarda do património, relativamente à
sua segurança, alterações museográficas e a reorganização dos serviços, o que
obrigou ao encerramento da instituição ao público em 1986, durante vinte e dois
meses, decisão que facilitou  a concretização dos referidos propósitos. 
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20 Sala Domingos Rebelo, depois das obras de electrificação, em 1987. Arquivo Fotográfico do Museu Carlos Machado.
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O Museu reabriu em Novembro de 1987, depois de trabalhos de electrificação geral
do imóvel, instalação de sistemas de alarmes contra intrusão e incêndio, renovação dos
espaços semi-públicos, públicos e privados, bem como intervenções museográficas re-
alizadas em diversas salas, nas quais se procurou adoptar critérios mais didácticos de
apresentação das colecções. Passou a haver maior disponibilidade para a organização
de exposições temporárias, sendo de destacar as comemorações dos centenários do
nascimento do Escultor Canto da Maya, do Pintor Domingos Rebelo e do Poeta, Dra-
maturgo e Etnógrafo, Armando Côrtes-Rodrigues, a par de outras exposições com
colecções da instituição ou com património exterior, às quais se ligou uma investi-
gação, que permitiu elaborar catálogos temáticos. O património museológico da insti-
tuição foi sendo estudado, iniciando-se a informatização do inventário.

Século XXI 

Desde a última década do século passado, o Museu reforçou a sua projecção na-
cional e internacional, ao integrar exposições temporárias no continente português e
no estrangeiro. Podemos realçar a sua participação em importantes eventos culturais,
nomeadamente na Galeria do Rei D. Luís - Palácio Nacional da Ajuda, nas ex-
posições Canto da Maya – Escultor (1990), Bento Coelho e a Cultura do seu Tempo
– 1620-1708 (1998) e Alfredo Keil: 1850-1907 (2001) e, além fronteiras, em Génova,
no Pavilhão de Portugal, por ocasião das comemorações do quinto centenário da des-
coberta da América por Cristóvão Colombo (1992) e em New York (1996) na ex-
posição Luba Art and the Making of History, organizada por The African Art
Museum. Um destaque especial para a grande exposição intitulada A Window on the
Azores, que teve lugar na Bermuda National Gallery, quando das comemorações do
sesquicentenário da imigração portuguesa naquele território inglês (1999), a qual
contou com a presença de cem obras de arte de trinta e seis artistas açorianos do
século XX, colecção esta que esteve patente ao público no ano seguinte, em New
Bedford, no Whaling Museum e no Modern Art Museum.

Novos desafios surgiram com o alargamento das actividades do Museu e a von-
tade de dar resposta às exigências da sociedade, que deseja um museu mais dinâmico
e actual. Novos espaços serão integrados como o Recolhimento de Santa Bárbara e a
Igreja do Colégio dos Jesuítas.

Recolhimento de Santa Bárbara

A partir de 1985, depois de serem transferidas as últimas senhoras recolhidas para
o Lar de Idosos da Levada, as chaves do Recolhimento foram entregues ao Museu



pelo respectivo Presidente da Direcção, Senhor Eduardo Gil Miranda Cabral, para
que viesse a ser instalada a Extensão Cultural bem como o Serviço Educativo desta
instituição, com planos educativos específicos, defendendo-se a integração no quadro
de pessoal de monitores preparados para o acompanhamento de diferentes públicos. 

Respeitando o Programa Museológico elaborado pelos Conservadores do Museu,
o projecto para recuperar e adaptar o Recolhimento ficou a cargo de uma equipa
chefiada pelo Senhor Arquitecto António Menéres. Para além da manutenção dos es-
paços que compõem o circuito religioso do edifício, nomeadamente a igreja, a sacris-
tia, o coro alto e o coro baixo, prevê-se a recuperação de uma das celas das
recolhidas e a criação de  novos espaços para exposições temporárias e para instalar a
biblioteca e o Serviço Educativo do Museu.  Aguarda-se, com expectativa, a revisão
e actualização do projecto, com vista à sua execução, para permitir ao Museu um
melhor serviço público, dentro da necessidade de actualização das instituições muse-
ológicas dos Açores, no vasto espaço europeu.

Igreja do Colégio dos Jesuítas de Ponta Delgada

Para a instalação do Núcleo de Arte Sacra do Museu Carlos Machado na sumptuosa
Igreja do Colégio, cedida a título precário, em 1977,  pela Câmara Municipal de Ponta
Delgada à Secretaria Regional da Educação e Cultura, do Governo Regional dos
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21 Naveta de prata, do séc. XVII, pertencente ao Recolhimento de Santa Bárbara. Fotografia de António Ferreira

Pacheco. Arquivo Fotográfico do Museu Carlos Machado.
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Açores, tiveram lugar obras de restauro neste magnífico exemplar de arquitectura bar-
roca, com exuberante fachada setecentista, enriquecido no seu interior por um impo-
nente altar-mor de invulgar talha, ladeado por painéis historiados de azulejos joaninos. 

A recuperação do imóvel, a cargo do Governo Regional dos Açores, terminou no
mês de Julho de 2004, tendo sido organizada uma cerimónia oficial no mês seguinte,
para apresentação pública dos resultados dos trabalhos, na qual esteve presente o
Presidente do Governo, que anunciou estar para breve a abertura do referido Núcleo,
depois das indispensáveis intervenções de carácter museológico, cujo projecto,
baseado no Programa apresentado pelo Museu, está a cargo do Gabinete dos Arqui-
tectos Isabel Aires e José Cid. 

As obras de construção civil estiveram a cargo da Secretaria Regional da Habitação
e Obras Públicas e da Empresa Engil – Sociedade de Construção Civil, AS.. 

O restauro e a consolidação dos altares foram da responsabilidade da Empresa do
Entalhador Gilberto Ferreira. Quanto à intervenção feita aos quadros da igreja,
provenientes dos séculos XVII e XVIII, os mesmos foram recuperados em Lisboa, no
Instituto de Restauro José de Figueredo (cinco) e no Atelier de Restauro Edmundo
Silva, (vinte e dois). 

22 Escultura do séc. XVIII - pormenor da talha do altar-mor da Igreja do Colégio, depois do restauro efectuado pela

equipa chefiada por Gilberto Ferreira. Arquivo Fotográfico do Museu Carlos Machado.
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De registar, como forma de reconhecimento, que as despesas com o restauro
destas vinte e duas pinturas a óleo sobre tela foram suportadas não só pela Direcção
Regional da Cultura, mas, igualmente, pela Câmara Municipal de Ponta Delgada,
pela Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, e,
através do Mecenato Cultural, por várias empresas, nomeadamente a já referida En-
gil–Sociedade de Construção Civil, AS., a Associação da Indústria Cervejeira Por-
tuguesa e a Fábrica de Tabaco Estrela. Também, atendendo à existência de falhas na
moldura inferior dos painéis de azulejos da sacristia, é de louvar a iniciativa do An-
tiquário Florindo Ferreira dos Santos e de sua Família em doar oitenta exemplares de
azulejos setecentistas, os quais já se encontram no local, depois dos trabalhos execu-
tados pela Técnica de Conservação e Restauro do Museu.

Casa do Poeta, Dramaturgo e Etnógrafo Dr. Armando Côrtes-Rodrigues

Em 1988, passou para a alçada do Museu Carlos Machado a Casa do Dr. Arman-
do Côrtes-Rodrigues (1891-1975), professor do Liceu Antero de Quental e Director
da Secção de Etnografia desta instituição, de 1949 a 1966. Esta casa, situada na Rua
José Maria Raposo de Amaral, n.º 101, foi adquirida com todo o seu espólio pelo
Governo Regional dos Açores, através da Secretaria Regional da Educação e Cultura,
em 1979, para ser criado um “espaço-museu” e um pólo de dinamização cultural
relacionado, principalmente, com estudos regionais. O acervo, actualmente integrado
nas colecções do Museu até se efectuarem as obras de recuperação do imóvel, é
constituído por biblioteca e artes decorativas regionais coleccionadas pelo Poeta e
que demonstram bem o espírito da época, dentro do ambiente cultural dos Açores da
primeira metade do século XX. A curto prazo, aguardamos a execução do projecto
encomendado pela Direcção Regional da Cultura ao Senhor Arquitecto Parreira, de-
pois de consultados os conservadores do Museu.

Projectos

Com o objectivo de se disponibilizar mais salas no actual edifício de Santo André,
tem sido sugerida, há várias décadas, nomeadamente pelo Dr. Carreiro da Costa, a
transferência das Ciências Naturais para um novo imóvel a construir em espaço apro-
priado, para salvaguarda e conveniente apresentação didáctica do rico e numeroso
património histórico-natural. Para a concretização de um propósito de tal envergadu-
ra, há que reunir esforços, no sentido de aproveitar as potencialidades dos vários or-
ganismos envolvidos na investigação e na divulgação do património açoriano. O
protocolo assinado em 23 de Junho de 1995, entre o Museu e os vários departamen-
tos da Universidade dos Açores, nomeadamente, História, Biologia, Geociências,
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Ciências Agrárias e Oceonografia e Pescas, comprova o interesse que existe no
estreitamento de relações institucionais e na elaboração de projectos conjuntos.

Com a saída do Departamento de História Natural será possível criar condições
mais favoráveis a uma nova programação museológica, no espaço de Santo André.
nomeadamente no que se refere à necessária ampliação das exposições dedicados à
Arte Contemporânea.

O Museu tem procurado enriquecer as suas colecções, nas diferentes áreas voca-
cionais, e tem elaborado, com estabelecimentos de ensino e instituições paralelas,
programas educativos integrados nos planos escolares, organizando também visitas
de estudo para grupos específicos.

Dado o carácter pluridisciplinar desta instituição, tem sido reforçada a investi-
gação com cientistas de outras instituições, nomeadamente com universidades e
outros museus.

Podemos afirmar que todos os responsáveis pelo Museu e os seus colaboradores
têm procurado dar continuidade às políticas dos antecessores, reforçando e actuali-
zando as estruturas desta instituição regional, que comemora em 10 de Junho de 2005
o  seu 125º aniversário, como instituição ao serviço do desenvolvimento cultural dos
Açores. 

O Museu Carlos Machado, neste novo século e início de milénio, procura  ser não
apenas guardião de testemunhos materiais da Natureza e do Homem, mas, sobretudo,
uma instituição de conhecimento e ensino actualizado.
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Os colonizadores ingleses

questão dos Melungeons enquadra-se e faz parte da história dos nativos ameri-
canos e, mais tarde, dos afro-americanos de vários estados do sul, sendo todos

eles vítimas do processo de colonização levado a efeito pela Grã-Bretanha no Novo
Mundo. Começaremos por fazer referência à génese do colonialismo inglês nos
EUA, de preferência em relação aos índios, para melhor compreendermos a proble-
mática dos Melungeons. Ainda hoje, há chagas multisseculares não cicatrizadas, pro-
duzidas pela injustiça, violência, crueldade e falta de sensibilidade humana, que
acompanharam a ocupação e exploração do enorme continente habitado por gente
pacífica e rica de valores culturais e espirituais.

A festa de Acção de Graças, Thanksgiving, celebrada, anualmente, na última
quinta-feira de Novembro, e que proporciona a maior movimentação interna do
país, superior à do Natal e à do 4 de Julho, é uma tentativa nacional de obliteração
da verdade histórica e saneamento do comportamento inapropriado dos coloniza-
dores e fundadores da nação, vis-à-vis os povos nativos americanos. Nunca foi, e
ainda hoje não é, uma relação de respeito e de apreço mútuos como se tem preten-
dido. Tornou-se, porém, numa celebração popular e oportuna para o país sair, por
um dia, do frenesim do hiper-activismo diário e encontrar-se, na teia do parentesco
e amizade, à volta da mesa, saboreando a carne branca de peru com recheio,
acompanhada da tradicional compota de frutos silvestres do Cape Cod.  Ritual da
fraternidade americana, em esforço simbólico de reconciliação histórica e cariz re-
ligioso, pelo menos, uma vez por ano, num país cuja religião continua na ordem
do dia. Mas os índios, também todos os anos, se manifestam em Plymouth Rock,
com as cabeças adornadas de penas dos perus imolados e pés descalços, ensaiando
dança tribal e amaldiçoando a chegada dos Peregrinos do Mayflower à Nova In-
glaterra (1620).
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Os conquistadores ingleses, trazidos ainda pela mística prosélita do século XVI, ao
chegarem a Plymouth, Massachusetts, antes de desembarcarem, reuniram-se em convé-
nio político-religioso, jurando sobre a Bíblia pacto de união e fidelidade, como se de
missão divina se tratasse. Acto este que entrou, nos anais do Novo Mundo, como docu-
mento sagrado do nascimento da futura república. Ali, na América do Norte, o mais
bem sucedido empreendimento colonial dos britânicos, os peregrinos foram portadores
fiéis do optimismo protestante e da mentalidade cultural e racial de então. Julgavam-se
os mentores de uma civilização superior, escolhida por Deus para divulgar e proteger a
versão reformista do cristianismo. E não encontrariam, em parte alguma do globo,
campo mais fértil para o seu projecto, do que aquele continente de promessas e poten-
cialidades excepcionais, habitado por nativos “selvagens e pagãos”! Além disso, esta
missão trazia profundas e inalienáveis implicações políticas, pois estavam convencidos
até ao fanatismo, que era a única forma possível de expandir a liberdade política e a su-
perioridade racial de que se consideravam paradigma perfeito. 

Por outro lado, neste século de intolerância política e religiosa, em união de trono
e altar, religião e política eram, na prática, uma e a mesma coisa, ambas estavam ao
serviço de Deus e reclamavam origem divina. Neste sentido, e embora nos surpreen-
da, nos EUA do presente século XXI, abundam ainda ideias e convicções semelhan-
tes às dos fundadores da nação. O país continua com o olhar em Deus na mística de
salvar a liberdade e a democracia no mundo em ecos de God bless América; Support
our troops, com autocolantes e bandeirolas por toda a parte. E depois do 11 de Se-
tembro, quem não as usa torna-se suspeito de antipatriotismo! (ver Joel Spring, 2004)

Os índios

Esta convicção de superioridade cultural inglesa fora já o motor da invasão da Ir-
landa, no século XII, mantida e acrescida com afectação religiosa através dos sécu-
los, desde a vizinha ilha irlandesa até  aos distantes continentes asiático, africano e
americano. Sobretudo a partir do século XVI, para estes anglo-saxões, ‘civilizados’,
brancos e com religião própria, os outros povos, fora da Europa,  não passavam de
semi-selvagens, apenas remíveis pela adopção de uma cultura e religião superio-
res.(R. Takaki, 1993). 

Desta maneira, armados dos seus preconceitos raciais e religiosos, com Deus e a
monarquia do seu lado, e um império tão extenso como o percurso da Terra sob os
raios solares, perante a aparência estranha dos nativos americanos, não duvidaram,
por um momento, tomar com alma e coração, a tarefa de transformar e aniquilar a
identidade cultural, religiosa e linguística dos mesmos. 

Qualquer resistência seria dominada pela força bruta das armas de fogo contra as
esporádicas flechas envenenadas. O desdenho e o desprezo pelos nativos americanos,
através dos séculos, foi tal que ainda no século XIX, ficaram cunhados no comentá-



rio cruel do general Philip Sheridan, referindo-se a uma das batalhas de liquidação da
tribo Cheyenne: “The only good Indian is a dead Indian”, ( Dee Brown, 1970, 171). 

O artigo-lei, Naturalization Act, de 1790, excluiu os nativos americanos do direi-
to à cidadania. Os patrícios da nação estavam convencidos que a sobrevivência da re-
pública dependia da cidadania exclusiva dos brancos. A famosa e celebrada
proclamação constitucional de que ‘all men are creaded equal’, referia-se, realmente,
apenas aos brancos do sexo masculino. Nem as mulheres brancas eram consideradas
seres humanos completos, com iguais direitos ao homem de idêntica raça e religião.
E um dos barómetros mais expressivos desta desigualdade de sexos é o direito ao vo-
to, que a mulher americana só consegue em 1920. Não foi a linguagem igualitária da
constituição que concedeu o direito de voto a todos os seus cidadãos e cidadãs ameri-
canas. O primeiro país a fazê-lo foi a ilha nação, Nova Zelândia, em 1893. Na Suíça,
no coração da democrática e liberal Europa, padrão erguido da civilização ocidental,
apenas em 1971, as mulheres conseguem o direito ao voto. 

Quanto aos negros, o destino apropriado era a escravatura, pensava-se, e até não
faltava, entre estes colonizadores de profundas convicções religiosas e políticas,
quem duvidasse que os negros fossem autênticos seres humanos.

Rejeição de uma sociedade multicultural

Nesta base da assumida superioridade racial, os fundadores da nacionalidade nor-
teamericana, rejeitaram, desde o início, a ideia de uma sociedade multicultural, im-
pondo, sem reservas, a cultura anglo-saxónica. O líder mais conhecido deste
movimento cultural foi Noah Webster, (1758-1843) escritor prolífero, responsável
primário pelo American Webster Dictionary da língua inglesa e da versão americana
da Bíblia, ( H. Warfel, 1936). 

Esta preocupação com a uniformidade cultural da jovem nação acentua-se, por
volta de 1830, com as primeiras tensões sociais relativas à escravatura  e à contenção
e espoliação dos nativos americanos, coincidentes com o início da imigração irlande-
sa. Os defensores da cultura Branca/Protestante/Anglo/Saxónica temiam que as pró-
prias ‘escolas comuns’, hoje denominadas públicas, com negros, índios e irlandeses,
pusessem em risco a pureza original da estirpe britânica. Com Andrew Jackson
(1767-1845), ao ser implementada a expropriação final do território aos índios, estes
são forçados  a entrar em regime de reservas a oeste do Mississipi ou a refugiarem-se
nas montanhas, tornando-se as cordilheiras dos Apalachias o lugar de preferência. Ao
que parece, foi também o destino dos Melungeons perseguidos pelos mesmos inimi-
gos( R. Smith, 1997).

Apesar do esforço insano e ideal exclusivista dos “pais fundadores”, a América do
Norte, é hoje, malgrado alguns focos de resistência, reconhecida, universalmente, co-
mo um país de imigrantes, provenientes de todos os recantos do globo, da Califórnia
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a Maine, incluindo o Alasca e o Havai. Autêntico mosaico com um substrato cultural,
ainda predominantemente anglo-saxónico, mantido sobretudo através da língua, cos-
tumes, religião e sistema político, mas em profunda transformação a que já não falta
o colorido brasileiro dos últimos tempos. 

De momento, dividido como nunca desde a guerra civil do século XIX, sentindo-
se profundamente vulnerável, talvez, em crise de identidade, de modo notável, a par-
tir do ataque terrorista de 11 de Setembro de 2001, o mais mortífero da história
moderna, perpetrado no coração e na espinha dorsal da sua hegemonia financeira e
militar, o Wall Street e o Pentágono. Uma superpotência, um gigante militar armado
até aos dentes, na terra, no ar e no mar, que não se sente segura. Uma nação com a
maior produtividade global e com um arsenal bélico capaz de destruir, praticamente,
tudo o que o progresso conseguiu produzir até hoje, sente-se ameaçada e intimidada
por um punhado de bandidos, “gente das cavernas”, sem governo nem exército, sem
aviões nem navios, e, por enquanto, sem bombas nucleares. Na minha leitura pessoal,
um país em estado de paranóia, vítima da sua ambição e refém da sua sombra; sob o
jugo de uma elite política sem sentido de justiça social nem sensibilidade para a situ-
ação indigente de quase metade da humanidade; elegendo, pela segunda vez, alguém
incapaz de compreender a complexidade actual das coordenadas do nosso planeta. 

Podemos desde já concluir que o método de colonização inglesa, baseado em
complexos de superioridade civilizacional e racial, embora não tenha sido o único,
foi, sem dúvida,  dos que mais contribuiu para os conflitos étnicos dos últimos qui-
nhentos anos da história da humanidade. Todavia, não foram os únicos, e porque já
em grande parte libertos dos nacionalismos ancestrais e proselitismos religiosos, po-
demos nós, com algumas diferenças ocasionais de costumes e mentalidade, encontrar
analogias semelhantes em todos os povos colonizadores da época das grandes con-
quistas e evangelização dos continentes do além-mar europeu, mesmo, com certeza,
aqueles que, vindos da ocidental praia lusitana, puseram pé em terras brasileiras, afri-
canas e asiáticas,  também com o objectivo de as colonizar e converter.

Os Melungeons

No meio deste cenário histórico, uma das mais intrigantes, misteriosas e mesmo
cruéis épocas da colonização do Novo Mundo foi a do sudeste americano – Virgínia ,
Carolinas, Kentucky e Tennessee. Entre as muitas vítimas destes tempos coloniais,
contam-se os Melungeons, sacrificados a gosto e conveniência dos anglos para solidi-
ficarem a sua influência social e política, e justificarem ambições territoriais. Autên-
tica limpeza étnica - ethnic cleansing – que ainda estava por narrar. 

Na década de sessenta do século passado, aquando da revolução sócio/cultural ame-
ricana em que toda a gente procurou tomar consciência da sua origem étnica e dignifi-
car a sua identidade pessoal, saindo do melting pot pretendido e imposto, os



Melungeons, nessa altura, quase não passavam de um mito. Até existiam lendas de que
eram descendentes de Satã e de uma índia com quem o diabo casara quando expulso
do inferno; ou então, judeus errantes provenientes de uma das tribos perdidas de Israel.

Desconhece-se até quando foram identificados, mas sabe-se que, em 1784, o Gover-
nador do Tenessee, John Sevier, reconhece a sua presença em numerosas comunidades
do Este do estado. São descritos como “dark-skinned, reddish-brown complexioned
people to be of Moorish descent, who were neither Indian nor Negro, but had fine Euro-
pean features, and claimed to be Portuguese”. “More precisely, it was ‘Portyghee’, as
they themselves pronounced” (Davis, 1963, 16). Segundo Samuel C. Williiams, presi-
dente da East Tennessee Historical Society, os exploradores ingleses de meados de 1600
dão também notícia deles na Carolina do Norte (Williams, 1928, 29-30).

Na realidade, os Melungeons são hoje considerados radiografia e relíquia precio-
sas do passado, até há pouco, no esquecimento e no anonimato, decapitados por res-
trições legais e absorvidos pela assimilação social imposta. Perseguidos pelo
antagonismo e violência dos colonizadores europeus, na Carolina do Norte e Virgí-
nia, refugiaram-se no Leste montanhoso dos Appalachias, no Tennessee, onde perma-
neceram, pelo menos, durante 200 anos. 

Em 1834, as autoridades do Tennessee ainda não lhes reconheciam o direito ao
voto, embora já os tivessem, oficialmente, classificado como Free People of Color
(FPC), por causa da pigmentação mais escura da pele, a meio caminho dos extremos
raciais do branco e do preto. “Olive skin”, pele de azeitona, como também foram al-
cunhados. Todavia, em 1887, categorizam-nos como Croatan Indians por ali se terem
cruzado com a tribo índia do mesmo nome, concretizando assim autêntica “limpeza
étnica histórica”, até que, em 1969, uma peça teatral em Sneedville, Tennessee, intitu-
lada Walk toward the Sunset, despertou o interesse dos historiadores em descobrir
quem eram ou são afinal os Melungeons (Carl Elliot, 2003 19).

Presentemente, milhares de pessoas, cerca de 200.000, que antes nunca haviam
pensado descender dos Melungeons, encontram-se, agora, a estabelecer suas árvores
genealógicas na descoberta dos seus antepassados. Encontram-se organizadas nesta
aventura à procura das raízes históricas, constituindo The Melungeon Heritage Asso-
ciation, The Melungeon Internet Listserv e The Melungeon Book Series, etc.

N. Brent Kennedy, estudou, sistematicamente, os melungeons chegando à consti-
tuição da própria genealogia, partindo da premissa que eram, na verdade, descenden-
tes de portugueses. A seguir, como falavam um dialecto elisabetano, demonstravam
que o inglês não era a sua língua materna, sugerindo que teriam chegado na segunda
metade do século dezasseis. Finalmente, a sobrevivência das características mediter-
rânicas, físicas e genéticas, nos melungeons, não terem desaparecido em quatro sécu-
los, apesar de cruzamentos sucessivos com os nativos americanos, são provas de uma
conexão muito forte, conclui.

Mas para aqui chegar foi preciso, inclusivamente, ultrapassar o sistema imposto
do chamado “tri-racial isolate”, que reduzia as diferenças culturais dos povos oito-
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centistas americanos apenas a três grupos étnicos, o inglês, o índio e o escravo, na
tentativa de eliminação da diversidade  já existente nas colónias (Kennedy, 1997). 

Entre estes diferentes povos, com expressão linguística e cultural próprias encon-
travam-se os melungeons, ainda sem designação oficial. Mais tarde, serão alcunhados
de Melungeons, talvez em alusão à sua origem diversificada. 

Através da Melungeon Health Network, os investigadores descobriram dados valio-
sos, relacionados com problemas de saúde comuns aos povos mediterrânicos e aos Me-
lungeons. Há doenças crónicas, como a doença do Machado-Joseph, congénita em
algumas famílias açorianas e que parece também confirmar-se em famílias melunge-
ons. Além disso, detectaram-se entre os descendentes dos Melungeons outras doenças
que também  afectam alguns povos do Mediterrâneo, como sejam a Talassemia (febre
que afecta os habitantes das áreas mediterrânicas) e a Sarcoidose (doença da pele que
pode afectar outros órgãos).  Talassemia é comum, segundo investigação recente, em
Portugal, na Grécia e na Itália. A Sarcoidose encontra-se também em Portugal, sobretu-
do na região sul do Alentejo (ver Joana Rosário e Paula Coutinho, 1992).

Doença do Machado-Joseph

Quanto à doença “açoriana” do Machado-Joseph, vulgarmente conhecida por do-
ença do Machadinho, há indícios de que se encontra em famílias melungeons do Ten-
nessee e da Carolina do Norte. Recente investigação levada a cabo por duas médicas
portuguesas e um médico americano,  sugere que a doença do Machado-Joseph é
uma condição genética, possivelmente do cromossoma 14, que afecta o sistema neu-
ro-muscular , produzindo passos inseguros, braços caídos e frágeis, visão dupla,
olhos inflamados, perda de voz; sintomas semelhantes à doença do Parkinson. (Pes-
soalmente, conheci várias famílias afectadas pela doença na ilha onde nasci, as Flo-
res, entre elas uma das minhas professoras da escola primária.) As estatísticas
indicam que 50% dos descendentes das famílias afectadas serão, mais tarde ou mais
cedo, atingidas pela doença. A médica Joana Rosário acredita que a doença seguiu a
rota tomada pelos navegadores portugueses nas suas descobertas marítimas e está re-
lacionada com os portugueses que se estabeleceram nos Açores. (ver Paula Couti-
nho, Joana Rosário, 1992, e Joseph Friedman, 1988). 

Investigadores da Universidade do Porto e da McGill University do Canada estão, pre-
sentemente, trabalhando em conjunto com uma equipa de Melungeons a estudar a relação
destes dois fenómenos, a doença do Machado-Joseph e a sua conexão com os Melungeons.

Por outro lado, um dos problemas que tem dificultado a investigação é que não se
trata de um grupo homogéneo, etnicamente identificável, mas de um grupo multirracial
entre indivíduos tão diferenciados e distantes como as estirpes nativo/americanas, afri-
canas, europeias e mesmo asiáticas, no caso da Turquia. Difícil encontrar linhas genea-
lógicas directas e exclusivas, quando afinal se trata de autêntica mistura étnica, donde



o próprio nome melungeon parece ter derivado. Todavia, desde já é necessário afirmá-
lo, há um facto insofismável e de importância fulcral, comprovado historicamente e
incontestado através dos séculos, a reivindicação pelos próprios melungeons de que
são descendentes de portugueses e até com prática da religião católica.

Foi esta reivindicação de serem portugueses a grande revelação da pesquisa histó-
rica. É que em todos os grupos e em todas as localidades dos vários Estados, onde se
encontraram Melungeons, a maioria clama, invariavelmente, ser de origem portugue-
sa. “It is important to note that, regardless of where the individual pockets of these
people dwelled, the same Portuguese (and occasionally Turkish) origin was consis-
tently offered to explain their existence”. (Swan Burnett, 1889, 347). Portanto, a tra-
dição de que eram descendentes de marinheiros portugueses parece ser muito antiga,
apesar de não ter merecido a devida atenção senão recentemente. Eram  considerados
simplesmente negros fugidos à escravatura ou índios refugiados nas montanhas para
escaparem ao jugo feroz dos colonizadores.

No entretanto, à medida que a investigação prosseguia começou a delinear-se a confi-
guração dos melungeons. Para já, o aspecto físico dos melungeons da actualidade e das
fotos do passado demonstram características inegáveis de gente mediterrânica, confirma-
das por testes de AND, para além dos nomes e sobrenomes mantidos e outros angliciza-
dos através dos tempos. Por exemplo, Eulália, Helena, Louisa, Elvas, Lopes, Lucas, etc.

Segundo James Guthrie, recentes estudos genéticos demonstram inegável ligação
entre o povo Melungeon e o do Mediterrâneo. Amostras de sangue reanalisadas em
1990 e disponibilizadas por 177 descendentes de melungeons concluíram que “the re-
sults are consistent with the Melungeon tradition that they are Portuguese.”(Guthrie,
1990, 15/1) Além disso, as mesmas amostras apontaram para significante relação ge-
nética entre os melungeons do Tennessee e da Virgínia e algumas populações india-
nas da América do Sul.

A propósito, será útil perspectivar o século XVI como, talvez, o mais movimenta-
do e expansionista, inovador e renovador dos últimos dois mil anos da era cristã.
Tempo de colheita e continuação das grandes descobertas marítimas do século anteri-
or, do conhecimento experimental do planeta e de outros povos e culturas, de novos
horizontes científicos e humanos. Tempo da Reforma Protestante e Contra Reforma
Católica, e das subsequentes perseguições e guerras religiosas e da própria inquisi-
ção, levando à dispersão de muitos povos mediterrânicos, especialmente, ibéricos,
forçados a abandonar Portugal e Espanha, tornando-os, por isso, presa fácil para o re-
crutamento das aventuras marítimas da altura. Entre elas, as viagens de exploração e
conquista do norte e sul-americano, uma das maiores ambições e paixões dos  países
colonizadores da Europa de então. 

Neste aspecto, como conexão histórica entre a Europa mediterrânica e as Améri-
cas destaca-se o colonato de Santa Elena, na Carolina do Sul, onde é hoje Beaufort,
perto da Parris Island. Aqui, os espanhóis estabeleceram o centro das suas operações
do século XVI nas Carolinas, Georgia, Alabama e Tennessee.
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É conhecida a viagem, em 1566, do capitão João Pardo, português ao serviço de
Espanha, com uma expedição de 200 soldados do norte de Portugal e Espanha para
protecção do colonato de Santa Elena, regressando à Espanha para voltar dois anos e
meio mais tarde com as mulheres e crianças dos militares. (Hollingsworth, 1935  5). 

Em 1587, a vila de Santa Elena era incendiada e grande parte dos seus habitantes
refugiaram-se no interior da Carolina do Norte. ( Simmons, 1991) 

Por outra parte, o investigador Chester DePratter descobriu relatos de dezenas de
incursões portuguesas no sudeste americano, entre 1566 e 1575, ao estudar os arqui-
vos coloniais de Sevilha, Espanha. “While many such excursions consisted of but a
handful of sailors or navigators, others totaled as many as fifty and even one hun-
dred Portuguese (...) originated in the Canary Island and the Azores”. (DePratter,
1989, Archives of Seville, cards 11 and 12).

Também sabido é que o próprio Francis Drake aprisionava mouros, turcos, cristãos
novos, portugueses e espanhóis para servirem nas expedições marítimas. Só numa
vez, em 1586, arrebanhou cerca de quinhentos destes povos com destino a Cuba, mas
que uma tempestade os levou até às costas do sudeste americano, onde foram deixa-
dos. (Quinn, 1952), 

Ao que parece, alguns desses portugueses berberes ou seus descendentes acaba-
ram por cair na escravatura no Novo Mundo, segundo o relato de um anúncio de
1745, na Carolina do Norte, a respeito de dois escravos que se encontravam a monte
“… a tall yellow Fellow, named Emanuel, about 6 feet high, … and Tuenty Years of
Age; hath a scar on the outside of his left thigh, which was cut with a Ax; … he spe-
aks pretty good English, and cals himself a Portugueze.” (Jones, 1983 86). Os portu-
gueses berberes eram possivelmente mouros descendentes dos antigos árabes da
Península Ibéria, após a Reconquista Cristã.

Portanto, parece evidente que este Emanuel em fuga, à procura da liberdade, seria
um português melungeon, com pigmentação mais carregada que não escapa à miopia
racial dos anglos, na sua caça desenfreada aos negros para as fileiras da rendosa es-
cravatura humana. Assim, podemos fazer uma ideia da violência física e moral a que
foi sujeito a gente melungeon através dos séculos, considerada e tratada ao mais bai-
xo nível do escalão social, mesmo daquela época. 

Segundo Brent Kennedy, a investigação sistemática dos Melungeons tem chegado
a descobertas fascinantes e sensacionais, entre elas, por exemplo, que na genealogia
de Abraham Lincoln e Elvis Presley haverá  antepassados melungeons. 

O estudo dos melungeons é recente e por isso creio que estamos apenas no início
de uma investigação que terá ainda longo caminho a percorrer. Esta ideia sumária,
aqui apresentada, é, fundamentalmente, baseada na obra de N. Brent Kennedy, e nas
diferentes organizações  a pesquisar o assunto. Kennedy, ele próprio, um assumido
Melungeon que na sua árvore genealógica inclui uma certa Betty Reeves que se reco-
nhece portuguesa-índia:  “Betty Reeves herself claimed to be “Portuguese Indian”, a
term used by many Melungeons to explain their heritage.” (Kennedy,1997, 60).



Kennedy conclui que os melungeons são originários dessa gente transportada por
João Pardo e os refugiados portugueses do colonato de Santa Elena, e possivelmente,
outros levados por missionários dominicanos e jesuítas, assim como presos turcos,
mouros e ibéricos, sobretudo, arrebanhados por Drake e outros exploradores. Sobre-
viveram no interior junto às montanhas dos Apallachias, cruzando-se com as várias
tribos dos nativos americanos, vulgarmente, conhecidos por Índios.

Portanto, parece estarmos perante uma verdadeira pista de interesse histórico para
investigação de mais uma dimensão da presença portuguesa nos EUA, a partir do sé-
culo XVI através dos melungeons das Carolinas, Virgínias, Kentucky e Tenessee.

Creio também que se poderá, com legitimidade, perguntar se esta conexão dos mari-
nheiros portugueses com os nativos do sudeste americano, agora revelada com o estudo
dos melungeons não poderá servir,  de paradigma para aguçar a curiosidade histórica
quanto às viagens para o ocidente dos Corte-Reais. Os três Corte-Reais que, nos fins do
século XV e início do XVI, empreenderam várias viagens de exploração da costa leste
do continente americano e canadiano. O primeiro, João Vaz Corte Real, o qual, segundo
o averiguado por vários estudiosos, teria feito duas viagens à Terra Nova e América do
Norte, na companhia de outros conhecidos navegadores e colonizadores açorianos, João
Fernandes, o Labrador, Álvaro de Ornelas e Pêro Barcelos, nomes bem sonantes, ainda
hoje, no glossário terceirense. Os dois filhos, Gaspar e Miguel, que haviam acompanha-
do o pai, João Vaz, nas duas primeiras expedições, ficaram tristemente célebres, quando,
por sua vez, partiram na rota paterna para, um após outro, nunca mais regressarem. 

Gaspar fez uma primeira viagem à costa leste do continente americano, em 1500, ex-
plorando os rios Hudson nos EUA e S. Lourenço no Canadá.  Iniciou uma segunda via-
gem um ano depois, da qual jamais  regressou. Miguel, receando pela vida do irmão
Gaspar, partiu em sua demanda regressando dois meses depois sem o ter encontrado. Não
desiste, e em 1502, parte de novo, mas esperava-o o mesmo destino, também não regressa.

Um terceiro Corte Real, Vasco Anes, irmão mais velho, sucessor do pai nas capi-
tanias de Angra e de S. Jorge, nos Açores, ainda pretendeu ir, à sua custa, no encalço
dos irmãos, Gaspar e Miguel, mas o rei não autoriza. Depois deste drama, e passados
vários séculos, descobre-se a famosa e enigmática Pedra de Dighton, no rio Taunton,
em Massachusettss, com intrigante inscrição que alguns investigadores interpretam
como referente a Miguel Corte Real.

A inscrição, de leitura muito difícil e susceptível de várias teorias, é interpretada por
alguns peritos da seguinte maneira: V Dei Hick Ind Miguel Côrte Real 1511. O que signi-
ficaria: Por vontade de Deus aqui me tornei chefe dos Índios,  Miguel Corte Real 1511.

Hoje, a “Dighton Rock” encontra-se desalojada do rio e colocada num pequeno mu-
seu à beira da água, com informação sobre as diferentes teorias, e outros documentos
relacionados com os Descobrimentos Marítimos portugueses. Boa apresentação e ma-
nutenção, devidas primariamente ao esforço de um médico português Dr. Luciano da
Silva, um dos líderes da comunidade lusa da Nova Inglaterra (ver Canto, 1943).

247Os “Melungeons”



248 Caetano Valadão Serpa, PhD.

Conclusão 

1. Os Melungeons são um grupo étnico de ascendência mista, documentado em
registos públicos só no inicio do século XIX, no nordeste do Tennessee e su-
doeste da Virgínia. Reconhecem-lhes características biológicas e físicas de
antepassados europeus, índios e africanos. Como outros grupos foram consi-
derados e tratados como “tri-racial-isolates,” descriminados legal e social-
mente, porque não correspondiam às categorias raciais estabelecidas na
América do Norte, a branca, a negra e a índia.

2. Presentemente, há outros grupos de etnia mista identificados na região costeira
dos EUA, entre New York  e a Louisiana. Curiosamente, entre estes assim qua-
lificados encontra-se outro grupo denominado de “Cubanos e Portugueses” da
Carolina do Norte. Estes vários subgrupos do tecido humano americano, embo-
ra com consanguinidade relacionada com uma possível origem comum, encon-
tram-se, hoje, marcados por séculos de dispersão e cruzamentos raciais. 

3. Os Melungeons, entre todos estes grupos, tornaram-se dos mais activos, nas úl-
timas décadas, organizando-se e celebrando mesmo a sua herança multi-étnica. 

4. A tradicional explicação para o termo melangeon é atribuída ao francês mélan-
ge(mistura), ou ao melungo português africano (marinheiro), ou ao melas grego
(escuro), ou ao turco-arábico melun can ou melun jinn (alma condenada)  ou
ainda à deturpação do próprio sobrenome Mullins, comum entre as famílias me-
lungeons. 

5. A aparência física dos melungeons foi sempre descrita como uma mistura étni-
ca de europeu, nativo americano e africano, que recebeu com frequência o ape-
lativo de “free people of color”.

6. Os primeiros registos oficiais dos Melungeons foram encontrados em Clinch
River, região entre Virgínia e Tennessee, em documentos referentes a proprieda-
des agrícolas e impostos. Daqui, parece terem migrado para as Carolinas, Oeste
Virgínia e Kentucky. Durante o século XX, muitos melungeons descem das re-
giões montanhosas dos Appalachias para as áreas urbanas industrializadas.

7. Numa sociedade em que os povos eram classificados de acordo com o conceito
europeu de raça, os Melungeons foram ostracizados, sem lugar definido, igno-
rados e desprezados. Não eram considerados brancos nem pretos, nem tão pou-
co índios. Na Virgínia, foram classificados “gente de cor”, “colored people”,
pelo Racial Integrity Act, que permaneceu em efeito de 1924 a 1971. 

8. A origem dos Melungeons tem sido o grande ponto de discussão dos investiga-
dores desde meados do século XIX. Os antigos Melungeons sempre reivindica-
ram ascendência índia e portuguesa, o que alguns historiadores brancos
simplesmente atribuíam ao facto de não quererem passar por negros, que os co-
locaria sob a alçada da escravatura. Estudos genéticos, porém, demonstram que
os Melungeons compartilham dos traços biológicos dos povos do Mediterrâneo



e do Médio Oriente, dos nativos americanos, afro-americanos e até de europeus
do norte. Não existe um “gene melungeon” e os testes reflectem esta mistura
genética. 

9. O aparecimento da Internet, a meados de 1990, coincide com a publicação do
livro de N. Brent Kennedy, (1997) The Melungeons: The Resurrection of a
Pround People. A sua investigação sugere que a ascendência dos Melungeons é
mais extensa do que a previamente assumida; vem dos portugueses, espanhóis,
turcos, mouros, afro-americanos, nativos americanos, e, talvez, judeus e mesmo
europeus do norte. 

10. A origem étnica dos Melungeons é complexa, por isso, continua um campo
aberto à investigação, deixando, todavia, a certeza de que a presença portu-
guesa no Novo Mundo é bem mais antiga do que se pensava até agora.
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heguei a Lisboa numa manhã primaveril.
Viera em atenção ao convite da Casa dos Açores, formulado há mais de um

ano por seu presidente Eduíno de Jesus, para palestrar sobre a presença açoriana na
cultura de Santa Catarina, dentro das comemorações alusivas ao aniversário de 78
anos daquela colenda Casa e para participar do III Encontro de Cultura Popular que
se realizaria na Ilha de São Miguel, nos Açores. 

No saguão do aeroporto, lá estava o amadinho Eduíno e sua Hélia a me esperarem
com o afeto de bem querer, traduzido no abraço de bem-vinda que me deixou muito à
vontade. 

Passamos momentos memoráveis, que agora relembro como se surgissem de um
calidoscópio, em infinitas imagens de um deambular contagiante e muito enriquece-
dor por uma Lisboa adorável que amo de montão.

Saí na sexta-feira pela manhã a passear com Eduíno. Apresentou-me uma Lisboa
linda, cheia de história, de poesia, de música, de arte na sua arquitetura urbana. His-
tórias de edifícios belíssimos, alguns escondidos pelo mau trato do tempo, por algu-
ma placa de publicidade ou mesmo por uma reforma em curso. 

Contou “causos” da capital Lisboa, cidade das sete colinas, plantada a margem di-
reita do rio Tejo. Histórias da Lisboa do bairro da Alfama – um labirinto de ruas tão
estreitas que abrindo os braços podemos tocar as paredes dos dois lados, num contí-
nuo subir e descer, do confuso e bonito colorido das roupas penduradas nas janelas,
floreiras, sardinhas a assar na porta das casas, o som de um fado vadio a encher o ar
de magia e a compor com graça o cenário anárquico. 

Na verdade, nosso passeio começou pela Praça dos Restauradores, onde admira-
mos o monumento dos Restauradores da independência de Portugal de 1886. Um
obelisco de 30 metros com os gênios da Vitória e da Independência erguido na me-
mória dos Restauradores da Independência Nacional de 1640. Uma exaltação nacio-
nalista de século XIX. Chamou minha atenção para o prédio do ex Cinema Eden, um
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bom exemplar da arquitetura “modernista” do arquiteto Cassiano Branco. Comentou
que não fica a perder em grandiosidade comparada com obras congêneres na Europa
dos anos trinta.

Enquanto seguíamos para o Rossio contou da conquista da cidade pelo rei Afonso
Henriques com ajuda dos cruzados normandos, dos conventos e templos da Lisboa
medieval, do centro mercantil da Europa em que a cidade se transformou a partir da
era dos Descobrimentos.

A Praça do Rossio (projeto de Carlos Mardel), ponto de encontro dos lisboetas e de
todo mundo, abriga inúmeros cafés, confeitarias, restaurantes e teatros. O Teatro Naci-
onal Dona Maria II, concebido por Garrett e realizado por Fortunato Lodi, no século
XIX, pontifica as múltiplas faces do borbulhante e coletivo espaço. Ao pé, a Estação
dos comboios da linha de Sintra com sua fachada estupenda voltada para o Rossio.
Trata-se de um edifício construído nos anos 80 do século XIX pelo arquiteto José Luis
Monteiro, em estilo neomanuelino. É claro que é um estilo manuelino já um tanto gas-
to, coisa de uns quatrocentos anos de história, mas que é muito bonito sempre. Obser-
vou que o arquiteto J.L. Monteiro é o mesmo que projetou o Palace Hotel, um dos mais
luxuosos de Lisboa e que ainda hoje esbanja charme e bom gosto.

Para tudo tinha uma observação, uma palavra pronta com a verve espirituosa e
bem humorada que lhe é peculiar. Assim, a peça de tecido da cidade ia sendo desen-
rolada passo a passo, paulatinamente, pelas mãos ou melhor pela voz do mestre Eduí-
no. Uma verdadeira aula de Historia da Arte. Uma gostosura saboreada com muito
prazer. Mostrou detalhes preciosos e delicados nos vitrais, na arte em ferro forjado,
no calçamento das vias, nas quinas das paredes de esquina dos edifícios pombalinos.
Esclarece que a Lisboa pombalina, aberta para o Tejo, é a edificada depois do “terra-
moto” de 1755, no reinado de Dom José. Compreende desde o Terreiro do Paço (que
é um projeto de Eugénio dos Santos) até o Rossio.

Paramos no meio da Rua Augusta. E, sem dar a mínima para o burburinho dos tu-
ristas ao nosso redor e os esparsos pingos de chuva que começavam a cair, explica
que aquelas praças estão ligadas pelas Ruas de Ouro (com a afetada placa de Rua
Áurea) e a Rua Augusta. Já, no sentido leste, corre a Rua da Prata (ex-Rua Bela da
Rainha) que também principia no Terreiro do Paço e vai terminar na Praça da Figuei-
ra como as seguintes dos Fanqueiros (antiga Rua Nova da Princesa) e da Madalena.
Muitas devendo o nome aos artífices dos ofícios que ali eram reunidos. Isto é tam-
bém do tempo do Marquês de Pombal. Para adiante, arrematar com simpatia: Este
traçado tão “geométrico” é uma característica do “esprit de géometrie” do século
XVIII e caracteriza também a urbanística pombalina.

. Passeamos, olhando os edifícios, trocando idéias ou parando frente a uma vitrine
para admirar uma deliciosa exposição de queijos, vinhos, morcelas e chouriços. Uma
verdadeira tentação, de crescer água na boca e cujo aroma exalava à distância. Tentação
semelhante a que me fez colar o nariz na montra da joalheria e admirar a coleção de pé-
rolas e brilhantes, enquanto o Eduíno esperava complacente como o gentleman que é. 



Mas esse passeio não terminou aqui.
Lá na frente da estátua do nosso Dom Pedro I, o vosso Dom Pedro IV (ou seria o

Maximiliano do México?), disse que esta história da troca das personagens não pas-
sava de maledicência popular. É mesmo a estátua do Dom Pedro I e IV, francesa, de
autoria de E. Robert e Davioud e inaugurada em 1873.

Aliás, neste mesmo ano de 1873 foi concluído o belíssimo Arco da Rua Augusta,
obra de Veríssimo J. da Costa e A. Calmels. Olhando-o à nossa frente, com uma chu-
va miúda a cair matreira, chamou atenção para a estátua eqüestre de Dom José que
está lá no fundo, no Terreiro do Paço (ou Praça do Comércio) e fez-me verificar o seu
perfeito enquadramento, em rigorosa simetria, na moldura daquele Arco, quando ob-
servada dali, a certa distância aquém da entrada da Rua Augusta, onde nos encontrá-
vamos. Aquela estátua, disse ele, é obra de Machado de Castro, o maior escultor
português do século XVIII.

Passamos depois junto à velha “Tendinha”, uma taberna ou “casa de pasto” muito
celebrada por antigos fadistas e boêmios da velha Lisboa. Espreitamos à porta e vi-
mos que parece guardar um pouco dos velhos tempos e da nostalgia da boêmia fadis-
ta.

Não faltou nem o Arco do Bandeira ali mesmo ao lado, que se abre para uma rue-
la meio escondida (a Rua dos Sapateiros, se não me falha a memória!) entre a Rua do
Ouro e a Rua Augusta, com a beleza do Animatographo que fica bem à direita de
quem entra pelo Arco. Um edifício de 1907 em genuíno estilo “art nouveau”. Fica-
mos a apreciar a arte em ferro forjado, os detalhes das aberturas, os azulejos e o arre-
mate do edifício. Um espanto! Espanto mesmo foi quando ele, encabuladíssimo,
conta que no antigo cinema funciona agora um “sex-shop” e que projetam filme por-
nô. Bem, não deixa de ser igualmente interessante à sua maneira. Afinal, outros tem-
pos e outros costumes! (“O tempora! O mores!”, diria o austero Cícero). Então, não
deixei por menos e, já ia levando o moçoilo encabulado e vermelho para adentrar na-
quelas cortinas encarnadas e ver o que escondia ou que lá descobriria....

O passeio continuou ladeira acima, deixando pra trás o elevador de Santa Justa
inaugurado em 1902 e que chama atenção por sua imponência e pelo ir e vir dos
“utentes”. 

Enquanto subíamos pela Rua do Carmo, alcançávamos a Garrett e o Chiado, Edu-
íno contou do incêndio que atingiu aquela zona em agosto de 1988. Falou que a zona
elegante é conhecida por Chiado que é a denominação da Praça em que termina a
Rua Garrett e que hoje identifica todo o Bairro. Aliás, como sabem, o nome Chiado é
a alcunha do poeta António Ribeiro que viveu no século XVI e foi um dos mais im-
portantes continuadores do insuperável Gil Vicente. 

Entramos nas Livrarias Portugal, na Lello, na Sá Carneiro e na Bertrand, onde um
“display” do colombiano Gabriel Garcia Márquez, depois de uma ausência de dez
anos, divulgava a sua última ficção “Memoria de Mis Putas Tristes”. 

Um paraíso desfrutado e compartilhado...
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Numa última pedalada chegamos à Praça Camões, no largo das Igrejas Nossa Se-
nhora do Loreto e da Encarnação e dali para “A Brasileira”, onde um Fernando Pes-
soa impassível assistia ao desfilar dos turistas com suas mochilas coloridas, câmaras
e máquinas digitais. Sapequei uma olhadela para o poeta-estátua e para o poeta ao
meu lado e aí me dei conta que perdera a oportunidade de registrar em fotografia
aquele momento, naquela sexta-feira tão luminosa que até um arco-íris aparecera no
céu de Lisboa a nos saudar. 

Um passeio emoldurado por histórias e artes de uma Lisboa cheia de contrastes
entre o novo e o antigo e que fascina sempre. Foi, então, que veio à lembrança uma
propaganda turística que li no avião e que dizia: Lisboa não se vê, sente-se. Isto é
muito pouco para uma cidade impregnada de música que canta a saudade e o amor,
dos cheiros de suas tavernas, da beleza de seus prédios e praças, dos sabores, do ima-
ginário cultural que povoa todos nós. 

Encerramos o périplo no salão de chá da secular Benard e lá deixamos ficar ima-
ginando, em doce cumplicidade, outras personagens – mulheres elegantes que àquela
hora ainda há quarenta anos, e menos, também flanaram por aquele Chiado tão cheio
de Histórias e de estórias por tardes pra lá de fagueiras e ali tomaram como nós o seu
delicioso “ five o’clock tea”. 

Amei!
Desta Lisboa, nunca irei esquecer.



Casa dos Açores do Norte (CAN) é uma instituição regionalista fundada no Por-
to em 6 de Março de 1980.

Em Setembro de 1981 e sob a direcção do engenheiro Guido Orlando de Freitas
Rodrigues, foi dado início à publicação de um denominado “Boletim”, com periodi-
cidade mensal e 500 exemplares de tiragem. Nesta primeira fase (até Julho de 1982),
procurava dar-se conta dos objectivos da instituição. Logo no primeiro número, o
editorial referia a “criação de um órgão regionalista dos Açores no Norte, que per-
mitisse congregar a comunidade residente, no sentido de contribuir, na medida das
suas possibilidades, para o desenvolvimento da nossa Terra e para o estabelecimen-
to de elos de ligação com o Norte de Portugal”, em texto assinado pelo director. Pro-
curava-se, nessa altura, a afirmação da recém-criada instituição, a nível local,
regional e nacional. Divulgavam-se as actividades realizadas, fazia-se eco das expec-
tativas e ambições dos seus primeiros Corpos Sociais, de que se destacava a obtenção
de uma sede própria.

A partir do número 5 (Janeiro de 1982), a tiragem passou para 1000 exemplares.
Também a partir desta data, o Boletim passou a inserir publicidade, proveniente qua-
se sempre de empresas açorianas, graças à iniciativa de Alfredo Gonçalves Lima. Pe-
quenas notícias de festas, convívios e excursões denotam a preocupação de congregar
a pequena comunidade açoriana residente no Norte.

Na última página do número 10 (Junho de 1982) é referida uma notícia decisiva
para o futuro da CAN e que mostra o envolvimento das autarquias açorianas no pro-
jecto da sede: “III Encontro das Câmaras Municipais dos Açores, Angra do Heroís-
mo, 21 a 23 de Maio de 1982 – Deliberação: Foi decidido, por unanimidade,
recomendar às Câmaras e Assembleias Municipais da Região a atribuição de um
subsídio no montante de 0,5% do produto da receita arrecadada ao abrigo da alínea
b) do artº 5º, da Lei 1/79, destinado a auxiliar a aquisição das novas instalações da
Casa dos Açores do Norte”.
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Enquanto os primeiros números têm 4 a 8 páginas, o número 11 (Julho de 1982)
atinge já 26 páginas e nele vêm publicados, pela primeira vez, o emblema e bandeira
da CAN, aprovados na Assembleia Geral Extraordinária de 18 de Junho de 1982,
com a respectiva memória descritiva e parecer da comissão constituída para o efeito
(General Oliveira e Sousa, Carlos Carreiro e José M. Tavares Rebelo). 

O número 12 aparece-nos em Março de 1983, sob a direcção do General Ernesto
de Oliveira e Sousa e tendo como director-adjunto Alfredo Gonçalves Lima. Nesta 2ª
fase o Boletim passa a ostentar a informação de que é trimestral, publicando-se 4 nú-
meros em 1983, 3 números em 1984, 3 em 1985, 1 em 1986, 3 em 1987, 1 em 1988 e
1 em 1989 (até ao número 27). É uma fase em que o Boletim se apoia fortemente nas
diversas Secretarias do Governo Regional, publicando sucessivos Suplementos alusi-
vos a cada uma delas, sob a coordenação de Alfredo Lima e Manuel Cândido. O Bo-
letim passa a ter uma média de 20 páginas. Nota-se-lhe um pendor saudosista, na
procura de reunir os ilhéus longe das suas terras, como se não estivessem plenamente
integrados. A instituição açoriana chama mesmo os jovens que, vindos das nossas
ilhas, estudam no Porto, procurando transmutar o ambiente ilhéu para o “cantinho”
da rua 31 de Janeiro. Para além disso, salientam-se as excelentes recensões e textos
literários do Dr. Manuel Cândido. De realçar ainda, nesta fase, os artigos de investi-
gação histórico-militar do General Oliveira e Sousa, que dão a conhecer figuras e
factos da história dos Açores, com especial enfoque nas gerações oitocentistas.

O número 20 (Setembro de 1985) dá conta da formação do Grupo de Cantares da
CAN e da sua composição inicial, liderada por Emiliano Toste. O número 24 (Setem-
bro de 1987) noticia a primeira Festa do Divino Espírito Santo realizada no Porto. A
partir deste número, o Boletim é enriquecido com a notável colaboração do Dr. João
Emanuel Cabral Leite. 

A partir do número 27 (Março de 1989), o Dr. Joaquim Teixeira da Rocha assume
a direcção do Boletim, imprimindo-lhe, desde então, uma dimensão literária nunca
antes atingida, começando logo pela introdução de uma nova secção intitulada “Aço-
rianidade”, bem como pela publicação regular do Suplemento “Museus dos Açores”.
É a partir do número 28 (Outubro/Dezembro de 1989) que o Boletim passa a desig-
nar-se “Boletim Cultural e Informativo”, ostentando um novo visual gráfico da auto-
ria de Joana Pacheco Quental. De referir que, desde o início, a maquetagem e arranjo
gráfico devem-se ao Dr. Dilermando Sobral. Entre os números 28 e 31, o Boletim
passa a ter de 20 a 24 páginas. A rubrica “Açorianidade”, dinamizada por Teixeira da
Rocha, publica textos inéditos sobre Nemésio, Côrtes-Rodrigues, Francisco de Lacer-
da e Roberto de Mesquita, assinados por J. Almeida Pavão, Ruy Galvão de Carvalho,
José Manuel Bettencourt da Câmara, Eduíno de Jesus e Onésimo Teotónio Almeida.
Para além disso, podemos realçar a série de artigos “Os Açores vistos por estrangei-
ros no século XIX”, de João Emanuel Cabral Leite, sobre John White Webster, Jean
Gustave Hebbe e Alberto I de Mónaco, bem como um texto de José M. Tavares Re-
belo sobre “Um açoriano introdutor do Futurismo em Portugal”, no número 30 (Ju-



nho de 1990). Este texto deu origem a outro, intitulado “O modo de ser moderno
dum poeta açoriano”,da autoria de Paula Cristina Costa, publicado no número 35.

A partir do número 32 (Junho de 1992), a direcção do Boletim é assumida por Jo-
sé Manuel Tavares Rebelo, tendo-se publicado mais três números, com as mais dife-
renciadas colaborações e textos inéditos, até ao último número, publicado em
Dezembro de 1996, com 48 páginas (número 35).

Desta última fase do Boletim, poderá destacar-se o número 32 (Junho de 1992), pe-
lo relevo dado à jornada cultural “Meio Século de Açores”, realizada de 24 a 27 de Ou-
tubro de 1990. Aqui se refere, a propósito, que foi a CAN a estrear a Casa das Artes do
Porto como local de exposições, com a “Colectiva de Artistas Açorianos” (Canto da
Maya, Dacosta, Nuno da Câmara Pereira, Domingos Rebelo, Tomaz Vieira, Graça
Costa Cabral, Ana Vieira, Raposo de França, Luísa Constantina, Carlos Carreiro e Luís
França). Também é referida neste número a organização da Jornada “Açores, Anos
40”, realizada no Porto de 8 a 10 de Novembro de 1991, tendo por tema “Corpo Expe-
dicionário: Encontros, Recordações, Reflexão”. Neste número é dada a notícia da assi-
natura do contrato-promessa de compra e venda, em 7 de Março de 1992, para a
aquisição à Santa Casa da Misericórdia do Porto do edifício em ruínas da rua do Bon-
fim, 163, bem como dos apoios até então recebidos para a sede: Governo Regional
(5.000 contos), Câmara Municipal do Porto (1.000 contos), Casa Bensaúde (250 con-
tos), Banco Comercial dos Açores (500 contos), Governo Civil do Porto (400 contos),
Caixa Económica Açoriana (1.000 contos). No número 33 (Dezembro de 1993), conta-
bilizam-se mais apoios: Governo Civil do Porto (400 contos), Câmara Municipal de
Ponta Delgada (500 contos), Fábrica de Cervejas Melo Abreu (50 contos), Câmara
Municipal da Praia da Vitória (150 contos), Câmara Municipal do Nordeste (50 con-
tos), Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores (100 contos), Jorge Amorim (50 con-
tos), Manuel Campos Marques e Helena Ávila Campos Marques (100 contos). Neste e
nos números seguintes dão-se notícias das diligências efectuadas pelos Corpos Sociais
da CAN para a aquisição do chão (casa em ruínas) e construção da sede, sem deixar de
manter – antes acentuando-a – a qualidade dos textos e imagens.

Com a aprovação da candidatura ao PIDDAC, noticiada no último número, dava-se
início a uma tarefa gigantesca: a construção da sede definitiva, a qual foi iniciada em
Maio de 1997, sendo a Casa inaugurada dois anos depois. No editorial do último nú-
mero publicado dizia-se que a nova casa teria “espaços interiores para a memória, o
livro, a música, a arte, o convívio, os sons, a cor, o sabor, o ambiente, a cultura, a con-
versa, o riso, o amparo”. Mas também “espaços exteriores continentes de Região, com
produtos qualificados de mãos operativas e espíritos criadores, artigos do comércio e
indústria das nossas ilhas, valorizadores do contexto autonómico e do sentimento por-
tuguês”. A Casa ia projectar “na cidade ecos e vibrações da terra e mar distantes”.

A preocupação inicial de reunir os associados sob uma perspectiva saudosista deu
lugar, definitivamente, à procura duma imagem forte dos Açores no Norte de Portu-
gal, numa óptica de serviço às comunidades (à de origem e à de inserção), buscando
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aproximar e dar a conhecer a realidade açoriana aos nortenhos, projectando a cultura
e identidade regionais, como marcas da grande vitalidade lusa no Atlântico.

O último número publicado tem capa alusiva ao Natal, com desenho de Bernardo
Rodrigues e poema de Ivo Machado. 



Relação dos colaboradores do Boletim Cultural e Informativo da Casa dos
Açores do Norte (1981-1996):
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Afonso, João
Aguiar, Cristóvão de
Almeida, José Pacheco de
Almeida, Onésimo Teotónio
Alves, F. Couto
Amaral, João Bosco Mota
Amaral, Luís Carlos
Araújo (pai), Lopes de
Ataíde, Irene
Athayde, Augusto de
Ávila, Ermelindo
Ávila, Sérgio
Azevedo, Alexandra
Batista, Adelaide
Benevides, Maria Manuela Rego
Bettencourt, Urbano
Borba, Maria Teodora de
Brito, Lina Céu
Borges, José Simões
Botelho, Renata Correia
Brochado, Alexandrino
Cabral, Jerónimo
Cabral, Luís Miguel Leandres
Cândido, Manuel
Carvalho, Ruy Galvão de
Câmara, João Gago da
Câmara, José Manuel Bettencourt da
Cardoso, Artur Lopes
Castro, José Coutinho e
Castro, Orlando
Clara, Iracema Santos
Cordovil, Helena Gago da Câmara
Côrtes-Rodrigues, Zita
Costa, Paula Cristina
Costa, Vasco Pereira da
Dacosta, Luísa
Delgado, Cecília
Domingues, Custódia
Farias, Vilson Francisco de
Fernandes, Rosário Sá
Fernandes, Télio Tavares
Francisco, José do Carmo
Gomes, Padre Fernando Gonçalves
Gonçalves, Egito
Gonçalves, Piedade Lalanda
Inácio, Ana Paula
Jardim, Luís Miguel
Jesus, Eduíno de
Júnior, J. Silva
Lima, Alfredo Gonçalves
Leite, João Emanuel Cabral
Leite, José Guilherme Reis
Lima, Guilherme de Sousa
Macedo, Victor
Machado, Ana

Machado, Ivo
Magalhães, Gabriel Serpa
Manuel, F.
Marques, Helena Ávila
Martins, Margarida Medeiros Raposo de Sousa
Melo, Maria Carmo de
Mendes, Fátima
Menezes, António Manuel Lemos de
Mesquita, Manuel de
Miranda, Sacuntala de
Moniz, Luís Carlos
Monteiro, Armando Emanuel
Nemésio, Manuel
Neves, Luísa
Nunes, José
Oliveira, Álamo
Oliveira, António Manuel de
Ormonde, José Eduardo Martins
Pacheco, Hélder
Paiva, João Vasco
Paz, André M. Marques
Pedro, António
Peres, Emílio
Pimentel, Leonel
Pinto, Carolina Costa
Pinto, Rui
Pavão, José de Almeida
Quental, Joana Pacheco
Quental, Luís Alberto Pacheco
Rebelo, José Manuel Tavares
Rebelo, Pedro Manuel Valença
Rocha, Joaquim Teixeira da
Rodrigues, André
Rodrigues, Bernardo
Rodrigues, Guido Orlando de Freitas
Rodrigues, João Bernardo Pacheco
Rodrigues, Maria Ascensão
Rodrigues, Tito António Magalhães
Sá, Virgínia
Santos, Raul Gomes dos
Silva, Carlos Freitas da
Simas, Luís A. Teixeira de
Smith, Patrícia
Sobral, Dilermando
Sousa, Coelho de
Sousa, Ernesto de Oliveira e
Sousa, Gonçalo de Vasconcelos e
Teixeira, Carlos
Teixeira, Fernando Wallenstein
Topa, Francisco
Toste, Emiliano Borges
Vargas, José Eduardo Garcia de
Vieira, Luciano Mota
Viveiros, Américo Natalino





VIDA DO INSTITUTO

Homenagem ao Dr. Lúcio de Miranda
– Página evocativa do jornal Correio dos Açores
–  Sessão promovida pelo Instituto Cultural

e pela Escola Antero de Quental

Homenagem ao Prof. José de Almeida Pavão

Homenagem ao Dr. José Estrela Rego









Instituto Cultural de Ponta Delgada, em boa hora, tomou em mãos, a homena-
gem mais do que justa, a um grande professor de matemática, que o foi o Dr. Lú-

cio de Miranda, pela passagem, este ano, do primeiro centenário do seu nascimento.
É uma homenagem simples!, mas muito sentida, a um professor que soube insta-

lar a saudade e o reconhecimento, em cada um dos seus alunos, do então Liceu Na-
cional de Ponta Delgada.

Como vice-presidente do Instituto, quero agradecer a todas as pessoas que se dig-
naram estar presentes nas colunas deste jornal, a comemorar esse centenário, e gosta-
ria, também de agradecer, ao Correio dos Açores, nas pessoas, do seu Director, e do
seu Chefe de Redacção, toda a simpatia com que, desde logo, acolheram a nossa ini-
ciativa e nos concederam este espaço.

Não resisto, porém, à tentação de, como aluna desse grande Senhor da Matemáti-
ca, lhe prestar a minha homenagem. Uma homenagem de raiz emocionada!... a um
homem que para além do profissionalismo com que ministrava o ensino, vivia o li-
ceu, como lugar de educação, como lugar de cultura, como lugar de se ser pessoa.

Traçar o perfil de um professor humanista como o foi o Dr. Lúcio de Miranda é
dizer do homem de invulgares qualidades humanas e do pedagogo comprometido
com a arte de ensinar. E com um toque de mestria, o professor levava-nos a acreditar
na valorização das nossas potencialidades, como processo de crescimento para uma
estatura em plenitude.

Destacar os seus traços, os seus contornos mais acentuados... é dizer da sua subti-
leza de espírito, é dizer de uma serenidade notável... é dizer do seu sorriso de enten-
dimento... é dizer de um olhar de cumplicidade... É falar, também, da palavra que
dita a exigência e da palavra que dá voz ao rigor... e isto porque, para além de muitas
outras situações, em que o rigor e o grau de exigência marcavam uma presença assí-

O DR. LÚCIO DE MIRANDA!
UM GRANDE SENHOR DO ENSINO

* Ana Maria Netto de Viveiros

O
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dua nas suas aulas... o nosso professor de Matemática, tanto tirava uma décima a uma
classificação de 20 valores... por razões que beliscavam a língua portuguesa... como,
por razões éticas, pontuava o nosso raciocínio até o considerar correcto, mesmo que
não tivesse sido completado o trabalho em questão, ou mesmo que o resultado não
estivesse certo! Lúcio de Miranda era assim! Lúcio de Miranda era um professor
imensamente justo!! 

O seu ensinar matemática tinha muito a ver... tinha tudo a ver com um dizer não!,
a uma pura transmissão do saber do professor, como produto acabado, em direcção a
cabeças submissas... a obediências coisificadas... o Dr. Lúcio de Miranda acreditava
no fascínio que o seu saber apresentar a beleza da Matemática provocava, na capaci-
dade de aprender dos seus alunos; como acreditava, na seriedade das suas buscas pes-
soais; como acreditava, ainda, no seu poder de crítica,... e isto, porque a sua proposta
de ensino continha todos os ingredientes de um «Ensinar a Aprender», tão procurado
pela «escola» dos dias de hoje... e tão pouco conseguido ainda!! A sua proposta de
ensino estava construída sobre um tripé. De dignidade. De respeito. De seriedade.

Para além dos seus elevados conhecimentos científicos e pedagógicos, o Dr. Lú-
cio de Miranda era um professor que não se esgotava na sala de aula. Recordo, na
saudade, as conversas entre «pessoas», que mantinha connosco, discutindo ideias e
trocando opiniões, sem distanciamentos entre professor e aluno. Recordo, na saudade
o afago cultural com que nos envolvia, alimentando valores e construindo afectos.
Recordo, na saudade, o artista, o esteta, o homem de letras...

Senhor de uma cultura profunda e de uma personalidade multifacetada, o Dr. Lú-
cio de Miranda impôs-se à «cidade», pela lhaneza do trato, pelo aprumo do seu estar
na vida, pela verticalidade das suas ideias, pela coragem da sua verdade.

O Dr. Lúcio de Miranda foi um grande Senhor do Ensino!
O Dr. Lúcio de Miranda foi um grande Senhor da Educação!!

Setembro de 2004



Instituto Cultural de Ponta Delgada, no âmbito da homenagem que está a prestar
ao professor Dr. Lúcio de Miranda, pela passagem do seu primeiro centenário,

foi ouvir uma das alunas que teve o privilégio de o ter como professor, durante quase
todo o seu Curso do Liceu. Fiquemos então com Maria Evangelina Macedo Ferreira.

IC - Todos os alunos que contactámos são unânimes em dizer que o Dr. Lúcio de
Miranda os marcou de uma maneira muito especial. Partilha dessa opinião?

ME – Absolutamente. O Dr. Lúcio de Miranda era uma personalidade que infun-
dia respeito, confiança e ao seu sorriso não se ficava indiferente.

IC – O que mais admirava nas atitudes deste professor, enquadrando-o na época
em que estava a leccionar?

ME – Admirava-o na sua profunda competência, na exigência que ponha na prepa-
ração das aulas e na serenidade com que nos transmitia os conhecimentos.

IC – Acha que a sua vida profissional, como professora de Matemática, foi influ-
enciada pelo interesse que ele lhe conseguiu incutir nas suas aulas?

ME – Julgo que devo ao Dr. Lúcio de Miranda o meu interesse pela matemática e
enquanto fui professora, lembrava-me muito da sua metodologia, exigência e rigor,
procurando pôr em prática aquilo que mais me marcou.

IC – Gostaria que me falasse, ainda, do Dr. Lúcio de Miranda como homem de
cultura, para além do grande pedagogo que ele foi.

ME – Recordo com saudade, para além das aulas, as sessões literárias (facultati-
vas) que o Dr. Lúcio Miranda promovia.

O INSTITUTO CULTURAL DE PONTA DELGADA
ENTREVISTA MARIA EVANGELINA

MACEDO FERREIRA

Instituto Cultural de Ponta Delgada

O
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Impressionava-me imenso a interpretação que dava à leitura dos Contos de Tago-
re, prémio Nobel da literatura em 1913 e que traduziam, naturalmente, o fascínio do
nosso professor pela qualidade excepcional da obra daquele que foi considerado o
maior escritor da Índia moderna.

Não esqueço, também, a extraordinária colaboração que dava às “Récitas do Li-
ceu”, onde se lhe reconhecia a sua grande veia artística.

IC – Passados tantos anos e após tantas evoluções no ensino, o Dr. Lúcio de Mi-
randa poderá, ainda, e na sua perspectiva, continuar a ser uma referência muito posi-
tiva na arte de ensinar?

ME – Na minha perspectiva e após tantas evoluções no ensino, o Dr. Lúcio de Mi-
randa continua a ser uma referência positiva na arte de ensinar. As suas invulgares
qualidades humanas e profissionais, com certeza que lhe garantiam um lugar muito
especial, no mundo actual da educação e lhe seriam reconhecidas por todos aqueles
que, a sério, abraçaram a vida de professor.



urante muitos anos, lidei com o Dr. Lúcio de Miranda no Liceu de Antero de
Quental: primeiro como aluno, até ao ano lectivo de 1936-37 e, depois de termi-

nado o meu curso de professor do Ensino Liceal, como colega. Pude assim apreciar
as suas excepcionais qualidades de pedagogo.

As suas aulas eram metodicamente preparadas, esquematizadas no quadro, usando
giz de cores, numa caligrafia perfeita e, depois, claramente expunha a matéria. Sem
necessidade de levantar a voz, mantinha naturalmente a disciplina. Se bem me recor-
do, creio que, só uma vez, mandou sair da aula um aluno, mas sempre exteriorizando
a maior calma. 

No último dia de aulas do meu Curso Complementar de Ciências, numa turma de
18 alunos, que eram estimados pelos professores, o Dr. Lúcio de Miranda, ao des-
pedir-se, saiu bruscamente da sala, para que não notássemos a sua comoção.

Ao exercer a minha missão de professor procurei seguir as pisadas deste meu
Mestre, imitando o seu trabalho metódico.

Colaborei estrictamente com ele nas Salas de Estudo e na elaboração de horários,
utilizando dois quadros, onde se colocavam pequenas tabuinhas, com os nomes dos
professores e das turmas. Era um serviço muito cansativo e o Dr. Lúcio, a meio da
tarde, recostava-se num sofá, dormitava alguns minutos e voltava à tarefa com reno-
vada energia.

No princípio da minha carreira almoçávamos no refeitório do Liceu e entusias-
mei-me com o Esperanto, língua que o Dr. Lúcio conhecia muito bem. Recordo que,
certo dia, confidenciou-me:

- O Pacheco está no início da sua vida profissional. O Esperanto não é bem visto
pelas entidades superiores. O seu interesse por essa língua pode prejudicá-lo.

Eu aceitei o seu conselho.

NO CENTENÁRIO DO NASCIMENTO
DE UM GRANDE PROFESSOR

* Eduardo de Andrade Pacheco

D

* Professor jubilado -  LIceu Antero de Quental
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Nas excursões o Dr. Lúcio metamorfoseava-se e gostava de se divertir com os
alunos. É dele a seguinte frase: Trabalho, trabalho; pândega, pândega!

Ao recordar a sua memória no Centenário do nascimento, manifesto a minha
gratidão pelo muito que lhe fiquei a dever.

Paz à sua bela Alma!

13-6-2004.



o centenário do nascimento do Senhor Dr. Lúcio de Miranda é com todo o res-
peito, saudade e emoção que relembro a figura prestigiosa do querido Professor.

Na minha entrada no Liceu para o Curso Complementar, na novidade e estranheza
da nova Escola, depressa se estabeleceu uma óptima relação Professor/Aluno, no
desenvolvimento das capacidades e no gosto pela disciplina transmitida, num percur-
so que me marcaria profundamente.

O Dr. Lúcio de Miranda enriquecia as suas aulas com o rigor científico, uma
clareza e facilidade que nos entusiasmava.

Na recordação dos belos anos, idade de ilusões mas também de grandes decisões
devo, ao sempre lembrado Professor, a lucidez na minha escolha de seguir a
Matemática; saudade do passado ou respeito pela sabedoria do Mestre, guardo ciosa-
mente os meus cadernos diários, por vezes consultados.

Com o seu elevado espírito de cultura, era  um conversador e contador de
histórias cativante. Toda a sua sensibilidade artística se manifestava numa simples
conversa. Relembro uma sua conferência no Clube Micaelense sobre um tema
romântico, inspirado na cultura indiana que nos encantou.

Em sociedade, procurava dirigir-se atenciosa e amigavelmente aos seus alunos e
era sempre acolhido com entusiasmo na nossa mesa.

Havendo muito mais a assinalar na sua notável personalidade presto, apenas com
estas modestas palavras, a minha homenagem à memória do insigne Professor, do
ilustre Homem e do saudoso Amigo.

O PROFESSOR,
O HOMEM E O AMIGO

* Maria Gabriela Jorge Silva Luna Pais

N

* Professora jubilada.
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alar do Dr. Lúcio de Miranda é falar das minhas memórias de há perto de sessen-
ta anos.

Tive o privilégio de o ter como meu professor de matemática, ao longo de todo o
meu «curso do Liceu Antero de Quental».

Se há professores de quem guardo uma memória viva é a do Dr. Lúcio de Miran-
da. Matemática ensinada por ele era entusiasmante e por essa razão tive sempre boas
notas, que oscilaram entre 15 e 20 valores.

Mas o Dr. Lúcio de Miranda transmitia-nos métodos de trabalho e de estudo, res-
ponsabilidade, rigor, qualidade na apresentação, utilização do português correcto e
sem erros, o entusiasmo pela matemática e pela cultura.

Foi um professor exigente, mas justo. Afável, mas sabendo fazer-se respeitar.

Foi um grande professor! Marcou-me para a vida! Jamais o esqueci e jamais o es-
quecerei!

Lúcio de Miranda – o Homem – era bom, encantador e fiel aos seus ideais e foi-o
até às últimas consequências.

A minha geração teve a sorte de, no Liceu Antero de Quental, contar com profes-
sores como Lúcio de Miranda, Armando Côrtes-Rodrigues, Rui Galvão de Carvalho,
João Bernardo Rodrigues, Agnelo Casimiro, Eduardo Pacheco, Isabel Ferin Couti-
nho, Mário Rego Costa, João Anglin, etc.

Hoje, quando me debruço sobre os problemas com que a educação se debate, a ní-
vel nacional, não consigo entender as causas de tanto insucesso! O português de hoje

MEMÓRIA VIVA

* João Joaquim da Costa

F

* Engenheiro Químico.
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– o correcto – é o mesmo que aprendi; o francês é o mesmo... e ainda hoje falo fran-
cês bastante bem; no inglês, tive uma base de dois anos no liceu e um ligeiro comple-
mento aos dezassete anos, e falo inglês correctamente; ainda sei história... Quanto à
matemática, é verdade que houve uma evolução, mas com os meios que os estudan-
tes têm agora!... onde está o erro?

Viajei e convivi com gente de muitos países. Nunca me senti inferiorizado nos
meus conhecimentos. A Lúcio de Miranda e a outros que me deram as bases, tão soli-
damente, só posso dizer: OBRIGADO!! 

Lisboa, Agosto de 2004



eferenciar um Professor é o mais grato momento de rever o tempo que se distan-
ciou!...

Lúcio de Miranda era um mestre, em matemática, que marcou muitos dos seus
alunos.

Sóbrio de relação, deixava a convicção que era disciplinado e muito disciplinador.
A sua explanação numérica fluía com calma, rigor e transparência, quase com a mé-
trica rítmica de quem compõe um pensamento poético!

Se eu me pudesse expressar sob forma algébrica talvez fosse mais fluente – os nú-
meros sempre me falaram de perto!

De qualquer modo, sabia-o um Homem culto, um tanto reservado, mas suficiente-
mente humano para a relação que mantínhamos.

Quantos Lúcios de Miranda não seriam precisos hoje, transportando a mensagem
de “conveniência de ontem”... para muitas das novas escolas?!...

Mas interessa aqui e agora, isso sim, compreender que “no exercício de matemáti-
ca” que então corrigia, expressar os seus 19,9 valores e o descontar de 0,1 (uma déci-
ma) pela troca de um “à” que no contexto deveria ser acentuado com acento grave
em vez de agudo!...

Por tudo isso, a sua memória é ainda uma presença de admiração!

Angra do Heroísmo, 21 de Junho de 2004

REFERENCIAR UM PROFESSOR…

* Guilherme Dias Rego

R

* Bancário.
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om o Dr. Lúcio de Miranda aprendi a pensar. Com método. Sobretudo aprendi a
falar depois de pensar.

E tudo isto através, principalmente, da Matemática, com “M” grande, e da manei-
ra como a transmitia: deduzia os conhecimentos e não os ensinava como receitas fei-
tas.

Claro que aprendi o que pude, mas o que aprendi serviu-me para o resto da vida,
inclusivamente, para a minha vida profissional.

Uma nota final, como testemunho de quem, como eu, era pouco cuidadoso com
os seus “deveres” escolares: o único “caderno diário” que conservo é o das suas au-
las. Daria um rigoroso e excelente, a todos os títulos, livro de texto. Em qualquer lu-
gar e em qualquer tempo.

Por tudo isto, e não só, recordo-o, sempre, com muita estima e muita admiração.

Vila Franca do Campo,
29 de Julho de 2004

AQUELE “CADERNO DIÁRIO”

* Virgínio Pacheco

C

* Professor de Matemática jubilado.
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Aqui tudo é brando e suave
como esta tarde límpida e outonal
e a relva verde
tudo se passa na sombra
como se um receio mórbido
da claridade crua do sol
tolhesse cada passo
e prendesse as palavras
à flor dos lábios
Oh quem pudesse arrancar-me do peito
esta ânsia meridional de chorar
vertendo lágrimas quentes
e empapando de dor a terra fria
E esta sofreguidão
de embebedar-me de sol
até sentir a garganta seca
e as imagens girando
E esta sede de amar
de um amor sem fronteiras
vasto e tempestuoso como o mar.
Do sofrimento humano
brotaram as raízes da liberdade
e do amor.
Pássaros soltos dos meus olhos
bateram asas pelo mundo inteiro

LONDRES, 1962

* Sacuntala de Miranda

* Professora jubilada - Universiadade Nova de Lisboa.
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e a humanidade se aninhou
na vastidão de meus braços. 
Fluir das águas
presas um momento apenas
entre meus dedos sôfregos
Das árvores despidas
nasceram flores roxas
magoadas de sombra
e das esquinas da noite
sopra um vento cortante
de gelo e solidão
Inquietação reencontrada
no mais fundo de mim
e a dor, a grande dor de te perder
fundida em lágrimas de luz
deslizando em cascata
por sobre o mundo imenso que me aguarda
Meus passos pela estrada sem fronteiras
conduzem a todas as pátrias
da liberdade e do amor
de onde partem os pássaros azuis
que fazem ninho em minhas mãos vazias.



uardo do Dr. Lúcio de Miranda a recordação de um homem de grande serenidade
e de uma inesgotável paciência para ensinar, mesmo os mais rebeldes. Isso e a fi-

delidade a valores que o faziam idolatrar a sua Índia, na época tão agitada pelas lutas
independentistas.

Foi meu professor de matemática e desenho. As primeiras lições de matemática
recebi-as do Dr. Mário Rego Costa. Homem bom, mas arrebatado, que me confundia
e, muitas vezes, não conseguia acompanhar as suas lições. Quando o Dr. Lúcio de
Miranda surgiu no meu segundo terceiro ano, com a sua serenidade e bonomia, com
o aprumo elegante da sua maneira de estar, criou-se uma empatia que, apesar da dis-
tância que nesse tempo separava aluno e professor, ganhou nos meus sentimentos de
adolescente, uma medida diferente.

Viviam-se, na altura, os tempos seguintes ao após-guerra, quando já começava a des-
vanecer a esperança que a pressão dos aliados levasse a modificações políticas em Portu-
gal. As poucas notícias que as lutas pela libertação de antigas colónias conseguiam passar
as malhas da censura, entusiasmavam o meu espírito de adolescente, que crescia e se for-
mava num meio familiar que cultivava a liberdade e estimulava a leitura e o escutar, qua-
se reverencial, das notícias da BBC. Eram, ainda, restos daquela ingénua ilusão gerada
pela legenda dos anos da segunda guerra mundial, quando Fernando Pessa lançava ao
mundo que”a BBC fala e o mundo acredita”. Os infindáveis jejuns de Gandhi e as cons-
tantes marchas pacíficas dos seus seguidores, impressionavam. E foi nesse contexto que
pela primeira vez ouvi, de familiares, falar das ideias do Dr. Lúcio de Miranda sobre o
futuro da sua Índia. E a minha admiração pelo professor que era, também, e no meu espí-
rito de adolescente, um companheiro das marchas de Gandhi, cresceu a par com o receio,
quase temor, do que lhe poderiam fazer os esbirros da polícia política, cujas intervenções
eram, frequentemente, citadas nos noticiários estrangeiros e nas conversas familiares.

Foi neste quadro de sentimentos de um adolescente inebriado pelas lutas de liber-
tação de países asiáticos e europeus e os relatos melodramáticos do avanço dos co-

MEMÓRIA DO
DR. LÚCIO DE MIRANDA

* Gustavo Moura

G

* Jornalista.
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munistas, que a figura do Dr. Lúcio de Miranda ganhou, para mim, na minha fértil
imaginação dos dezasseis anos, um contorno muito especial.

Depois, em Dezembro de 1951, sou escolhido para contra-regra do espectáculo
“O Tempo e a Máscara” que subira à cena no “Teatro Micaelense”, como um dos nú-
meros do programa comemorativo do centenário da fundação do Liceu Nacional de
Ponta Delgada, a celebrar em Fevereiro de 1952. Os ensaios iniciaram-se logo em Ja-
neiro com a reabertura das aulas, depois das férias de Natal. Era, sempre, no meu
tempo, a 7 de Janeiro, passados “Os Reis”, como na altura se dizia. E foi então que
os meus contactos com o Dr. Lúcio de Miranda, um dos autores da peça que ensaiá-
vamos, ganharam maior proximidade. Sem nunca serem íntimos foram, no entanto,
suficientemente próximos para apreciar a lucidez do seu pensamento, a fidelidade a
ideias e valores, a perseverança na defesa dos seus pontos de vista, especialmente pe-
rante dois interlocutores de têmpera rija, cada um a seu modo e na sua área, António
Roberto de Oliveira Rodrigues, o encenador e ensaiador de grande talento, e o mestre
Alfredo, o carpinteiro do “Teatro Micaelense” a quem pediam arranjos de cena e ce-
nários, exigindo o mais do seu saber e habilidade.

Foram semanas de um convívio diário, em que, sem ter ido a uma aula que fosse,
estava dispensado para melhor cumprir as minhas multifacetadas obrigações de con-
tra-regra e de chefe de redacção do “Arco-Íris”, aprendi imenso. E se já admirava o
Dr. Lúcio de Miranda, o meu apreço pelo homem cresceu perante a sua cultura e
inalterável serenidade, frente aos arrebatamentos de António Roberto de Oliveira Ro-
drigues e os resmungos do mestre Alfredo. Às minhas tímidas tentativas de falar dos
acontecimentos que assolavam a Índia, o Dr. Lúcio de Miranda furtava-se a dar se-
guimento. O que me desiludia. Mas, depois, perdidas as ilusões da adolescência, te-
nho como forma de, naqueles tempos de intolerância e perseguições, não envolver
um jovem inexperiente em complicações.

Na altura, foi publicado um número especial do jornal académico “Arco-Íris”, de
quem era o chefe de redacção. O pequeno artigo que publiquei, começava “foi há se-
te anos que entrei no Lic...”e na assinatura identificava-me como aluno do quinto
ano. Os professores responsáveis queriam que retirasse essa indicação, pois mostrava
claramente que tinha chumbado dois anos. A minha recusa, que prevaleceu, teve ape-
nas como defensor o Dr. Lúcio de Miranda, que assim me deu mais uma lição, a do
rigor, que ao longo da minha vida de jornalista nunca mais esqueci.

A coerência e a coragem da sua partida aumentaram a admiração e o respeito
construídos nas aulas e consolidados naqueles dois meses de contactos no palco e
bastidores do “Teatro Micaelense”. Admiração e respeito acrescidos com a leitura da
autobiografia de sua filha, Sacuntala de Miranda. Também testemunho da firmeza de
um carácter que se recorda com emoção e reconhecimento.



a minha juventude, o Liceu Antero de Quental era, na pequena e pacata cidade
de Ponta Delgada, uma instituição de referência, um lugar de alto nível, para a

educação dos jovens que a frequentavam.
Os senhores professores, respeitados e distantes, pertenciam à classe social que

personificava o saber e, de certo modo, eram por nós, os jovens, considerados mais
ou menos inacessíveis, se bem que acarinhados à distância, com os nossos ditos e ir-
reverências.

Estar no liceu era um privilégio, mas nem sempre o esforço de aprender era
uma tarefa fácil, em especial para mim na disciplina de matemática, para a qual inex-
plicáveis obstáculos me tolhiam o discernimento.

Foi no meu quinto ano, que o Sr. Dr. Lúcio de Miranda me calhou como pro-
fessor, e a sua figura serena, impondo alguma distância aos alunos que até aí o desco-
nheciam, não deixava de colocar em mim alguma angustiada curiosidade.

Eu era muito fraco aluno em matemática, habituado a que aquela matéria fosse
apenas entendida pelos especialmente dotados, no grupo dos quais eu não me encon-
trava.

Algumas aulas mais tarde e perante o explanar sereno e metódico do professor
Lúcio de Miranda, eu fui percebendo, com alguma satisfação, que afinal eu poderia
vir a entender os complicados raciocínios da matemática.

Lúcio de Miranda possuía a qualidade de saber transmitir aos alunos o conhe-
cimento das bases e o gosto pelo raciocínio matemático, que poderia ser atingido por
qualquer aluno, mesmo que sem os fulgores da intuição matemática.

Para além da sua capacidade de ser bom professor e conhecedor inteligente da
ciência matemática, o Dr.Lúcio de Miranda era um homem bom, sensível e culto.

Nascido na Índia portuguesa, creio que assimilou naturalmente os ensinamen-
tos da cultura portuguesa, todavia profundamente impregnados das tradições cultu-
rais e civilizacionais da Índia.

UMA SINGELA HOMENAGEM

* António Eduardo Soares de Sousa

N

* Professor jubilado.
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Tais características faziam-se notar na sua postura, atenta às artes e aos proble-
mas do espírito, do mesmo modo que possuía uma intensa honradez de convicções
acerca da vida e da situação do país naquela época, profundamente injusta, da ditadu-
ra e do colonialismo português.

Como se sabe, viria a ser vítima das tortuosas maquinações da ditadura, saindo
da ilha e do convívio dos amigos e exilando-se em Inglaterra, aonde veio a falecer.

Enquanto professor do meu tempo do Liceu, Lúcio de Miranda organizava se-
rões literários, apadrinhava manifestações culturais e não deixava de perceber nos
seus alunos, as qualidades e características que lhes eram mais valias.

Quanto a essa humana e sensível qualidade, devo-lhe a sua atenção para com
as minhas habilidades para as artes plásticas, igualmente notadas e acarinhadas por
outra personalidade do corpo docente do liceu, a saudosa professora Maria Isabel
Coutinho.

Com a minha continuada e catastrófica incapacidade de ser bom aluno em ma-
temática, eu havia decidido enveredar, após o 5º ano, para um curso de letras, pen-
sando na história e na filosofia. Porém, o Dr. Lúcio de Miranda, discretamente e com
o seu sorriso benevolente, lá me foi indicando o caminho das Artes e da Arquitectura,
colocando nos meus exames a água benta indispensável.

À sua personalidade de homem inteligente e culto e ao seu humanismo, que
colocava os valores do espírito muito para além das habituais conveniências da vida,
eu fiquei a dever o meu curso de Arquitectura.

Num espaço de actualidade, em que a velocidade e a materialidade definem,
com muita intensidade, os conteúdos das relações humanas, é muito justo, carinhoso
e compensador prestar homenagem ao Doutor Lúcio de Miranda, que entre nós viveu
um bom tempo da sua vida, ilustrando, com a sua personalidade e dignidade, a gale-
ria dos meus bons professores do Liceu Antero de Quental de então.



Exmo Senhor representante do Governo Regional dos Açores
Exmo Sr Presidente do Conselho Executivo da Escola Secundária Antero de Quental

Exmo Sr. Presidente do Instituto Cultural de Ponta Delgada
Minhas senhoras e meus Senhores

ermitam-me que, antes de tudo, em meu nome pessoal e no da Comissão Organi-
zadora deste evento, eu dirija uma saudação muito especial aos dois filhos do

Homem, que aqui nos trouxe, nesta noite de finais de Setembro de 2004.
À Sacuntala e ao Álvaro, o nosso abraço muito amigo. Estamos felizes por vocês

estarem aqui!.

E nós, estamos aqui!... como Instituto Cultural de Ponta Delgada e em parceria
com a Escola Secundária de Antero de Quental, a honrar um homem, O Dr. Lúcio de
Miranda... 

Estamos aqui!... para celebrar um ano. O ano do seu primeiro centenário, ocorrido
a 24 do passado mês de Agosto.

É uma homenagem justa!, a um homem que calou fundo no coração de uma ES-
COLA e no coração de uma comunidade!! É uma homenagem simples, a nossa... mas
vestida pelo carinho e pela ternura! 

Estamos aqui. Todos. Para juntarmos os nossos retalhos de memória e com eles
podermos evocar a figura de um saudoso professor desta casa, o nosso querido pro-
fessor de matemática.

E o meu primeiro retalho de memória teve como cenário, precisamente, esta bibli-
oteca... em dia de audição de alunos, da então «Academia Musical de Ponta Delga-
da»,... com todos os nervos miudinhos que, normalmente, esses eventos, consigo
transportam. Eu era, então, uma menina recém-chegada de Angola... e aquele Profes-

SESSÃO SOLENE NA BIBLIOTECA DA ESCOLA
SECUNDÁRIA ANTERO DE QUENTAL

* Ana Maria Netto de Viveiros

P

* Instituto Cultural de Ponta Delgada.
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sor aproximou-se e, de um modo afável, encetou comigo uma conversa sobre a músi-
ca que eu tinha tocado,... há quantos anos estudava piano... eu senti-me naturalmente
feliz e dei por mim a falar das minhas preferências musicais. Dos autores de que mais
gostava... E desse primeiro encontro ficaram, desde logo, duas grandes marcas: Um
olhar! e uma voz!... 

Um olhar que escondia uma luz, uma luz serena...
Uma voz que me habituei a respeitar, no tempo... e para o tempo!!

O Dr. Lúcio de Miranda foi um grande Senhor do Ensino! 
O Dr. Lúcio de Miranda foi um grande Senhor da Educação!!

As suas invulgares qualidades humanas e profissionais romperam as barreiras do
tempo... e estão hoje, aqui, neste Salão Nobre do seu e nosso Liceu... porque em cada
um de nós, os que fomos seus alunos, os que fomos seus amigos, os que fomos a sua
família, há todo um espólio de vida presente na saudade, presente na consideração,
presente no reconhecimento.

O Dr. Lúcio de Miranda era um homem de carisma. Sóbrio no gesto, cativante na
palavra, senhor de uma sensibilidade finamente desenvolvida, com facilidade criava
laços de simpatia e estendia teias de afecto.

Senhor de uma personalidade forte, senhor de uma vasta cultura, era um encanto
para nós, seus alunos... o podermos conversar com um professor, deste quilate, fora
das paredes da sala de aula, sem nos sentirmos inibidos, muito antes pelo contrário o
nosso ego erguia-se no entusiasmo!!

Não recordo, uma única vez!, em que o «Professor» cruzasse connosco os corre-
dores desta casa,... sem que o seu sorriso se entreabrisse em afago de alma. E este
fluido em ritmo de tertúlia deslizava e tudo se convertia em encontro... quer fosse em
palco de jardim, quer fosse em bancada do campo de jogos!!

O Dr. Lúcio de Miranda!!!
É um rosto integro este que aconchego na emoção! Um rosto esculpido no lado da

autenticidade! Um rosto que deixou marcas profundas de vida... na minha história de
vida e no meu percurso profissional.

O Dr. Lúcio de Miranda era um homem. De pé. Frente a si próprio! Era um ho-
mem. De pé. Frente ao seu tempo! Era um homem. De pé. Frente aos seus ideais de
vida!

O Dr Lúcio de Miranda ganhou o direito ao meu cais de memórias!!!

OBRIGADA PROFESSOR!!



ão me considero particularmente habilitado a evocar a memória do Dr. Lúcio de
Miranda. No entanto, a gentileza e a confiança  que o convite do Instituto Cultu-

ral de Ponta Delgada constituíu e o encorajamento vindo da família tornaram esse
convite irrecusável.

A essa família fiquei, e estou, ligado pela gratidão e uma profunda amizade. À
Sra. D. Fédora de Miranda, uma mulher corajosa, que soube viver com determinação
e força de ânimo as circunstâncias extrememente adversas que em certa altura teve
de enfrentar, ao mesmo tempo que, com enorme generosidade e sentido de solidarie-
dade, acolhia, na sua casa de Londres, a minha família, que se encontrava exilada na
Grã-Bretanha, nas suas deslocações a essa cidade, apesar do evidente desconforto
que a nossa presença provocava, à semelhança do que fez com tantos outros; à Sa-
cuntala, agora a única amiga antiga com quem, mau grado todos os acidentes dos
nossos percursos, em São Miguel, em Lisboa ou na Grã-Bretanha, mantive sempre
contacto e com quem vivi muitas cumplicidades; e ao Álvaro que, dada a nossa dife-
rença de idade, só vim a verdadeiramente conhecer em Londres, para descobrir al-
guém que, além de inteligente e culto, era um homem bom, que pratica a amizade
com grande devoção.

Ao falar da sua família, penso que estou já, indirectamente, a falar do Dr. Lú-
cio, como a ele nos referíamos quando o conheci. O convívio e a vida em comum
permite interacções e influências mútuas que promovem maneiras de ser e comporta-
mentos. Nos seus familiares pareceu-me sempre detectar a sua forte presença, mesmo
depois do seu desaparecimento.

Nunca pertenci ao círculo íntimo do Dr. Lúcio. Fui seu aluno e tive o privilé-
gio de com ele manter algumas conversas, embora provavelmente limitadas pela mi-
nha juventude de então, que condicionava de forma decisiva a diferença nas nossas
experiências de vida e bagagem cultural.

NO CENTENÁRIO DO NASCIMENTO
DO DR. LÚCIO DE MIRANDA

* Bruno da Ponte

N

* Professor jubilado.

Insulana. Órgão do Instituto Cultural de Ponta Delgada, 60 (2004): 13-27Insulana. Órgão do Instituto Cultural de Ponta Delgada, 60 (2004): 13-27Insulana. Órgão do Instituto Cultural de Ponta Delgada, 60 (2004): 289-292



290 Bruno da Ponte

Penso, assim, que haveria, sem dúvida, quem melhor poderia desempenhar es-
ta função. Alguns estarão até, com certeza, nesta sala. Por isso, concebi a minha in-
tervenção tão só como uma tentativa breve de incentivar uma conversa mais alargada
que nos traga – espero – depoimentos para além daquele que aqui deixo.

Queria agora, antes de seguir, expressar o meu agradecimento à Sacuntala por
me ter facultado os dados biográficos que vou referir e à Sra. Dra. Clotilde Cymbron
por com grande empenhamento me ter tornado acessível a documentação que me vai
permitir uma menção mais pormenorizada à actividade do Dr. Lúcio em São Miguel,
mormente no que respeita à sua intervenção cultural.

O Dr. Lúcio de Miranda nasceu em Pangim, Goa, a 24 de Agosto de 1904.
Acabado o curso do liceu aos dezassete anos, veio para Portugal e formou-se em Ma-
temática, na Universidade de Coimbra. Nesta cidade conheceu o poeta Adeodato
Barreto, seu conterrâneo, que contribuíu para o fortalecimento das suas convicções
nacionalistas e o seu culto pela cultura indiana. Publicaria, mais tarde, uma biografia
deste seu amigo, que muito admirava.

Acabada a licenciatura, fez um estágio de dois anos no Liceu Pedro Nunes, em
Lisboa. Concorreu, então, a um lugar de professor no Liceu de Ponta Delgada. Aí co-
nheceu a sua futura mulher, Fédora Serpa, com quem casou em 1934, quatro anos
após a sua chegada a São Miguel, e aí, também, veio a nascer a sua filha Sacuntala.
(Embora não conheça a língua, julgo que mais correcto seria dizer Xacuntalá, nome
de uma personagem mitológica e título de uma obra do dramaturgo indiano Kalidas-
sa, que assim era homenageado.)

Mau grado um acidente de percurso (e é o único de que me recordo), em que
um deputado da União Nacional o atacou num artigo em que, numa atitude racista,
aludiu à cor da sua pele, e a que respondeu de forma serena e plena de dignidade, re-
conhecidas as suas qualidades, foi bem acolhido, fez muitas amizades e aqui criou
raízes profundas. Entre os anos 1930 e 1938, publicou vários artigos no Correio dos
Açores, que visavam dar a conhecer aos micaelenses a sua terra natal.

Em 1938, recebeu a notícia de que a sua mãe se encontrava muito doente e de-
sejava ver os filhos, tendo resolvido voltar, com a mulher e a filha, a Goa, onde viveu
como professor no liceu de Pangim. Em 1942, e encontrando-se ele próprio doente e
com receio de morrer, decidiu regressar à terra de sua mulher. Não havendo nesse
momento vaga nos Açores, aceitou temporariamente um lugar de Vice-Reitor no Li-
ceu do Funchal, onde viveu quatro anos e onde nasceu o seu filho Álvaro.

Passado esse tempo, conseguiu, finalmente, regressar ao Liceu de Ponta Delgada.
Entretanto, em 1954, formou-se o movimento do satyagraha e os nacionalistas goeses,
vindos de Bombaim, começaram a atravessar a fronteira desarmados, sendo recebidos a
tiro e presos pelas tropas portuguesas. Iniciou-se, então, uma ruidosa campanha de desa-
gravo, em que o Primeiro Ministro indiano Nehru, que o Dr. Lúcio muito admirava, era
enxovalhado. Recusando-se a ceder às pressões para que participasse publicamente na
campanha e como protesto, demitiu-se do seu lugar de professor e partiu para Inglaterra,



numa atitude de enorme coerência ética e coragem, que o levou a trocar uma situação
estável e cómoda por um futuro que se revelaria incerto e difícil.

O seu projecto era juntar-se aos patriotas goeses que viviam em Bombaim, no-
meadamente Tristão Bragança e Cunha e Berta Menezes Bragança, que conhecera
em Goa. A família juntar-se-lhe-ia, quando a sua situação estabilizasse.

O facto de ter adoecido gravemente em Londres não lhe permitiu, no entanto,
concretizar essa intenção. A Sra. D. Fédora foi chamada para lhe dar apoio, passando
pela dura experiência de ter de trabalhar como empregada doméstica para assegurar a
sobrevivência, enquanto o Álvaro se quedava nos Açores com a avó e a Sacuntala es-
tudava em Lisboa, ao mesmo tempo que trabalhava. Só alguns anos mais tarde, a
saúde do Dr. Lúcio melhorou e lhe foi possível obter um lugar de professor do ensino
secundário e um empréstimo para a compra de uma casa, o que permitiu que o Álva-
ro se lhes juntasse. Por sua vez, a Sacuntala só o faria em 1960, após terminar a li-
cenciatura na Universidade de Lisboa.

Em Londres, o Dr. Lúcio de Miranda, como, de resto, toda a família, participou
activamente na luta contra o regime fascista em Portugal e, em particular, em activida-
des relacionadas com a situação em Goa. Preocupado com o desconhecimento em que
os portugueses viviam essa situação, escreveu mesmo um panfleto intitulado A Verda-
de Sobre Goa, publicado pela Goa League e enviado pelo correio para Portugal.

A 23 de Dezembro de 1961, depois de vários dias vividos com ansiedade pro-
vocada pela notícia de que o exército indiano cercava Goa e se preparava para entrar
no território, soube que terminara a ocupação de Goa por Portugal e caiu de cama.
Levado para o hospital, viria a falecer a 12 de Janeiro de 1962, de um acidente vascu-
lar cerebral.

Em São Miguel, além da sua actividade de exemplar professor de Matemática,
de que tantos açorianos beneficiaram, o Dr. Lúcio de Miranda esteve ligado a inúme-
ras realizações. Ainda no plano da sua profissão, participou na inauguração de um
projecto de nível nacional: a criação de um Centro de Estudos de Matemática e Física
no Liceu de Ponta Delgada. A primeira sessão pública constou de uma sua conferên-
cia sobre “A Teoria dos Números Irracionais”.

No plano mais geral da cultura, principalmente nos campos do teatro, da músi-
ca e da literatura, foram múltiplas as suas intervenções. Na impossibilidade de as
enumerar todas, destacaremos apenas alguns exemplos.

Em Janeiro de 1947, encenou e ensaiou, juntamente com António Roberto de
Oliveira Rodrigues, as peças de teatro Volta Inesperada, de Castilho, e O Coração ao
Pé da Boca, de Martinez Sierra. No mesmo ano, em Novembro, a Academia Musical
promoveu um serão músico-literário, com a leitura de um conto de Rabindranath Ta-
gore, traduzido pelo Dr. Lúcio de Miranda e com a participação, ao piano, de sua mu-
lher Fédora Serpa de Miranda. Em 1949, dirigiu os corais de vozes femininas com
acompanhamento de Trio e Melódio na execução das obras de Chopin, Gounod e
Saint-Saens, também num serão da Academia Musical.
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Foi autor da terceira parte , “O Tempo e a Máscara”, da peça A Miragem do
Porvir, levada à cena no Teatro Micaelense em várias sessões em Fevereiro e Março
de 1952 e colaborou na direcção do espectáculo (o Dr. Armando Côrtes-Rodrigues
foi o autor das outras duas partes).

E poderia referir, ainda a título de exemplo, uma carta enviada ao Dr. João
Bernardo de Oliveira Rodrigues, a que a Sra. Dra. Clotilde Cymbron amavelmente
me facultou o acesso, em que tece comentários a dois concertos de piano e a um es-
pectáculo de bailado flamenco em Londres, que espelham a sua sólida cultura e sen-
sibilidade artística.

Como seu aluno, recordo o professor que, pela dignidade da sua atitude, impu-
nha um respeito que, sem necessidade de recorrer a qualquer forma de repressão, do-
minava por completo uma turma em geral indisciplinada como era a minha.
Ensinava-nos a organizar o nosso trabalho, a estudar, e preocupava-se em dar-nos a
conhecer a lógica e racionalidade internas da ciência matemática. E recordo, sobretu-
do, o professor que conseguiu que o aluno tradicionalmente medíocre em Matemáti-
ca, que eu era, viesse a interessar-se por essa disciplina, a ponto de obter nela uma
classificação muito mais alta do que em qualquer outra disciplina nos exames finais
do secundário. Nos contactos mais pessoais, estão bem vivas na minha memória as
suas considerações sábias e sensatas sobre a vida e algumas revelações ao jovem
ignorante, entre as quais destacaria  a da existência de Rabindranath Tagore, cuja
obra eu viria a ler com particular proveito.

Esta é a modesta homenagem que posso prestar ao Dr. Lúcio de Miranda, o
professor, o homem de cultura e o cidadão. 

28 de Setembro de 2004



ideia desta homenagem surgiu quando, no ano passado, a Sacuntala me disse
que o pai faria cem anos a 24 de Agosto de 2004. Não vou fazer uma confe-

rência nem tão pouco um discurso, desejo apenas relembrar o que retenho na mi-
nha memória sobre o Sr. Dr. Lúcio de Miranda. Recordo-o mais como um amigo,
quase um familiar, do que como professor. Isto porque só fui sua aluna no ano em
que entrei para o Liceu de Ponta Delgada e, curiosamente, como aluna de Por-
tuguês.

Contava meu tio João Bernardo que, um ano depois de ter iniciado o seu ma-
gistério no nosso Liceu, conhecera o Dr. Lúcio de Miranda que em 1929 fora
nomeado professor agregado de Matemática do mesmo Liceu. Embora um fosse for-
mado em letras e o outro em matemática, cedo se estabeleceu uma sólida amizade
entre ambos, fruto de interesses comuns, dentre os quais se destacava a música. Foi
a sensibilidade de melómano que fez com que uma amizade de colegas se esten-
desse à nossa família e, posteriormente à família Serpa de Miranda.

Assim, quando despertei para o mundo que me rodeava já eles lá estavam fazen-
do parte dos amigos que frequentavam a casa dos meus avós paternos, onde todos
nos reuníamos na cidade ou no verão em Santa Rosa. Também era habitual, nesta es-
tação, uma ida à Ribeira Seca onde o Sr. Dr., a Senhora D. Fédora e os filhos pas-
savam as férias.

São muitas as memórias que conservo do nosso homenageado, nomeadamente
algumas que advêm de conversas a que assisti e que, apesar de criança ou adoles-
cente, retive, tendo mais tarde reconstituído e delineado o seu perfil.

A casa que habitavam na Rua Margarida de Chaves era acolhedora e tinha uma
decoração diferente do que era comum nas outras que eu visitava. Lembro-me du-
mas divisões em madeira trabalhada que separavam as salas e de móveis e peças
marcadamente indianas. Essa mesma casa fora anteriormente um colégio e tinha, ao
fundo do jardim, um ginásio onde ocorreram vários espectáculos. Numa dessas fes-

À MEMÓRIA DE LÚCIO DE MIRANDA

* Maria Clotilde A. O. Rodrigues Cymbron
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tas foram interpretadas várias composições musicais com letra em português da sua
autoria. As que fixei foi uma berceuse, a “Truta” de Schubert, e a tradução livre do
poema de Wilhelm Müller para a “Tília” também de Schubert.

Na primavera de 1951 veio a S. Miguel a cantora Margarida Sotto-Mayor Amado
que aqui realizou alguns concertos. Estive, numa tarde de domingo, em casa dos Mi-
randa, que a convidaram para um chá juntamente com um grupo de amigos. Nós, os
mais novos, sentámo-nos no chão em redor da cantora e do piano. Foram momentos
calorosos de arte e de amizade em que a Senhora cantou e nos pôs a cantar também.

O dia que mais marcou a minha infância e penso que o mesmo terá acontecido
com os meus irmãos e primos foi o das Bodas de Ouro dos meus avós. Tem oportu-
nidade inseri-lo neste contexto, porque tendo sido uma festa familiar com várias ac-
tividades organizadas e realizadas pelos filhos e netos, o Sr. Dr. Lúcio não se limitou
a estar presente como convidado, mas colaborou escrevendo umas coplas alusivas à
data e à família para uma melodia de crianças que cantámos a encerrar a pequena
récita que refazia a vida dos aniversariantes. Também a Sacuntala recitou versos do
meu avô e “Estas Velhas Árvores” de Olavo Billac, tendo a Senhora D. Fédora e o
Álvaro, grande amigo do meu irmão mais novo, ajudado a celebrar esse dia tão im-
portante para a nossa família. 

A ausência da televisão e a vida mais pacata do que a dos nossos dias propor-
cionava serões e reuniões onde as pessoas se encontravam para dialogar. Revejo o
Sr. Dr. Lúcio inserido em diversos grupos da nossa sociedade, onde era conversador
animado juntamente com o Dr. António Augusto Riley da Motta e o Sr. Cristiano
Frazão Pacheco, todos eles pessoas cultas e de verbo fácil que mantinham um
agradável e interessante convívio. Este último organizava uns jantares onde todos os
convivas figuravam como deuses e deusas da mitologia greco-latina. Era, por assim
dizer, uma academia clássica que reunia de tempos a tempos. Nunca assisti a ne-
nhum desses jantares, mas sempre ouvi contar.

Merece especial destaque o Centenário do Liceu e o espectáculo realizado no en-
tão jovem Teatro Micaelense, para o qual o Sr. Dr. Lúcio escreveu o texto e conce-
beu toda a segunda parte. Vivi as várias fases da criação da peça O Tempo e a
Máscara que tiveram o seu início nas férias do verão anterior: leituras, marcação de
cenas, escolha dos intérpretes, preparação e confecção dos trajes, estes últimos ori-
entados pelas senhoras, incluindo a Sr.ª D. Fédora, a Sr.ª Dr.ª Lígia Matos e a sua
mãe, Sr.ª D. Maria Jacinta Matos, bem como a minha mãe e outras que, aliás, figu-
ram no programa. Relembro os ensaios e o gosto que tive em participar numa cena. 

Aquando da visita a Ponta Delgada da companhia de teatro Rey-Colaço e Robles
Monteiro, em Junho de 1952, o Sr. Dr. Lúcio foi um espectador e crítico interessado,
o que deduzi das impressões trocadas entre ele e o meu pai.

Para terminar desejo referir um pormenor que sempre me impressionou e que
demonstra a relação de amizade que, logo de início, foquei: durante a sua estada em
Inglaterra era trocada correspondência entre as nossas famílias e nas cartas enviadas



pelo Sr. Dr. Lúcio, ao despedir-se, ele sempre enumerava todos os membros da
família pelos seus nomes, do mais velho ao mais novo.

É pois da maior justiça render-lhe o meu preito de homenagem e, neste momen-
to, dirijo-me à Sacuntala e ao Álvaro para lhes dizer que foi com muito gosto que
redigi estas simples linhas.

295À Memória de Lúcio de Miranda





Exma. Sra. Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada
Exma Família do Professor Doutor José de Almeida Pavão

Exmas. Autoridades
Minhas Senhoras e meus Senhores

Instituto Cultural de Ponta Delgada sente-se muito honrado pelo convite, que
lhe foi feito pela Câmara Municipal da nossa cidade, para vir aqui prestar o seu

testemunho e o seu preito de gratidão a uma das mais proeminentes figuras do xadrez
Cultural Açoriano. 

Estou aqui como Vice-Presidente de um Instituto, que teve a honra de contar com o
Professor Doutor José de Almeida Pavão, como um dos seus mais ilustres Presidentes.

Permitam-me que, em meu nome pessoal, eu dirija agora uma saudação muito espe-
cial a toda a família do nosso homenageado de hoje, na pessoa da sua mulher, Sª Dª Li-
li Pavão, uma família a quem me ligam laços profundos de uma amizade de muitos
anos e de muita consideração. Uma amizade que irrompe com os avós, toca os filhos e
mergulha nos netos, alguns dos quais eu tive o prazer de contar, como meus alunos.

Não é fácil! Não é fácil falar do Professor Doutor José de Almeida Pavão!! O Ho-
mem! O Professor! o Escritor! O Amigo! E não é fácil, porque falar de um alguém
que nos foi muito querido, acarreta sempre consigo o risco de uma emoção que possa
embaciar a transparência do nosso olhar... e não lhe conceder a devida cidadania des-
te momento.

Personagem multifacetada, aliou uma inteligência brilhante a uma profunda sensi-
bilidade... uma impecável e reconhecida competência a uma simplicidade deveras ca-
tivante... uma grandeza de alma a um enorme respeito pela pessoa do outro. 

HOMENAGEM AO PROFESSOR DOUTOR
JOSÉ DE ALMEIDA PAVÃO

* Ana Maria Netto de Viveiros
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Era um humanista na verdadeira acepção do termo!!

José de Almeida Pavão. Um nome. Escrito em maiúsculas! Escudado em valores.
Um homem! Fiel a si próprio. 

É de integridade que estamos a falar!!

José de Almeida Pavão. Uma Família. E um mundo de afectos. O seu orgulho!, e
a sua vaidade! Brilhava-lhe no olhar uma espécie de orgulho de casta!

José de Almeida Pavão nasceu em Ponta Delgada a 6 de Dezembro de 1919... e tra-
zia já nas veias sangue de professor – herança do pai e também de uma avó – 
Fez o ensino secundário no Liceu de Ponta Delgada e rumou à Faculdade de Letras
em Lisboa onde, em 1941, concluiu a licenciatura em Filologia Clássica. Em 1943,
fez o exame de estado, no Liceu Normal de Pedro Nunes e foi colocado, nesse
mesmo ano, no Liceu de Ponta Delgada.

Professor! Professor do Ensino Secundário... e a insinuante simpatia que dele
emanava. De trato afável e pela maneira como ensinava, colocando a arte de educar
ao serviço do desenvolvimento humano, cativou vagas e vagas de meninos, de meni-
nas que, por entre os meandros de uma língua viva, se foram habituando a senti-la e a
descobri-la, como um monumento de tonalidades expressivas... graças a um profes-
sor – que era desde logo um amigo – graças a um professor que sabia sentir o gosto
das palavras e o sabor dos livros... e que gostava que os seus alunos, o soubessem
também sentir! E na esteira da literatura... professor, ainda, do grego e do latim.

Mas o Dr. José de Almeida Pavão era também um professor que acreditava que o
saber e a cultura não se esgotam na sala de aula e que o “ser-se escola” derruba pare-
des, constrói afectos, inunda corações e enriquece o espírito. E é assim que nos apa-
rece o dinamizador cultural, inserido num grupo de excelência, que contava com a
presença do Dr. João Bernardo de Oliveira Rodrigues, do Dr. Lúcio de Miranda e de
António Roberto de Oliveira Rodrigues. As famosas récitas do Liceu, os Serões de
Arte e Cultura, os Serões Dramático-Musicais, que então aconteceram, devem, a esta
elite de homens, a qualidade e o primor, e o alto nível de que se revestiram, chegando
mesmo a tocar as raias do profissionalismo. São momentos altos de um liceu, conver-
tidos em pedras... em marcos da nossa cidade!!

O Dr José de Almeida Pavão uma voz! Cultor do Bel-Canto, tinha uma belíssima
voz de tenor que agradava, e de que maneira, a quem teve o prazer de a ouvir!

Em Outubro de 1964, Almeida Pavão é o novo Reitor do nosso Liceu, cargo que
acumula com o de Director da Escola do Magistério Primário.



E o momento culminante da sua carreira acontece com o convite que lhe foi feito,
pelo então recém-criado Instituto Universitário – hoje Universidade dos Açores - pa-
ra um lugar de professor assistente.

O Professor Doutor José de Almeida Pavão doutorou-se em Filologia Românica
em 1980. 

Estivemos lá, e éramos muitos, a assistir a esse momento, o culminar de um velho
sonho!!, arquitectado ainda em anos que dizem de juventude, de idealidade, de uto-
pia!!

Ali o Homem. Ali o Professor. Ali o rosto de uma serenidade quase sem limites!..
a defender a sua verdade, o seu saber, o seu profissionalismo e os seus princípios. 

Três anos depois prestava provas de agregação, tendo sido, posteriormente, nomea-
do Professor Catedrático de Literatura Portuguesa.

Professor! Professor Universitário!!

Senhor de um currículo invejável, sem nunca ter colocado um ponto final, na sua
permanente busca por um ideal de perfeição, o Professor Doutor José de Almeida Pa-
vão continua... até ao fim, no encalço do seu Nirvana.

Tomou parte num sYmposium, em congressos e seminários em Portugal e no es-
trangeiro.
Foi bolseiro do Instituto de Cultura e Língua portuguesa, para investigação da lite-
ratura oral catarinense e fez conferências nas Universidade de São Paulo e de Santa
Catarina,(Florianópolis), na última das quais exerceu a docência entre Março e
Abril de 1986 e em Julho de 1987.

Foi uma experiência que o empolgou. Falava dela com muito carinho

Jubilou-se em 1989. 
Estivemos lá, na sua última lição. Anfiteatro cheio... e a sua lição estremada numa

bondade natural, numa delicadeza de trato, e na coragem dos homens que vivem de pé,
começou por informar a assistência de que, por razões que se prendiam com o facto de
se encontrar, no anfiteatro um dos seus netos, menino de dez anos, e para que este pu-
desse lembrar-se da última aula do seu avô, o nível da sua comunicação teria de ser um
pouco alterado. Grande Lição de vida! De uma vida que foi uma grande lição... e que
enorme respeito pela pessoa do menino e do seu estar no mundo!!
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Falar do Professor Doutor José de Almeida Pavão é dizer de uma obra de Investi-
gação, de Ensaio, de Estudo... de uma obra pautada pelo rigor e pela exigência cientí-
fica... e é dizer de uma obra de ficção, de um texto polvilhado pelo sabor estético, por
vezes de pincelada impressionista, em que a palavra serve a vertente afectiva e a ver-
tente intelectual... 

Palavras em palco de vida... e o seu contracenar!... ora desdobrando-se em resso-
nâncias e em ecos de existência... e em afagos de alma;... ora enroscando-se em con-
cha, calando sentimentos, sonoridades e emoções... 

Um palco onde as palavras se dizem em golpes de asa, como se dizem também, ti-
midamente, em hesitações e em vazios que ferem o querer e o sentir de quem as vi-
ve! Personagens criadas do lado do ser... personagens criadas do lado do estar. 

Falar da sua obra ficcionada é dizer ainda do prazer proporcionado pela entrada
em relação do eu que lê... com as personagens e com a autêntica rede de sentidos que
nos é, simultaneamente, patenteada e oculta pelo discurso linguístico de Almeida Pa-
vão.

O nosso homenageado de hoje foi também Vogal da Comissão Instaladora do CI-
FOP-RA (Centro Integrado de Formação de Professores da Região Açores).

E foi ainda Director da Biblioteca Pública e Arquivo de Ponta Delgada.

Minhas Senhoras e meus senhores

Na minha busca de traços para um perfil de uma figura que nos habituamos a ver
pelos «lugares» da nossa cidade... encontrei um texto, uma autêntica pérola literária...

É que o Professor Doutor José de Almeida Pavão se diz a si próprio, em «TU E
Eu», do seu ESPELHO da MEMÓRIA e toca-nos pela verdade com que enfrenta um
TU muito especial. Um TU que é o pai, a quem o liga uma profunda admiração e um
profundo reconhecimento.

O que aqui vai aparecer são retalhos colhidos ao texto do autor. A minha homena-
gem recolhe agora, a este Texto/Consciência, o cariz de um legado de um património
humano que ultrapassa qualquer medida por mais ambiciosa que nos possa parecer!!

Então sr. Professor que legado foi esse?
Ouçamo-lo:

Ponto 1 «Legaste-me esse património de ser cristão, mas cristão livre.(...) o cris-
tianismo brota da alma, despido de coacções ou da rigidez doutrinária. Um Cristia-
nismo Universal que admite no seu âmago a coexistência com outros credos
religiosos, que assentam na crença de um Deus único, modelo de amor, de paz e de
justiça.»



Ponto 2 «Ensinaste-me a ser livre: não pela concepção corrente de que a simples
liberdade comporta automaticamente a responsabilidade, mas dentro de um dirigismo
inicial compatível e adaptável à inexperiência duma infância e duma juventude que
necessita de maturidade para poder usar esse supremo benefício.»

Ponto 3 «Ensinaste-me a tolerância. (...)Legaste-me outro exemplo: o do confor-
mismo com a dor (...) Como tu, também me habituei a suportar os reveses da sorte,
mas não acredito que fossem enviados por Deus, porque não o julgo pior do que eu.»

A partir daqui o Professor Doutor José de Almeida Pavão diz-se em termos de re-
sultado, e em instantâneos de vida:

«A linha de maior coerência que sempre procurei na minha vida acentuou-se a
partir do dia em que optei pela partilha de uma vivência em comum,(...)

«Perdoe-se-me esta vaidade (...) de que soube atrair a simpatia dos outros, sem
nunca a ter procurado.»

«Nunca procurei glórias»

«Fui político à contre-coeur.»

«Meu conceito de felicidade?(...) É que a felicidade não é um bem nem uma dádi-
va gratuita. (...) É uma conquista de algo que, embora desejado, frequentemente não
se espera.»

E um último retalho colhido ao texto reza assim:

«Como quer que seja, a existência para mim não termina no marco terreno, sob
pena de a vida e a morte se tornarem num absurdo, sem uma finalidade definida, mas
justificada apenas por um princípio determinista.»

Aqui fica, imortalizado, neste belíssimo busto com a assinatura de Álvaro França,
o homem que perseguia o propósito de procurar sempre ser melhor do que era.

Aqui fica o HOMEM e a sua cidade. O homem que desenhava a sua verdade nas
folhas da vida... e entendia a linguagem das flores como «amplexo de amor que une
todos os seres do Universo» Esse homem, o Professor Doutor José de Almeida Pavão
leva-nos a escrever saudade nas páginas do tempo... neste final de tarde... nesta me-
mória de palavras... e de emoções... e de afectos... e de ternura...

Ponta Delgada,
6 de Dezembro de 2004
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m nome do Instituto Cultural de Ponta Delgada e em meu nome pessoal, trans-
mito à família do Dr. José Estrela Rego, à sua viúva, a seus filhos, netos e ir-

mãos, o nosso grande pesar pelo funesto e triste acontecimento que empobreceu a
nossa comunidade.

Com a inexorável doença que se declarou no ano passado e que o afastou do car-
go que desempenhava há mais de doze anos, o Instituto perdeu um dos seus melhores
colaboradores. Como presidente da direcção, o Dr. Estrela Rego dedicou empenhada-
mente à Instituição uma parte significativa do seu tempo e das suas capacidades.

Para além das qualidades de carácter, de educação e de trabalho que lhe eram co-
nhecidas e que muito contribuíram não só para o seu bom relacionamento com todos
os que com ele trabalharam, mas também para uma fácil e fecunda colaboração com
outras Instituições, possuía o Dr. Estrela Rego um notável interesse pela “inovação” e
a coragem para avançar com novos métodos, o que possibilitou ao Instituto, apesar
dos escassos meios de que dispõe, aumentar e melhorar a sua acção cultural.

Para além da modernização da Insulana, foram numerosas as obras editadas nes-
ses doze anos. Algumas dessas obras, que desde há muito estavam nos planos de vá-
rias direcções, foram publicadas graças ao seu interesse. Dentre todas destaco, pela
sua importância e pelo interesse que lhe mereceu, trabalhando directamente na sua
preparação, as “Escavações” de Francisco Maria Supico e os respectivos “Índices” da
autoria do Dr. José Manuel de Sousa.

Em Dezembro de 2003, a Câmara de Ponta Delgada atribuiu a “Medalha de Méri-
to Municipal” ao Instituto, num gesto que foi, também, uma homenagem aos serviços
prestados pelo Dr. Estrela Rego.

Mas, se me referi em especial ao seu trabalho como presidente do Instituto Cultu-
ral, não posso nem devo deixar de assinalar a sua acção como médico competente e
conscencioso, sempre pronto a responder solicitamente aos seus colegas, numa época
em que ele era o único oftalmologista do nosso Hospital, e, como tal, era solicitado a

HOMENAGEM AO
DR. JOSÉ ESTRELA REGO

* Henrique de Aguiar Oliveira Rodrigues

E

* Instituto Cultural de Ponta Delgada (palavras proferidas no cemitério)
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qualquer hora, do dia ou da noite, pelos que se encontravam a atender os doentes que
recorriam aos serviços de urgência. Pessoalmente, e estou certo que o mesmo sucedia
com os outros, fui sempre por ele prontamente atendido com a habitual bonomia do
seu carácter.

Na década de 80, esteve o Dr. Estrela Rego à frente dos destinos do Hospital de
Ponta Delgada como presidente do Conselho de Gerência, onde, com o seu dinamis-
mo e a sua clarividência, conseguiu dotar aquela instituição com os meios técnicos e
humanos indispensáveis à modernização dos seus serviços, prestando, desta forma,
um inestimável serviço às gerações vindouras da nossa Terra.

Com o seu falecimento, perdemos um Homem bom e um cidadão exemplar, preo-
cupado com o progresso da sua terra e com a defesa dos valores do Humanismo e do
Cristianismo que são apanágio do nosso Povo. Ao longo da sua vida, esteve perma-
nentemente disponível para a defesa intransigente dos interesses dos Açores e muito
em especial dos desta ilha de S. Miguel, que ele muito amou.

Muito mais haveria para dizer, mas ficará para outra ocasião, pois o momento, pa-
ra mim, é de emoção e de profundo desgosto pela perda de um grande e velho amigo.

Por aquilo que foi e pelo muito que fez merece o Dr. Estrela Rego o nosso eterno
reconhecimento. Que descanse em paz!

Ponta Delgada, 2 de Julho de 2004. 



sta publicação convida-me para falar de ti, numa homenagem à tua memória.
Não podia recusar-me, e julgo que será a melhor maneira de falar de ti, escreven-

do estas linhas, como se fosse uma carta. Mas carta recheada de saudade e de recor-
dação dos tempos, em que a nossa amizade foi uma força que nos uniu ao longo dos
anos das nossas vidas, e para além dos seus setenta anos.

Lembro-me muito bem que nos conhecemos no tempo da Escola, principalmente
nas férias brincávamos juntos, quer no Jardim, quer nas Poças, quer, ainda, na tua ca-
sa, para os lados do Largo das Freiras. Belos tempos, em que a alegria estava estam-
pada no rosto, nos olhos e nas almas. Brincadeiras inocentes, a que se nos juntavam
os teus irmãos, a Serafina e o Gonçalo.

Lembras-te da tarde que, na prova do vinho doce, ríamos imenso pela energia de
uns copitos que nos concediam vontade de tudo destruir?

Num princípio de verão, em pleno Agosto, ao chegar a tua casa para irmos para o
Jardim, encontrei-te sentado à mesa do teu quarto, entregue a uma leitura muito con-
centrada. Tínhamos então catorze anos. A mim, fez-me impressão a tua posição, com
um lápis na mão a riscar algum pensamento ou alguma frase.

Pela primeira vez, disseste que não ias para o jardim, porque não podias interrom-
per a leitura. Eu, admirado, deparei com o título do livro – “Princesa e Monja”. Para
mim, abriu-se-me um cenário que adivinhei que seria estonteante: ler e saber coisas
novas! Naquele momento, percebi que tinha de te acompanhar e aprender a gostar de
ler. Então, os nossos encontros, as nossas conversas, as nossas opiniões acusaram
uma viragem de alto grau. E mesmo quando as nossas correspondências ocuparam
espaços ao longo do ano lectivo (eu na Terceira e tu em São Miguel) os assuntos, in-
variavelmente, versavam os temas apresentados pelos autores dos livros devorados
em tempos livres.

AMIGO JOSÉ

* Edmundo Manuel

E

* Padre Edmundo Pacheco.

Insulana. Órgão do Instituto Cultural de Ponta Delgada, 60 (2004): 13-27Insulana. Órgão do Instituto Cultural de Ponta Delgada, 60 (2004): 305-306

HOMENAGEM



306 Edmundo Manuel

Essa nossa fase da vida principiou com o encanto do Integralismo Lusitano e atra-
vés do qual os argumentos de António Sardinha nos empolgavam e nos proporciona-
ram, juntamente com os outros escritores da mesma área, uma estrutura mental e um
modo de enfrentar as questões das realidades sociais e políticas com segurança e com
clareza.

Pela vida fora, esta base foi-nos útil e proveitosa e, assim, nos sentimos firmes ao
lançarmo-nos no estudo e na análise da problemática, além de mantermos sempre cu-
riosidade no que íamos lendo em livros, em jornais e em revistas. Isto é, entrámos
numa viva roda de adquirir livros, de trocarmos os mais diversos pontos de vista, as-
segurando uma amizade que também se alicerçou em inúmeros pormenores que nos
sensibilizaram imenso, quando nos encontrávamos, com frequência, em almoços e
em diálogos repletos de carinho, quando a doença te ia minando a vida.

É verdade, caro José: no fundo da alma, ao falar contigo, nunca se esvaziou em
mim a ideia de que éramos irmãos e de que eram meus irmãos a Serafina e o Gonça-
lo. Simultaneamente, a ternura da tua Mãe, Senhora Dona Milagres, aqueceu-me
sempre o coração, porque me rodeava com a frescura de um amor materno.

Agradeço-te, bom amigo, a oferta de bons livros que me deliciam e que me falam
de modo especial e carregados de saudade.

Também te agradeço a serenidade com que soubeste enfrentar a doença. Desde o
início conhecias a sua gravidade, mas pela tua formação de médico, pela delicadeza
da tua compreensão e sensibilidade da tua bela alma, poupaste, com silêncio, a dor da
família e dos amigos.

Vou terminar e tenho pena de não continuar, visto que o assunto me apaixona. É
uma vida que continua;- todos os dias encontramo-nos na prece que dirijo a Deus,
pronunciando o teu nome.

Um abraço, José



xemplo de cidadania, de uma vida dedicada à defesa dos interesses da sua terra
foi o que nos deixou o dr. José Estrela Rego, a quem nos ligava uma amizade

fraterna de quase cinquenta anos, numa convivência intíma que nos permite afirmar,
a partir de testemunhos vividos, o que acabamos de escrever.

Mas se esssa amizade fraterna e convivência íntima nos possibilitou um conheci-
mento profundo da sua personalidade e da sua acção como cidadão e médico, pode,
também, retirar a objectividade desejada ao testemunho que nos é pedido e a que nos
propomos. 

A personalidade de José Estrela Rego, a herança que nos deixa, exigem o esforço
duplamente penoso de ultrapassar esses factores, pois vem agitar sentimentos e rea-
vivar recordações guardadas na serenidade de uma saudade que não se apaga, antes
cresce com o passar do tempo.

Rubens de Almeida Pavão que lidou de muito perto com José Estrela Rego,num
período da sua vida em que viveu a prática política, sempre na busca preocupada de
encontrar os melhores e mais eficazes caminhos para o progresso desta sua e nossa
terra, testemunhou em cerimónia pública sobre a sua personalidade afirmando que
«como homem voltado para o futuro e amante da sua terra, crente no progresso e no
desenvolvimento, nem sempre foi compreendido pelas mentes conservadoras ou de-
fensoras do stato quo marcadas pelo medo da mudança. Foi essa crença na possibili-
dade de mudança para melhor e o seu amor aos Açores e aos açorianos que fizeram
dele, muitas vezes, um homem incompreendido. Mas nunca desistiu!»

Definição lapidar do que foi uma das suas características pessoais mais vincadas,
nunca desistia. Era um homem de Fé, firme nas suas convicções a que se mantinha
fiel através das viscissitudes que teve de enfrentar.

Acompanhamos José Estrela Rego ao longo da sua vida, desde que, concluído o
curso de medicina, regressou a Ponta Delgada, decidido a colaborar na transformação
da nossa sociedade. Autonomista convicto, enfrentou a acomodação de muitos dos

JOSÉ ESTRELA REGO
exemplo de cidadania

* Gustavo Moura

E

* Jornalista.
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serventuários do regime de então e foi dos que com mais convicto entusiasmo acredi-
tou na abertura política prometida por Marcelo Caetano. 

José Estrela Rego acompanhava a evolução política nacional no cumprimento de uma
vocação desperta nos convívios que manteve na frequência do Lar da Juventude Univer-
sitária Católica, em Lisboa, convivendo com homens que vieram a ter profunda influên-
cia nas tentativas de mudança política encetadas nas décadas de cinquenta e sessenta do
século passado, nomeadamente Xavier Pintado, Rogério Martins e Paulo Rodrigues. Es-
tas amizades, a que sempre se manteve ligado, transmitiram-lhe a confiante esperança de
uma mudança a que se conservou fiel, mas, infelizmente, nunca chegou.

Terá sido este convicto empenhamento que o manteve afastado de uma inter-
venção publicamente mais evidente, nos tempos que se seguiram ao Movimento de
25 de Abril de 1974. Mas, como sublinhava Rubens Pavão na citação anteriormente
feita, José Estrela Rego “nunca desistia”. E na intimidade do seu escritório, por lon-
gos serões depois da sua intensa actividade profissional, continuava a receber amigos
e personalidades ligadas aos mais diferentes sectores autonomistas. Todos vinham ir-
manados pelo mesmo ideal, “a livre administração dos Açores pelos açorianos”,
unanimemente considerada a fórmula política mais eficaz para o desenvolvimento e
progresso das nossas ilhas. E os muitos – cujos nomes calo no respeito pela intimi-
dade que me permitia testemunhá-lo — que o procuravam buscavam o seu conselho
sereno e alicerçado no estudo e na reflexão das realidades açorianas, sem nunca
deixar de as plasmar num âmbito global, e na partilha de preocupações, sempre em
cata da melhor forma de institucionalizar uma ampla e autêntica autonomia.

No seu livro “The Creation of the University of The Azores – A Policy Study”, o
professor doutor Mariano Teixeira Alves cita, frequentemente, o José Estrela Rego,
como prova eloquente da sua influência na complexa teia de intervenções e influên-
cias que se moveram para a criação da universidade açoriana. 

A par com a sua crescente actividade profissional e uma dedicação extrema
aos seus doentes, José Estrela Rego nunca deixou de acompanhar as questões de
interesse colectivo.

O empenhado interesse na causa pública levou-o a dedicar-se, com todas as suas
forças, competência profissional e sentido político ao estudo das estruturas da saúde
nos Açores, levando-o à direcção do Hospital de Ponta Delgada. Entregou-se com o
maior entusiasmo à modernização da anquisolada e modesta estrutura orgânica e fisí-
ca da secular instituição que transformou completamente, tanto nas suas condições
materiais e de equipamento, como no aumento de valências e quadro humano de es-
pecialistas e técnicos. Ao mesmo tempo, dedicou-se ao planeamento de um novo hos-
pital para a a ilha de São Miguel. Fui testemunha das inúmeras viagens que efectuou,
inteiramente à sua custa, para observar hospitais no estrangeiro e manter contactos
com técnicos, dos mais conceituados na área de planeamento dos serviços de saúde
pública e hospitalar. E fui,também, testemunha presente, de quanto o seu convívio
familiar, de que tanto gostava e era o centro das suas atenções, foi prejudicado.



Porque todo o tempo de que dispunha fora do seu consultório e do trabalho hospita-
lar, era dedicado ao estudo das grandes questões da saúde. 

Leitor infatigável, lia todas as obras publicadas sobre política e desenvolvimento
social que chegassem ao seu conhecimento, reflectindo e organizando ficheiros de
consulta que enriqueciam o seu saber e permetiam a elaboração de autorizados re-
latórios e comentários sobre política de saúde pública. Com o advento da informática
entregou-se, com entursiasmo,à sua aprendizagem que passou a utilizar diariamente
como fonte de informação sobre os temas que apaixonaram toda a sua vida.

A este propósito, recordamos as palavras de outro médico, o dr. Henrique de
Aguiar Rodrigues, que referindo-se à sua acção como presidente do conselho de
gerência do Hospital de Ponta Delgada, lembrou que «com o seu dinamismo e a sua
clarividência, conseguiu dotar aquela instituição com os meios técnicos e humanos
indispensáveis à modernização dos seus serviços, prestando desta forma um ines-
timável serviço às gerações vindouras da nossa Terra».

Lamentavelmente, esse enorme potencial de conhecimento e empenhamento no
progresso e desenvolvimento da sua terra, sentindo as realidades açorianas, foram
muitas e muitas vezes mal compreendidos e até ignorados, quase sempre por opor-
tunismo político, acomodação partidária e exacerbado bairrismo a que, por vezes, se
juntava alguma mesquinhez e tacanhez de espírto, de quem era incapaz de acom-
panhar o dinamismo e a visão do provir que caracterizava o espírito irrequieto de
José Estrela Rego.

Foi, também, o seu açorianismo e a convicção de que a preservação e divulgação
dos valores culturais açorianos eram uma das mais válidas afirmações da nossa
identidade colectiva, que levaram José Estrela Rego à presidência do Instituto Cultu-
ral de Ponta Delgada. Da sua acção nesta instituição cultural, escrevem outros mais
auto-rizados do que eu, pelo que, neste capítulo, por aqui me fico.

O José Estrela Rego foi uma lição viva, constante ao longo dos mais de quarenta
anos que com ele de muito perto convivi, de um cidadão que soube, exemplarmente,
servir a sua terra, colocando no trabalho pelo seu progresso e desenvolvimento todas
as suas capacidades pessoais, e, ao mesmo tempo, cultivar o convívio familiar e de
amizades, tudo isto em paralelo com uma actividade profissional altamente compe-
tente a que conferia um cunho humano que o tornava respeitado por colegas e
doentes.

Ponta Delgada,
Fevereiro de 2006
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cidade. De Ponta Delgada. Tem os seus rostos! Rostos que escrevem os seus
dias nas pedras das nossas calçadas. Que estendem pontes, que trocam gestos e

dizem de olhares que prendem…e de olhares que libertam… Rostos que cruzam con-
nosco os seus caminhos de vida.

A Cidade de Ponta Delgada tem os seus rostos. Rostos que palmilham as mesmas
veredas... que riscam os mesmos percursos… que buscam os mesmos rumos... que
desenham, na saudade, o traço de um alguém em jeito de partilha. Partilha de afectos.
Partilha de emoções. Partilha de estados de alma!

São estes os rostos de Ponta Delgada! São estes os rostos que a fizeram e que a fa-
zem ser cidade.

O José Estrela Rego era essa cidade, na sua maneira de o ser… e na sua maneira
de a viver… e no seu modo tranquilo de nela estar. E nessa medida acabou por mar-
car, indelevelmente, todos os que tiveram o privilégio de o encontrar e de com ele
privar, porquanto o José tinha, pelo seu lado, uma grande bagagem de vida. 

O José! O José Estrela Rego partiu! Partiu o marido, o pai, o avô. Partiu o irmão.
Partiu o amigo!  Ficou, e para sempre, instalada a saudade!!  

Falar deste homem de invulgares qualidades humanas, traçar-lhe o perfil na busca
de uma identidade. Definir contornos, marcar limites… destacar os traços que o de-
marcam em termos de dignidade, de compromisso e de atitude… não é tarefa fácil,
nem seria eu a pessoa mais indicada para o fazer. 

Que dizer, então, do Homem? O José Estrela Rego pautou a sua vida por uma se-
renidade de espírito notável. De ideias assumidas na verticalidade, não admitia mani-

O JOSÉ ESTRELA REGO PARTIU!

* Ana Maria Netto de Viveiros

A

* Instituto Cultural de Ponta Delgada.
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pulações, viessem elas de onde viessem! Sentia-se-lhe a responsabilidade do seu sa-
ber ser pessoa.  

Homem da cultura e da política, que dizer de toda uma dedicação ao nosso Insti-
tuto Cultural de Ponta Delgada e a todo o entusiasmo que o fez vibrar durante todo o
tempo em que foi seu Presidente? Que preocupação era a sua no criar de um futuro
digno para o seu Instituto?! Que dizer ainda da relação homem/terra que o ligava a
esta sua ilha, a estes seus Açores?

Personalidade multifacetada trabalhava com seriedade, sem ostentações… sem es-
pavento, mas com determinação, para que a realidade açórica voasse mais alto e sou-
besse rasgar horizontes mais largos! 

Que dizer, ainda, do médico oftalmologista e da sua consciência profissional?... e
da afectividade do seu dia a dia de trabalho… e das marcas profundas que deixou no
hospital da nossa cidade de Ponta Delgada?

O José Estrela Rego era um visionário! Era um Homem à frente do seu tempo!!

No relembrar do Homem… no relembrar do Amigo que partiu…
…aqui ficam

dois dos seus traços fortes:
com uma das mãos agarrava a perspicácia…
com a outra segurava a clarividência!...
e com as duas escrevia

HUMANISMO

Ana Maria Netto de Viveiros
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-, A Inquisição nos Açores
Rodrigo Rodrigues, Notícia Biográfica do Dr. Gaspar

Frutuoso
Rute Dias Gregório, Pêra Anes do Canto. Um Homem e

um Património
Sacuntala de Miranda, Ciclo da Laranja e os "Gentlemen

Farmers" da Ilha de S. Miguel (1780-1880)
Susana Serpa Silva, Criminalidade e Justiça
Visconde do Botelho, Asas Portuguesas em Demanda do

Cruzeiro do Sul
VV. AA., Livro da 1"Semana de Estudos dos Açores
VV. AA., Forum Açoriano: Associação Cívica Pensar os

Açores Hoje. Actas do Colóquio
VV. AA., José do Canto. No Centenário da sua Morte

LITERATURA
Armando Côrtes-Rodrigues, Antologia de Poemas
-, Canção da Vida Vivida
, -, Romanceiro Popular Açoriano
-, Voz do Longe, 2 vols.
Dinis Decq Mota, Relicário Íntimo N
Femando Aires, Era uma vez o Tempo, 2 vols.
José da Costa, Acordes Místicos
José Enes, Água do Céu e do Mar
Joseph e Henry Bullar, Um Inverno nos Açores e um

Verão no Vale das Furnas
Leite de Vasconcelos, Mês de Sonho
Manuel Augusto do Arnaral, Antologia Poética
Ruy Galvão de Carvalho, Cinzas do Mar. Versos de Abd-

-el-Kader

ENSAIO
Ana Maria Netto Viveiros, «Os Xailes Negros» no Plano

de uma Estética Literária
António Brandão Moniz, O Poder e o Discurso na

Imprensa Quotidiana nos Açores
Pe. Emesto Ferreira, Três Patriarcas do Romantismo nos

Açores
José de Almeida Pavão, Os Seis Poetas Micaelenses
-, Teatro Popular Micaelense: Aspectos Genéticos e

Estruturais
-, Caminheiros da Cultura
-, Aspectos Populares Micaelenses no Povoamento e na

Linguagem'
-, Nugas Linguísticas, 2 vols.
-, Páginas Revividas II
José António Madeira, Joaquim Bensaúde na Gesta dos

Descobrimentos
José Bruno Carreiro, Antero de Quental. Subsídios para a

sua Biografia, 2 vols.
Lúcia Costa Meio, Ensaio de uma Perspectiva Surrealista

na Vida e na Obra de Antera de Quental
Manuel Cândido Pimentel, Antera de Quental. Uma

Filosofia do Paradoxo
Maria do Bom Sucesso F. de Medeiros, O Teatro Popular

em S. MigueI
Rejane Salvi, Panorama Açoreano

EPISTOLÁRIO
Ceies tino Sachet, A Lição do Poema - Cartas de Cecília

Meireles a Armando Côrtes-Rodrigues
Cartas Particulares de José do Canto a José Jácome Correia
Teófilo Braga e Maria José Braga, «Minha Freira». Cartas

Familiares
Francisco de Arruda Furtado, Correspondência Científica

DIVERSOS
Antero, ele próprio, na Vida e na Obra - Exposição
Pe. Aristides Zacarias, Testemunho de uma Geração
Exposição Comemorativa do Centenário do Nascimento

de Armando Cortes-Rodrigues (1891-1971)
Livraria de Antero Quental - Catálogo
Octávio H. de Medeiros, Nascer de Novo
-, A Minha Casa é a Minha Igreja
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