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Lêem-se palavras. Palavras… que um dia…
foram escritas. Lêem-se palavras do mundo de
um alguém… de um alguém que um dia as
escreveu…

Lê-se o requebro de um olhar
Traça-se o percurso de sorrisos… lendo
também
Lêem-se gestos. Breves bruscos barulhentos
e lê-se o sabor cadenciado
de um andar
Lê-se o ódio… lê-se a indiferença
lê-se o medo e a náusea e o sonho…
e a loucura e a inocência
lêem-se os estados de alma em pinceladas
no tempo
Lê-se uma tela na cor… na luz… ou no ritmo
do traço
Lê-se o voo do pássaro… como se lê
o movimento doce e brando de uma flor
de brisa colorida
Lêem-se na música, as palavras
que não foram ditas
Lêem-se as emoções
*
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escritas no eco do vento
Lêem-se segredos ciciados
na névoa derramada
em sinfonias de cor
Lê-se ainda… o arrastar do outono
seco de folhas na vertigem da ventania
Lêem-se nas árvores, as hastes nuas, de frio
como se lê… no verde viçoso e terno
o renascer do tempo
num palco de folhas
encenado
Lêem-se raízes… As nossas.
As que nos prendem
as que nos dizem quem somos
e porque o somos.
Lêem-se… palavras
palavras… que um dia… foram escritas
e mesmo aquelas que nunca foram ditas
Lê-se em ondas… em círculos
em espirais de profundidade
Lê-se afinal… tudo o que caiba
na amplitude de um olhar
O nosso.

HISTÓRIA

ARTIGO

«NEGLECTED AMERICANA – DR. ERNESTO
DO CANTO’S PAMPHLETS ENTITLED
“ARCHIVO DOS AÇORES”»
Artigo surpreendente publicado no New York Times
em 1902 acerca da polémica em torno
da designação Cabo do Labrador
* Duarte Miguel Barcelos Mendonça
secção ‘Saturday Review of Books and Art’ da edição de 30 de Agosto de
N a1902
deste reputado jornal nova-iorquino encontra-se um artigo subscrito por
Isabel Moore dedicado inteiramente a uma teoria desenvolvida pelo ilustre açoriano
Ernesto do Canto (1831-1900). Devido à pertinência deste texto transcrevemo-lo na
íntegra, na língua em que originalmente foi escrito, seguido de uma tradução da nossa autoria:
«Collectors and students of Americana have long been interested in the undetermined
question regarding the discovery and naming of Labrador, but have never sufficiently
considered a contribution to the subject from the pen of Senor Dr. Ernesto do Canto.
This learned antiquarian and scholarly gentleman, who died in 1900, was an Azorean
by birth, and the author of several valuable works; the most valuable being, perhaps,
the series of pamphlets compiled under the heading “Archivo dos Açores.” This record was bequeathed, with many other choice possessions, to the Lyceum Library of
Ponta Delgada, and in Vol. 70 are to be found the old Portuguese version of three ancient documents with Dr. Ernesto do Canto’s illuminating remarks and deductions
upon the vexed Labrador question. These documents were discovered among a vast
number sent to him by Dr. Eduardo Abreu from the Torre de Tombo in Lisbon. Their
context had been completely lost sight of, and it remained for Dr. Ernesto do Canto to
give them their proper value in the reinstating of the claims of one of his compatriots;
dedicating his translations and opinions to the friend who has secured to him so valuable a possession.
It is difficult for us to realize that Portugal was once an intrepid nation. After the establisment of her independence under Dom Joao I., there had dawned a wonder of peace
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on land and glory upon the high seas. The discovery of the islands of Porto Santo and
of Madeira (1418-20) was the first step in the marvelous maritime activity of the Portuguese in the fifteenth century. Soon after, they discovered seven of the Azores, and
following these western expeditions they commenced their navigation along the African coast, where, successively, Gil Annes doubled Cape Bojador 1434, the Islands of
Cape Verde were discovered 1446, Diogo Cao arrived at Zaire 1484, Bartholomeu
Dias rounded the Cape of Good Hope 1486, and, finally, Vasco da Gama arrived in India on the 20th of May, 1498. In 1474, King Dom Affonso V. had consulted the wise
astronomer Toscanelli upon the possibility of reaching the Orient by way of the Occident as a necessary consequence of the spherical form of the earth. And in the Archivo
Nacional da Torre do Tombo there are innumerable grants and land patents to all such
as should go forth and discover.
Among these occurs the name of Joao Fernandez, and the Joao Fernandez of the
Straits of Magellan and the Pacific Ocean island was probably the same Joao Fernandez of Terceria to whom Dom Manuel gave “for his security and our remembrance”
the Captaincy of any “island or islands either inhabited or uninhabited that he discovers or finds anew,” and who, in the letter patent of Henry VII. of England, March 19,
1501, is associated with the three merchants of Bristol who went to make discoveries.
This is the opinion of Mr. Harrisse in his book on “Les Corte-Real,” published in
1882, and also of Dr. Ernesto do Canto in his “Memorial upon the Corte-Reaes.” There
are so many probabilities of this as almost to remove it from the realm of supposition;
but, as if to make assurance doubly sure, these old Portuguese documents reveal the
proceedings of a primitive lawsuit, and in so doing incidentally record that Joao Fernandez, lavrador, (laborer,) accompanied Pedro of Barcellos, a well-known Portuguese
explorer and plaintiff in the case, on a voyage of exploration.
The lawsuit had no direct bearing on Joao Fernandez. It took place in the little village
of Praia, Island Terceria, over a fajá (low rocky land near the sea generally used for the
cultivation of vineyards) near the house of Salga in the locality of the Quatro Rebeiras.
In the transcript of the trial (Folio 9) we find the following allegation on the part of Pedro of Barcellos: “I and one Joao Fernandez, laborer, had a mandate from the King to
go and discover; on which voyage we were three good years, and when I returned to
the said island I found * * * in possession some sons of Joao Valladam.” Fortunately
for our purpose, in the documents of the same trial are found the land grants in favor of
Joao Valladam (Jan. 30, 1495,) and of Pedro of Barcellos, (Oct. 19, 1496, and April 14,
1493.) It is then evident that if Pedro of Barcellos found the sons of Joao Valladam in
possession of the disputed lands it was because he arrived at Terceria after the 30th of
January, 1493, the year in which the lands were given to Joao Valladam and his sons. It
is not less evident that by the 14th of April of the same year Pedro of Barcellos was already in the town of Praia, where was given him a letter of confirmation. Therefore,
discounting “good three years” from the date indicated, (April, 1493,) it cannot but be
admitted that he and Joao Fernandez departed on the voyage in 1492.
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In 1492 Dom Joao II. was reigning in Portugal, and it is not said in any document whatsoever that he sent to make discoveries except along the coast of Africa. The affirmation
of Pedro of Barcellos has then an appreciable value, demonstrating that Dom Joao II.,
with a laudable curiosity, not only sent to prosecute discoveries along the coast of Africa, but also to explore other regions of the globe. Pedro of Barcellos says nothing, indeed, about the direction in which he navigated, but by exclusion from certain parts, if it
were not along the coast of Africa, he could only have made for the Ocident, then completely unknow. Besides this, the direction afterward taken by Joao Fernandez, who gave
the advice to the merchants of Bristol, offers a plausible indication that he had previously explored the same regions. The conjectures of Harrisse, (1883,) based only on important coincidents, now acquire a degree of credibility that almost attains certainty. In
all these laconic and incomplete notices there is nothing senseless or inadmissable. The
significance of each is small, but united, all form an acceptable conclusion: at least, until
more explicit and complete documents have proved the contrary.
In further substantiation of this theory Dr. Ernesto do Canto insists that the name “Labrador” is the Portuguese word lavrador, derived from the Latin labor, and used in the
same sense. The change of v to b, besides being common to-day in the north of Portugal,
can yet further be explained by the tendency of the authors of the ancient maps to give a
translation similar to the Latin. A lavrador is not exclusively one who drives the plough
or tills the land, but, in a more generic sense, the proprietor or renter who commands the
cultivation of lands that may belong to him or to others, paying whoever works them – a
synonym for agriculturist. Moraes, in his Dictionary of the Portuguese Language, says:
“He who works and cultivates land and is not himself of the profession.”
All conjectures as to the discovery of Labrador and the origin of the name have been
most conflicting. Some attribute the discovery to the Cabots in 1497; others to Gasper
Corte Real in 1500; yet others to the English of Bristol in 1501. Malte Brun says:
“This region was discovered in 1511 by the Portuguese, who had called it Terra do Labrador, (land of the laborer,) because it seemed appropriate for agriculture!” Bouillet
held almost the same opinion, saying that Gaspar Corte Real, approaching Labrador in
1501 and finding the coast “with some fertility,” gave it the name of Labrador. J. B.
Eyries likewise says that Corte Real gave the name to Labrador because of the “verdant aspect of the coasts.” And Alexander Humboldt, citing Bidle, affirms that Gaspar
Corte Real invented the name of Labrador because he had there encountered men singularly “aptos para o trabalho” (fitted for labor.) It is very difficult indeed to admit that
Gaspar Corte Real, living in a fertile island like Terceria, could find a country appropriate for cultivation that all describe as covered with dense layers of snow, and that, in
fact, is so preserved unto this day.
It is in the ancient maps that we find a more logical enlightenment. That of the Bibliotheca Oliveriana de Pesaro (1501) has both a cape and an island – Labradore; the same
that in the map of the Vesconte Maggiolo is affirmed to be “land of the King of Portugal,” which is equivalent to having been found by the Portuguese. In the map of Kun-
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stmann can yet be read that they “were Portuguese who saw the land of Labrador, but
did not disembark there.” Finally, in Map B of the Bibliotheca Ducal of Wolfenbuttle,
without date, (1534?) we meet with this notable account:
Tiera del Labrador. La qual fue descubierta por los inglezes de la vila de Bristol e por
que el que dio el aviso era lavrador de las islas de los Açores (Azores) le quido este
nombre.
This is the explanation of all others that is most acceptable. The terms “to discover” and
“discovery” are used by Pedro of Barcellos as an equivalent of “to explore”; and the same
interchange of meaning is quite possible on the part of the author of the map of Wolfenbuttle, calling discoverers those who only followed the track indicated by the laborer of
the Açores, the true discoverer in the full meaning of the word. Diego Ribeiro also affirms that the English of Bristol saw Labrador, having previously heard of the land.
From all these vague and incomplete assertions, these coincidences of time, locality,
and personality, the natural conclusion is that the Joao Fernandez of all the documents
was one and the same person, and that it was he who gave advice to the English of
Bristol of the existence of the land which he and Pedro of Barcellos had seen in the explorations of 1492, and to which they had given the name of Lavrador or Labrador. Dr.
do Canto says:
“If the demonstration has not attained a degree of absolute certainty, it is not, however,
repugnant to the spirit to accept it, since it is free from any preconceived ideas extraneous to the subject. Admiting the hypothesis of Joao Fernandez being one and the same
individual, others immediately arise, more or less probable, with relation to his compatriot, Corte Real. Could they have been companions in the explorations? Could Joao
Fernandez of Terceria have gone out as a result of a rivalry with Gaspar Corte Real,
and for that reason could he have been associated with the English of Bristol? Had one
or the other received from the English sailors brought commerce to Angra, some vague
notice of the discovery of the Cabots in 1497? Could Joao Fernandez have found in the
delayed attempts of 1492 and 1495 some certain indication of the existence of new
western regions?
These and other analogous problems become, however, of very difficult solution, five
centuries having elapsed; so, prudently evading the perils of such enterprise, we content ourselves with demonstrating only, that of all the explanations given to the name
of Labrador, the most probable and rational is to be derived from Joao Fernandez, Lavrador of the Island Terceria.”

Isabel Moore
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Devido ao facto do texto em língua inglesa apresentar uma certa discrepância nalgumas datas, decidi consultar o texto original de Ernesto do Canto, intitulado “Quem
deu o nome ao Labrador?”, publicado no Vol. XII do “Archivo dos Açores” – cuja
cópia me foi gentilmente cedida pelo Dr. Luís Bento, Director da Biblioteca Pública
e Arquivo Regional João José da Graça, na Horta, Faial – de modo a esclarecer eventuais dúvidas, e apresentar, em forma de nota de rodapé, outros dados que complementam a tradução que seguidamente apresento:

Assunto Negligenciado dos Estudos Americanos
Os Panfletos do Dr. Ernesto do Canto intitulados “Archivo dos Açores”
Os coleccionadores e estudantes de Estudos Americanos há muito que se têm interessado pela imprecisa questão relacionada com a descoberta e denominação de Labrador, mas nunca consideraram suficientemente a contribuição para este assunto
oriunda da caneta do Senhor Dr. Ernesto do Canto. Importante e erudito historiador,
que faleceu em 1900, foi um Açoriano por nascimento, e autor de várias obras valiosas; a mais valiosa sendo, talvez, a série de panfletos compilada sob o título “Archivo
dos Açores.” Este documento foi deixado em testamento, juntamente com outros
itens escolhidos, à Biblioteca do Liceu de Ponta Delgada, e no Vol. 70 pode ser encontrada a velha versão portuguesa de três antigos documentos com os esclarecimentos iluminados e deduções do Dr. Ernesto do Canto acerca da muito debatida questão
do Labrador. Estes foram encontrados por entre um grande número de documentos
que lhe foram enviados da Torre do Tombo em Lisboa pelo Dr. Eduardo Abreu. O
seu contexto tinha sido completamente perdido de vista, e coube ao Dr. Ernesto do
Canto dar-lhes o merecido valor ao restabelecer as reivindicações de um dos seus
compatriotas; dedicando as suas traduções e opiniões ao amigo que lhe tinha enviado
documentos tão importantes.1
É difícil para nós reconhecermos que Portugal foi outrora uma intrépida nação.
Após o estabelecimento da sua independência no reinado de D. João I, surgiu uma

1

Numa espécie de Nota Prévia ao artigo de Ernesto do Canto intitulado “Quem deu o nome ao Labrador?” publicado no

“Archivo dos Açores”, Vol. XII, pp. 353-368, encontra-se o seguinte texto: “Ill.mo e Ex.mo Sr. Doutor Eduardo Abreu./ Dedicando a V. Ex.ª o presente estudo, venho satisfazer o imperioso dever, que me impoz a rara liberdade de V. Ex.ª, e manifestarlhe assim publicamente a minha profunda gratidão pela valiosissima offerta que V. Ex.ª se dignou fazer-me de centenares de
documentos antigos, entre os quaes se comprehendem alguns do fim do seculo XV, mais de cento e cincoenta do seculo XVI,
e muitos pergaminhos originaes./ Riquíssimo manancial para a historia dos Açores, contem elles ainda raras espécies, que interessam á historia patria./ Porque conheço os elevados sentimentos de patriotismo de V. Ex.ª, julgo lhe será agradavel receber esta modesta tentativa de reivindicação histórica em honra de dois de seus patrícios terceirenses, que é mais uma prova
do glorioso passado da mãe Pátria, - no seculo XV./ Assiste a V. Ex.ª o incontestado direito a estas primícias, por me ter fornecido os elementos indispensáveis ao meu estudo e porisso espero que V. Ex.ª se dignará acceital-as como sincera prova de
grato reconhecimento do que é/ De V. Ex.ª/ admirador e am.º/ Ponta Delgada/ Dezembro de 1893/ ERNESTO DO CANTO.”
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época de paz em terra e glória no alto mar. A descoberta das ilhas do Porto Santo e da
Madeira (1418-20) foi o primeiro passo da maravilhosa actividade marítima dos portugueses no século XV. Logo depois, descobriram sete ilhas dos Açores,2 e seguindose a estas expedições ocidentais começaram as suas navegações ao longo da costa
africana, onde, sucessivamente, Gil Eanes dobrou o Cabo Bojador em 1434, as Ilhas
de Cabo Verde foram descobertas em 1446, Diogo Cão chegou ao Zaire em 1484,
Bartolomeu Dias transpôs o Cabo da Boa Esperança em 1486, e, finalmente, Vasco
da Gama chegou à Índia a 20 de Maio de 1498. Em 1474 D. Afonso V consultou o
sábio astrónomo Toscanelli acerca da possibilidade de chegar ao Oriente através do
Ocidente como consequência evidente da forma esférica da Terra. E no Arquivo Nacional da Torre do Tombo existem inúmeras concessões e registos de terras destinadas a quem quer que se aventurasse a partir à descoberta.3
Por entre estes surge o nome de João Fernandez,4 e o João Fernandez dos Estreitos de Magalhães e da ilha do Oceano Pacífico era provavelmente o mesmo João Fernandez da Terceira a quem D. Manuel concedeu “para sua segurança e nossa
lembrança” a Capitania de qualquer “ilha ou ilhas quer habitadas quer desabitadas
que os descobridores encontrem de novo,” e que, na carta de Henrique VII, de Inglaterra, datada de 19 de Março de 1501, está associada aos três mercadores de Bristol
que se lançaram a fazer descobertas. Esta é a opinião do Sr. Harrisse em 1882 no seu
livro “Os Corte-Real,” publicado em 1882, e também a do Dr. Ernesto do Canto no
seu “Os Corte-Reaes – Memória histórica”. Existem tantas probabilidades disto que
serão quase suficientes para retirá-lo da esfera da suposição; mas, de modo a assegurar a sua veracidade, estes velhos documentos portugueses revelam os procedimentos
de uma antiga acção judicial, e ao fazê-lo recordaram incidentalmente que João Fernandez, lavrador, (trabalhador,) acompanhou Pedro de Barcellos, um sobejamente conhecido explorador português e queixoso no caso, numa viagem de exploração.
A acção judicial não tinha relação directa com João Fernandez. Decorreu na pequena vila da Praia, Ilha Terceira, sobre uma fajã (terra rochosa situada a baixa altitude junto ao mar, usualmente empregue no cultivo de vinhas) perto da casa da Salga,
no sítio das Quatro Ribeiras. Na transcrição do julgamento (Folha 9) encontramos a
seguinte alegação por parte de Pedro de Barcellos: “Eu e um João Fernandez, trabalhador, tínhamos um mandato do Rei para partirmos à descoberta; nessa viagem gastámos três anos, e quando eu regressei à dita ilha encontrei * * * na posse de alguns
filhos de João Valladam.”5 Felizmente para o nosso propósito, nos documentos do
2

Ernesto do Canto refere na p. 355 do seu artigo, entre parênteses, as datas de 1432-1439.

3

Na p. 356 do seu texto este açoriano lista nove cartas deste tipo.

4

No seu texto, Ernesto do Canto utiliza sempre a versão actual deste nome de família, mas optei por respeitar a forma

empregue por Isabel Moore.
5

Na p. 362 do texto de Ernesto do Canto, dedicada a “João Fernandes, Lavrador”, encontra-se a seguinte transcrição ori-

ginal deste texto: “houve um mandado d’Elrei para ir a descobrir eu e um João Fernandes Lavrador, no qual descobrimento
andamos bons tres annos e quando tornei á dita ilha achei … … em poder d’ellas uns filhos de João Valladam.”
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mesmo julgamento encontram-se as concessões de terra a favor de João Valladam (30
de Janeiro de 1495,) e de Pedro de Barcellos. (19 de Outubro de 1496, e 14 de Abril
de 1493.)6 É portanto evidente que se Pedro de Barcellos encontrou os filhos de João
Valladam na posse das terras disputadas foi porque ele chegou à Terceira depois do
dia 30 de Janeiro de 1495, o ano em que as terras foram dadas a João Valladam e seus
filhos. Não é menos evidente que a 14 de Abril do mesmo ano Pedro de Barcellos já
estava na vila da Praia, onde lhe fora atribuída uma carta de confirmação. Portanto,
descontando “três bons anos” desde a data indicada, (Abril de 1493,)7 não deixará de
ser admitido que ele e João Fernandez partiram em viagem em 1492.8
Em 1492 D. João II estava reinando em Portugal, e não é referido em qualquer documento que ele ordenara que fossem feitas descobertas excepto ao longo da costa de África. A afirmação de Pedro de Barcellos tem portanto um valor apreciável, ao demonstrar
que D. João II, com uma curiosidade louvável, não apenas ordenou que se fizessem descobertas ao longo da costa africana, mas também que se explorassem outras regiões do
globo. Pedro de Barcellos não diz nada, de facto, acerca da direcção na qual ele navegou,
mas por exclusão de certas partes, se não foi ao longo da costa de África, só poderia ter
rumado ao Ocidente, então completamente desconhecido. À parte isto, a direcção posteriormente tomada por João Fernandez, que deu o conselho aos mercadores de Bristol,
oferece uma indicação plausível de que ele teria anteriormente explorado as mesmas regiões. As conjecturas de Harrisse, (1883,) baseadas apenas em importantes coincidências,
adquirem agora um grau de credibilidade que quase atinge a certeza. Em todas estas notícias lacónicas e incompletas não existe nada sem sentido ou inadmissível. O significado
de cada uma é pequeno, mas unidas, formam uma conclusão aceitável: pelo menos, até
que documentos mais explícitos e completos tenham provado o contrário.
Aprofundando o conteúdo desta teoria o Dr. Ernesto do Canto insiste que o nome
“Labrador” é a palavra portuguesa lavrador, derivado do Latim labor, e usada no
mesmo sentido. A mudança do v para b, para além de ser comum actualmente no norte de Portugal, pode ainda ser explicada pela tendência dos autores dos antigos mapas
em darem uma tradução semelhante ao Latim. Um lavrador não é exclusivamente
uma pessoa que conduz o arado, ou cultiva a terra, mas, num sentido mais genérico,
o proprietário ou arrendatário que ordena o cultivo de terras que podem pertencer-lhe
ou a outras pessoas, pagando a quem as trabalha – um sinónimo para agricultor. Moraes, no seu Dicionário da Língua Portuguesa, afirma: “Aquele que trabalha e cultiva
a terra e não desempenha ele próprio esta profissão.”
Todas as conjecturas quanto à descoberta de Labrador e à origem do nome têm
sido deveras conflituosas. Alguns atribuem a descoberta aos Cabots em 1497; outros

6

Segundo se lê na p. 363 do artigo de Ernesto do Canto, as datas correctas seriam 19 de Outubro de 1490 e 14 de Abril

de 1495.
7

Na mesma pág. Ernesto do Canto apresenta a data de Abril de 1495.

8

Este autor açoriano é ainda mais explícito ao referir que ele partira “nos primeiros meses de 1492”.
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a Gaspar Corte Real em 1500; e ainda outros aos ingleses de Bristol em 1501. Malte
Brun afirma: “Esta região foi descoberta em 1511 pelos Portugueses, que a chamaram Terra do Labrador, (terra do trabalhador,) porque se parecia apropriada para a
agricultura!” Bouillet manteve quase a mesma opinião, afirmando que Gaspar Corte
Real, aproximando-se de Labrador em 1501 e encontrando a costa “com alguma fertilidade”, atribuiu-lhe o nome de Labrador. J. B. Eyries diz igualmente que Corte
Real deu o nome de Labrador devido ao “verdejante aspecto das costas.” E Alexander Humboldt, citando Bidle, afirma que Gaspar Corte Real inventou o nome de Labrador porque ele ali tinha encontrado homens singularmente “aptos para o trabalho”.
É de facto muito difícil admitir que Gaspar Corte Real, vivendo numa ilha fértil
como a Terceira, tenha encontrado uma região apropriada para o cultivo que toda a
gente descreve como estando coberta por densas camadas de neve, e que, de facto,
ainda estão preservadas até ao presente.
É nos antigos mapas que se encontra uma lógica mais esclarecedora. O da Biblioteca Oliveriana de Pesaro (1501) apresenta um cabo e uma ilha – Labradore;9 o mesmo que existe no mapa do Visconde Maggiolo é afirmado ser “terra do Rei de
Portugal,”10 que é equivalente a ter sido descoberta pelos portugueses. No mapa de
Kunstmann pode ainda ser lido que “foram Portugueses que avistaram a terra de Labrador, mas não desembarcaram ali.”11 Finalmente, no Mapa B da Biblioteca Ducal
de Wolfenbuttle,12 não datado, (1534?) encontramos esta descrição notável:
Tiera del Labrador. La qual fue descubierta por los inglezes de la vila de Bristol e
por que el que dio el aviso era lavrador de las islas de los Açores le quido este nombre.
Esta é, de todas, a explicação mais aceitável. Os termos “descobrir” e “descoberta” são usados por Pedro de Barcellos como um sinónimo de “explorar”; e a mesma
interligação de sentido é bastante plausível por parte do autor do mapa de Wolfenbuttle,13 chamando descobridores àqueles que apenas seguiram o percurso indicado
pelo trabalhador dos Açores, o verdadeiro descobridor em todo o sentido da palavra.
Diego Ribeiro também afirma que os ingleses de Bristol viram Lavrador, tendo previamente ouvido falar dessa terra.
De todas estas asserções vagas e incompletas, estas coincidências de tempo, local, e personalidade, a conclusão natural é que o João Fernandez de todos os documentos é uma e a mesma pessoa, e que foi ele que aconselhou os ingleses de
Bristol acerca da existência de terra que ele e Pedro de Barcellos haviam visto na
exploração de 1492, e à qual eles tinham dado o nome de Lavrador ou Labrador. O
Dr. do Canto afirma:
9

Na p. 358 do artigo de Ernesto do Canto, onde discorre sobre esta temática, ele apresenta os termos “Cavo Laborado-

re” e “Insula Laboradore”.
10

Ernesto do Canto apresenta a expressão “Terra de Lavorador de rey de Portugal”.

11

O açoriano apresenta a versão latina: “Terram islam portugalenses viderunt a tamen non intraverunt.”
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Ernesto do Canto apresenta o nome Wolfenbuttel.
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Neglected Americana - Dr. Ernesto do Canto’s Pamphlets Entitjed “Archivo dos Açores”

“Se a demonstração não atingiu um grau de certeza absoluta, não é, no entanto,
repugnante ao espírito aceitá-la, visto que é livre de quaisquer ideias pré-concebidas
alheias ao assunto. Admitindo a hipótese de João Fernandez ser uma e a mesma pessoa, outras imediatamente surgem, mais ou menos prováveis, em relação ao seu compatriota, Corte Real. Teriam eles sido companheiros nas explorações? Teria o João
Fernandez da Terceira se afastado como resultado de uma rivalidade com Gaspar
Corte Real, e por essa razão teria ele sido associado com os ingleses de Bristol? Teria
um ou o outro recebido dos marinheiros ingleses que faziam comércio com Angra,
alguma vaga notícia da descoberta dos Cabots em 1497? Teria João Fernandez descoberto nas anteriores tentativas de 1492 e 149514 alguma certa indicação da existência
de novas terras a ocidente?
Estes e outros problemas análogos são, no entanto, de muito difícil solução, tendo
passado cinco séculos; portanto, prudentemente furtando-nos aos perigos de tal empreendimento, contentamo-nos apenas a demonstrar que de todas as explicações atribuídas ao nome de Labrador, a mais provável e racional deriva de João Fernandez,
Lavrador da Ilha Terceira.”
Isabel Moore

Finda a transcrição do texto original do New York Times e apresentação da respectiva tradução, resta-nos apenas tecer algumas breves considerações finais acerca deste artigo. Numa breve pesquisa acerca da bibliografia de Ernesto do Canto na base de
dados da Biblioteca Nacional verifica-se que o texto “Quem deu o nome ao Labrador”, de Ernesto do Canto, que Isabel Moore refere como tendo sido o ponto de partida para a redacção do seu texto acerca da origem da designação desta região do
nordeste do Canadá estava integrado no Vol. XII do “Archivo dos Açores”, que fora
publicado originalmente em 1894.
Ao confrontar o texto original de Ernesto do Canto com o apresentado por Isabel
Moore, oito anos depois, dando-lhe projecção internacional, constata-se que este último é uma espécie de síntese do primeiro, em que as ideias são apresentadas pela ordem que ela porventura terá achado mais interessante, e não pela que o ilustre
açoriano as expôs.
Não deixa de ser curioso o facto duma americana ter tido acesso a este importante
documento e a tê-lo divulgado num artigo extenso publicado oportunamente no New
York Times, dando assim o merecido destaque ao válido contributo de Ernesto do
Canto no sentido de deslindar a origem do termo Labrador.

14

Na p. 368 do seu texto, Ernesto do Canto apresenta a expressão “de 1492 a 1495”.

17

FILOSOFIA

ARTIGO

HENRI BERGSON:
invocação do Filósofo nos 150 anos do seu nascimento
* Magda Costa Carvalho
1859, nascia em Paris Henri Bergson, pensador cuja obra é permanentemente
E matravessada
pelo diálogo entre a profundidade do questionamento filosófico e o
rigor dos factos científicos. Entre os inúmeros temas que ocuparam o seu espírito,
Bergson dedicou-se à questão da evolução positiva da vida, de acordo com uma perspectiva metafísica. Foi ele o primeiro responsável pelo enquadramento filosófico dos
dados científicos sobre o carácter evolutivo do mundo natural, ocupando longos anos
de estudo com áreas como a paleontologia, a anatomia ou a embriologia comparadas.
O facto de se assinalarem em 2009 os 150 anos do seu nascimento é, sem dúvida,
uma ocasião obrigatória para se invocar um autor cuja actualidade permanece hoje
incontornável. De facto, numa época civilizacional como aquela em que vivemos, em
que a Ciência brinda a Humanidade com as mais espantosas descobertas, a leitura de
Bergson recorda-nos que nenhuma abordagem da realidade pode residir numa perspectiva unilateral: nem o filósofo deve abordar a vida sem conhecer as suas estruturas positivas, nem deve o cientista desligá-la da imensa problematização
“meta-física” (no sentido mais etimológico do termo) que a envolve.

Uma Filosofia
Entre os vastos méritos da sua obra, Bergson desfez o preconceito segundo o qual
o rigor da linguagem filosófica deve ser proporcional à austeridade e à rigidez da expressão escrita. Em 1927, o pensador recebeu o Prémio Nobel da Literatura, atribuição tão mais inusual quanto o facto de não se conhecerem obras literárias da sua
autoria. A justificação advém, então, da forma como o autor trabalha a língua materna, encarnando no seu corpus textual uma apologia viva da metáfora e do tropo. Na
escrita de Bergson, estes deixam de ser meros recursos estilísticos externos ao conteúdo propriamente dito do pensar, simples utensílios para a transmissão de ideias, e
*
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adquirem o estatuto mesmo de criadores de pensamento. É no próprio uso da imagem
que nasce a ideia filosófica porque é no seu movimento que o leitor de Bergson pode
apreender o devir do real. A forma límpida e elaborada da expressão escrita dos textos bergsonianos permite ao intérprete o autêntico fluir do pensamento. Mais do que
uma simples transmissão de ideias, Bergson ensina-nos que “o dizer” é também uma
arte e que o pensamento ganha em força expressiva quando a escrita acompanha o
seu ritmo interno.
A preocupação do pensador com a enunciação das ideias fica visível quando afirma que a Filosofia, mesmo nas suas análises mais profundas e nas suas mais elevadas
sínteses, deve “falar a língua de todo o mundo”1. Bergson considera que o filósofo
se deve preparar para colocar os grandes temas especulativos em linguagem corrente,
o mesmo é dizer, ao alcance de qualquer entendimento2. Na sua perspectiva, longe de
se tratar de uma concessão à falta de rigor, esse procedimento conduz, pelo contrário,
a um necessário exercício de clarificação conceptual e de aprendizagem da limpidez
semântica subjacente à simplicidade da expressão.
A prova inegável de que o próprio Bergson punha em prática este desiderato reside na grande afluência de público nos cursos que proferia no Collège de France.
Nessas sessões, onde seriam de esperar apenas ouvintes com formação filosófica superior, acorriam interessados com os mais diversos perfis, desde escritores e poetas
de diferentes nacionalidades, a simples fãs movidas pelo desejo de presenciar a eloquência com que o pensador abordava os mais elevados problemas filosóficos. O
grande interesse evidenciado pela vida e pela obra de Bergson encontra aí um dos
seus aspectos de maior destaque.

Um percurso
Henri Bergson nasceu a 18 de Outubro de 1859, descendente de uma família de
judeus polacos. O facto de o pai ser músico – compositor e pianista com algum reconhecimento na época –, contribuiu certamente para a grande importância que a imagética musical adquiriu na sua obra, sinal de um pensamento cujas ideias revelam um
ritmo interno próprio.
O jovem Bergson revelou a genialidade do seu espírito ainda enquanto aluno liceal, tendo ficado célebre a precoce resolução de um problema matemático deixado em
aberto por Blaise Pascal (1623-1662). A proeza valeu-lhe uma grande estima por parte do professor de Matemática que, quando soube que Bergson optara por cursar Filosofia, não terá conseguido esconder a decepção, exclamando: “Você poderia ter
1

BERGSON, Henri, «Réponse à un article d’Émile Borel», cit. em L’évolution créatrice, édition critique, Presses Uni-

versitaires de France, Paris, 2007, p. 615.
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Henri Bergson: invocação do Filósofo nos 150 anos do seu nascimento

sido um matemático, mas não passará de um filósofo”. A opção do jovem pensador
pode ter calado para sempre uma promissora mente matemática, porém a Filosofia
Contemporânea ganhou um dos seus espíritos mais originais.
Em 1881, fica habilitado para a docência com a Agrégation de Philosophie diante
de um dos maiores representantes da filosofia espiritualista francesa da época: Félix
Ravaisson (1813-1900). Foi, de resto, Ravaisson quem, na década de 60 do século
XIX, profetizara como futura tendência do pensamento francês um “realismo ou positivismo espiritualista”3, precisamente a orientação da qual Bergson viria a ser um
dos principais representantes. A curiosa, e quase oxímora, expressão de um “positivismo espiritualista” referia-se a um modo distinto de filosofar que, partindo dos dados positivos fornecidos pelas ciências naturais, encontrava a explicação última da
realidade num princípio de cariz espiritual. Será nesse enquadramento que toda a
obra bergsoniana se inscreverá, procurando promover um constante e aberto diálogo
entre factos empíricos e problematização metafísica.
Em 1888, enquanto professor de filosofia de província, em Clermont-Ferrand, e
ainda afastado da efervescência da vida cultural parisiense, Bergson publica a sua
primeira obra: uma tese de doutoramento intitulada Essai sur les données immédiates
de la conscience, que começara por se dedicar à perspectiva da mecânica matemática
sobre o conceito de “tempo”. No decorrer das pesquisas, contudo, Bergson tinha-se
dado conta da impossibilidade de tratar o tempo e o espaço a um mesmo nível e dessa constatação nascera a sua famosa noção de “duração” (durée). O autor assumia,
assim, a aproximação a um novo tipo de investigações científicas que começavam a
demonstrar a sua pertinência: a psicologia nascente e o estudos sobre o domínio da
vida interior dos factos da consciência.
Quatro anos mais tarde, Bergson casava com Louise Neuburger, prima do escritor
Marcel Proust. Louise de Neuburger haveria de acompanhar o Filósofo durante toda
a sua vida e juntos tiveram uma filha, Jeanne, escultora.
Não foi ainda a publicação da sua segunda obra, Matière et Mémoire, em 1896,
que garantiu a Bergson o alargado reconhecimento público, apesar de ter contribuído
para especificar as relações concebidas pelo Filósofo entre o corpo e o espírito. Seria
apenas em 1903 – habitando já em Paris e ensinando na École Normale Supérieur e
no Collège de France – que Bergson publicaria o artigo responsável por acender o
rastilho do “bergsonismo” propriamente dito. “Introduction à la métaphysique” compunha uma súmula das principais teses do Filósofo, apontando já os novos rumos que
as obras posteriores haveriam de seguir, em especial no projecto de construção de
uma metafísica positivamente fundada.
O sucesso desse estudo, o primeiro do autor a ser traduzido em inúmeras línguas,
viria a preparar a recepção da sua obra mais conhecida: L’évolution créatrice, em
3
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1907. Nela, Bergson dialoga com os vários evolucionismos científicos da época – entre eles, com o darwinismo4 –, procurando estabelecer a verdadeira filosofia da vida.
O objectivo do autor passava pela construção de um pensamento que recusasse uma
simples vertente especulativa, procurando apreender por dentro o movimento íntimo
positivo que anima toda a existência cósmica.
O início da segunda década do século XX marcou o período de maior projecção
pública de Bergson e coincidiu com a sua participação em diversas actividades de cariz social e político, sobretudo na sequência da Primeira Guerra Mundial. Enquanto
judeu, Bergson criticou severamente os ataques anti-semitas que grassavam um pouco por toda a Europa da época. O pensador haveria de utilizar a sua imagem pública
em favor da causa judaica até ao final da vida, sendo curioso que, por solidariedade
com essa sua ascendência, jamais tenha assumido publicamente a conversão interior
ao Catolicismo. É no seu testamento que a adesão moral à Religião Católica é confessada: a postura profundamente coerente do Filósofo torna-se, então, visível nas indicações testamentárias que deixa para que, caso não tivesse autorização para um
funeral católico, o rabi que se encarregasse das suas exéquias fúnebres fosse informado da adopção íntima do Catolicismo. Este aspecto parece-nos digno de nota pelo
que revela em termos do sentido moral e do carácter íntimo de Bergson.
Em 1919, Bergson retira-se do ensino e passa a dedicar-se exclusivamente à consolidação da sua filosofia e às funções públicas que entretanto assumira. Em 1922, é
nomeado presidente da Comission Internationale de Coopération Intellectuelle, organismo embrionário da actual U.N.E.S.C.O. Data desse mesmo ano o debate com
Einstein, por ocasião de uma deslocação do último a Paris, em que ambos trocaram
algumas ideias sobre a Teoria da Relatividade.
Três anos mais tarde, têm início as enfermidades físicas do foro reumático de que
Bergson padecerá durante longos anos. Contudo, nunca nenhum desses problemas o
impediu de se dedicar à escrita e ao pensamento, por vezes com enorme dificuldade.
As suas biografias relatam, inclusivamente, que, por constrangimentos de saúde, terá
sido deitado que o autor escreveu as suas obras finais.
Foi precisamente o caso da última publicação original de Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion, editada em 1932, contudo aguardada com grande
expectativa pelo público durante largos anos. O pensador havia anunciado que apresentaria nesse escrito a sua final resolução do difícil problema de “Deus”, adiado desde L’évolution creátrice. Essa foi, com certeza, uma das partes mais controversas da
obra bergsoniana, quer pela aproximação, em 1907, aos discursos evolucionistas,
quer sobretudo porque, em 1914, as difíceis relações com a autoridade eclesiástica
haviam culminado com a colocação das suas três primeiras obras no Index.
Les deux sources de la morale et de la religion abrem, então, o pensamento
bergsoniano a um novo nível de compreensão da realidade ao remeterem o leitor para
4
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o plano da intuição mística. É através dela que o espírito pode atingir o sentido final
presente na constituição de um mundo natural trespassado por um impulso vital criador: é essa criação o motor da realidade, já não apenas ao nível fáctico da evolução
empírica descrita em L’évolution créatrice, mas enquanto experiência interior do sujeito. Assim se explica, para Bergson, o preceito divino, encarnado na Humanidade,
da “criação de criaturas criadoras”.
Em 1936, Bergson retira-se definitivamente da vida pública, cerca de um ano depois do encontro que tivera em sua casa com o pensador português Delfim Santos
(1907-1966). A caminho de Viena, Delfim Santos permanecera uns dias em Paris,
onde não deixara de visitar Bergson, já num estado de saúde bastante debilitado. O
filósofo luso haveria de informá-lo sobre o modo como a sua obra era recebida no
nosso país, sobretudo entre os discípulos de Leonardo Coimbra (1883-1936). Na sequência dessa visita, Delfim Santos escreve a Álvaro Ribeiro (1905-1981) e a José
Marinho (1904-1975) dando conta do impacto que a conversa com Bergson tivera no
seu espírito5. A leitura dessas peças epistolares revela-se hoje fundamental para a
compreensão da influência do bergsonismo na constituição do pensamento filosófico
português.
Henri Bergson haveria de falecer a 3 de Janeiro de 1941, na sequência de um problema pulmonar resultante do rigorismo do Inverno parisiense. As biografias do autor
relatam como últimas palavras uma simbólica exortação: “Messieurs, il est cinq heures, le cours est terminé”.
Professor até à sua hora última, um dos traços mais marcantes e enigmáticos da
vida de Bergson consiste no facto de, apesar da grande celebridade que adquiriu em
vida, nunca ter feito escola. Talvez tenha razão Étienne Gilson (1884-1978) que,
numa homenagem póstuma a Bergson, afirmava: “Ao perguntarem-se onde estão
hoje os vossos discípulos, alguns cometem o erro de procurarem filósofos que repitam o que vós dissestes. No entanto, os vossos verdadeiros discípulos esforçam-se
antes por agir como vós.”6
150 anos passados desde o nascimento de Bergson, o sentido da sua obra permanecerá actual se continuar a motivar o pensamento para a descoberta da unidade que
atravessa o mundo vivo… pelo terreno da Ciência e pelas estradas da Filosofia.
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LITERATURA

ARTIGO

A VIDA LITERÁRIA E QUOTIDIANA DE
CECÍLIA MEIRELES NAS 246 CARTAS AO POETA
ARMANDO CÔRTES-RODRIGUES
*João

Alves das Neves

leitura das cartas de Cecília Meireles a Armando Côrtes-Rodrigues confirma as
A inclinações
epistolográficas da grande poeta do Brasil e da cronista assídua de
numerosos jornais e revistas, mas talvez nenhum dos seus correspondentes tenha recebido número tão elevado de missivas quanto o escritor açoriano.
O que se compreende: a escritora brasileira ansiava desvendar as suas raízes portuguesas, visto que os seus pais eram dos Açores, assim como a avó materna, que deu
apoio e inspiração à Menina e à Mulher. O que lhe contou essa doce e inteligente Avó
Jacinta da ilha de São Miguel irrompe em muitos dos seus poemas, pois foi com ela
que Cecília sonhou os romances populares que veio a poetisar em verso e prosa. Ora,
Côrtes-Rodrigues, poeta folclorista, veio a ser o mensageiro distante mas permanente
dos temas açorianos, desde a 1.ª carta, em 29 de Janeiro de 1946, até à 246ª, em 3 de
Março de 1964. Uma correspondência rica, literária e humanamente, que nos envolve
e nos dá a imagem viva da escritora e do seu dia-a-dia.
Desde as inclinações estéticas às suas amizades, culturais ou não, tudo está impresso com franqueza nesta copiosa epistolografia, talvez a mais abrangente de Cecília. A primeira carta transcrita (teria havido outra que se perdeu) parece ser um
prefácio à descoberta de si mesma, por obra e graça da poeta, que começou por lamentar o desconhecimento “in loco” da ilha de São Miguel, a maior do arquipélago
que tão profundamente a marcou.
A mãe era micaelense e chamava-se Matilde Garcia Benevides (o pai, Carlos Alberto de Carvalho Meireles, morreu 3 meses antes de ela nascer), mas faleceu quando
Cecília tinha apenas 3 anos, pelo que a sua relação foi com a avó materna, Jacinta da
Conceição Garcia, que realmente a criou: “Quando fui a Portugal, em 34, também falei a alguns amigos em ir a S. Miguel, mas não sei que dificuldades surgiram. Enfim,
*
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as bruxas não se puseram de acordo...” No entanto, o projecto foi mantido: “A ilha
não precisa de mim, para cobrir-se de flores: mas se os meus planos de viagem não
continuarem a ser impossíveis, algum dia chegarei até lá, talvez sem o avisar para V.
Pensar que sou aparição”.
Sabe-se que o primeiro contacto entre os dois poetas ocorreu em Maio de 1940 –
isto é, muito antes da publicação da antologia Poetas Novos de Portugal, organizada
com um longo estudo de Cecília, numa altura em que conheceria somente alguns dos
livros de Côrtes-Rodrigues, e não as suas origens nem tampouco as afinidades literárias que os aproximariam. O açoriano terá lido, em Maio de 1940, os poemas de Viagem (ed. Ocidente, Lisboa, 1939) e escreveu à confrade, mas não há nenhuma
referência no volume A Lição do Poema / Cartas de Cecília Meireles a Armando Côrtes-Rodrigues e o dialogo só principiou realmente em 29 de Janeiro de 1946, em resposta à carta enviada da ilha de São Miguel em 25/12/1945, quando Cecília
“descobriu” o seu extraordinário correspondente (quando é que serão divulgadas as
cartas de Côrtes-Rodrigues, que devem estar no “baú” dos herdeiros da escritora brasileira?).
Na verdade, a carta do Natal de 1945 iluminou o autor de São Miguel e a destinatária do Rio de Janeiro, que logo admite: “Eu acho que as cartas de amizade deviam
ser lindamente escritas como esta sua, que tanto me encantou só de olhá-la, com seu
vagar, seu ritmo, sua beleza gráfica, de uma serenidade divina. E eu sou tão móvel,
tão ocupada, a vida me chama por todos os lados... Signo da água. Preciso de ser fluida, fugitiva, dispersa. Compadeça-se de mim!” Eles se compadeceram um do outro –
ou melhor, entenderam-se “lindamente”, conforme desejou Cecília, pois ambos tinham, de fato, múltiplas afinidades.
Outras aproximações foram apontadas por Cecília nesse contacto inicial, mormente devido ao interesse que ambos tinham pelos Açores: “Assombra-me que haja tanta
coisa publicada sobre o Arquipélago, e que nada disto chegue até ao Brasil”, adiantando que nos seus estudos sobre o folclore brasileiro “há uma parte de confronto
com as fontes portuguesas em geral” e com ibero-americano: “Quando receber, porém, dados sobre o folclore açoriano, poderei fazer outras notas, baseadas nas anteriores, e, se lhe interessarem, ficam à sua disposição” – e este foi mais um elo que os
reuniu.
Foram então iniciadas as trocas de livros de autores brasileiros e portugueses:
“(...) o que eu gostava de lhe mandar era uma novelinha (biográfica poetisada da infância) que saiu em folhetim na revista Ocidente, de Lisboa, pelo ano de 1938. Só V.
Me verá como fui entre os três e os seis anos, com a minha Avó açoriana, que amei
tanto! “(É o texto de Os Olhinhos de Gato. Que continuou em 1939 e 1940).
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Como é que vivia Cecília, nesse tempo? Releia-se a carta: “Ando muito fatigada,
porque trabalho demais. Acresce que mudámos de casa, e estamos agora rodeados
pela floresta, por muitos bichos que cantam, gemem, rugem, voam, soluçam, fogem,
estremecem... – e eu estava tão acostumada só com a voz do mar! Esta mudança,
uma casa muito grande, que ocasiona intermináveis problemas, têm-me arrancado ao
meu ritmo.”
A carta nº. 2, datada de 11/3/1946, é ainda mais extensa: cansara-se da praia, sempre envolvida por névoas e mudara – “cercada pela floresta e pelas montanhas do
Corcovado onde vive o Cristo”. Mas não estava feliz com a paisagem: “ Há pássaros,
flores, regatos, mas o que domina é a massa enorme da montanha, forrada de um verde sombrio, que em horas mais profundas parece azul safira, e de quando em quando
se ilumina pelas únicas três cores da floresta brasileira: o prateado das embaúbas, o
amarelo dos ipês e o roxo das quaresmeiras”.
Fala da sua vida: perdera a mãe, que era jovem, não conhece o pai (“sou filha póstuma” e por isso foi levada a casa da Avó açoriana. Ficou viúva do pintor português
Fernando Correia Dias (“conhecido das rodas de Orpheu e de A Águia”, revistas de
1912 e 1915) e que lhe deu as três filhas – Maria Elvira, Maria Matilde e Maria Fernanda. Casara de novo com um agrónomo e professor. Pede-lhe a versão brasileira da
cantiga que escutara da Avó:
“Senhora Dona Sancha
coberta de ouro e prata,
descubra o seu rosto,
que lhe quero ver a cara.”

E concluía oferecendo-lhe o poema “Entusiasmo”, que vem no livro Retrato natural.
A 3ª. carta ao poeta é de 31/3/1946 e cita outra vez a Avó Jacinta e as Cartas de
Fernando Pessoa a Armando Côrtes-Rodrigues (que fôra colaborador de Orpheu,
sob o pseudónimo de “Violante de Cisneiros”. Mais notas poderiam ser feitas, mas
circunscrevemo-nos em especial aos comentários “cecilianos” em torno da Literatura e do Folclore, com relevo para o açoriano e brasileiro, ainda que a missiva
conte igualmente aspectos da sua vida quotidiana e de seus amigos. Recorda a meninice e a saudade dos Açores onde jamais estivera (só lá irá por cinco dias em
1951), apesar de os “conhecer” pelas narrativas da Avó Jacinta – “hoje são para
mim como os álbuns que eu vivia na infância – com aqueles vestidos, aqueles rostos, aqueles aléns. Acho que minha Avó passou grandes dores com a sua família.
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Mas era muito reservada, e o temor de magoá-la sempre me impediu de fazer-lhe
perguntas sobre muitas coisas. Quando uma vez lhe sugeri viajarmos para aí, entristeceu muito. E não se falou mais nisso. Talvez fossem uns naufrágios que aconteceram. Há muito mar por trás de nós.”
O amor à ilha de São Miguel ficou a devê-lo principalmente à Avó Jacinta: “Dizia
ela (e com certeza música que recordo):
“Meu arvoredo sombrio.
Não digas que eu aqui vim,
Não quero que o meu bem saiba
Partes ni novas de mi.”

II – Diálogo com os Portugueses
Há ainda nesta carta menção ao poeta da Mensagem que Cecília Meireles tão
justamente, destacaria nos Poetas Novos de Portugal: “Li também as cartas de Fernando Pessoa, e agradeço-lhe o exemplar que me destinou. Como eu lamento não o
ter conhecido! Chegámos a marcar um encontro (como aqueles das cartas: “certa
noite, num café...”), mas esperei-o em vão. Depois, mandou-me o seu livro, e depois, mais nada.” (Trata-se da correspondência para Côrtes-Rodrigues, já anteriormente referida).
Vem na carta V o “Soneto anacrónico e quase apócrifo enviado a um Amigo o negativo de um seu retrato” com o qual “se pode iniciar um museu de indícios espantosos – sem se dizer de quem, para não comprometer reputação da ascendência
açoriana...”!
Em seguida, pode ler-se a carta VI, de 23-4-1946, remetendo o poema “Madrigais
de presença e despedida”. E na seguinte (21-4-1946) falava dos espectáculos teatrais
(incluindo o da actriz portuguesa Beatriz Costa) e dos livros de Côrtes-Rodrigues e
de folclore. Em 21-5-1946 recorda longamente a Avó: “Ela veio para o Brasil muito
mocinha, com a minha Mãe ao colo (...) Lembrava-se de muitas frutas, bois, mulas,
ceirões, essas coisas que vêm na Elegia (...) era extremamente mística também e
tinha um poder de fabulação poética notável (...)”
Os contatos com os pintores Maria Helena Vieira da Silva (portuguesa) e Arpada
Szènes (húngaro), que fugiram da guerra europeia e viveram cerca de 9 anos no Rio
de Janeiro, são evocados em 10-6-1946, bem como os festejos de Santo António, São
João e São Pedro. E nessa carta (n o XI) refere ainda que foi retratada por Arpad,
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“marido da Maria Helena, uma portuguesinha um pouco louca (no sentido trágico)
que viveu muito tempo em Paris. Ela está ilustrando agora Olhinhos de gato. É maravilhosa, apesar do seu jeito mórbido, e de um certo Paris-1920 na arte”. E menciona
ainda a culinária: “Sei fazer pão, bolos de toda a espécie, biscoitos”.
Esclarece que 1/7/1946 que gosta de chá e toma-o “todos os dias, às 5 em ponto,
onde quer que esteja” e vai contando o que faz ao correspondente-poeta, a quem chama “Almanzor” (e dá-lhe outros carinhosos nomes), como nesta quadra de
18/9/1946:
“Adeus, Almanzor
da barca florida!
Sol nas ondas,
Paz na vida!”

Não se cansa de falar do Rio e dos “seus recantos de natureza prodigiosa” e do
seu quotidiano. Em 1/7/1946, afirma que gostaria de lhe escrever “uma carta toda em
inho, à maneira do seu amigo (Fernando Pessoa) e da minha querida Rosalía de Castro”, cita F. G. Lorca e volta a falar do Rio: “Se V. um dia viesse aqui, eu lhe mostraria toda a cidade”, do teatro e dos contatos que precisa manter, ainda que por vezes
não lhe agradem. Mas há outros que ela estima. O folclore continua a entusiasmá-la e
Cecília esclarece, em 15/1/1946, a propósito do teatro popular açoriano: “Parece que
ainda em certos lugares (do Brasil) se representam reisados, congados e autos já muito desfigurados, da espécie das tradicionais lutas de turcos e cristãos”. Aponta igualmente o Natal e “as festas profanas”. O Carnaval das ruas é também descrito: “Os
blocos se constituem de marados avulsos, blocos, ranchos e préstitos (…) adotam a
mesma fantasia, e saem todos juntos, para se divertirem, a pé ou em automóveis, caminhões, etc.”. E acerca da representação de uma peça de Côrtes-Rodrigues, não se
furta a poeta de lhe enviar duas quadras:
“Ó Almanzor, diga adeus
à sua vida tranquila,
que aqui lhe venho pedir
umas queijadas da Vila.
Desculpe chegar agora,
Mas não pude vir mais cedo,
Andei por aí à toa
Com a Serafina e o Alfredo…”
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E na expectativa de que chegue ao Rio de Janeiro, vai pedindo doces açorianos:
“Ó Almanzor venha logo,
deixe-se de brincadeira,
se não me der queijadas,
dê-me barrigas de freira! “

O jogo poético é frequente e, pelo aniversário do amigo português, Cecília saúdao em verso (28-2-1947):
“Vim a pé por cima da água,
vim do Rio de Janeiro,
para celebrar o dia
28 de Janeiro!”

A Literatura volta a estar presente quando escreve lamentando a morte trágica do
poeta português Luís de Montalvor, que vivera no Rio e aparece na edição inaugural
da revista do modernismo Orpheu, como director em Portugal, enquanto Ronaldo de
Carvalho era o director no Brasil; no entanto, os verdadeiros impulsionadores da publicação foram Mário de Sá-Carneiro e Fernando Pessoa, cujos nomes figuram como
responsáveis no 2° nº da publicação de 1915, (Cecília Meireles conhecera Montalvor,
em Lisboa, na casa da escritora Ana de Castro Osório, mãe dos escritores José Osório
de Oliveira e João de Castro Osório.)
Para se saber o que pensava da Páscoa, na carta de 22/4/1947 Cecília revela: “Passei a Semana Santa muito entretida em coisas místicas, Fui ao Mosteiro de São Bento, que é uma riqueza barroca, toda de talha dourada, assistir ao oficio de sexta-feira;
e as vozes dos beneditinos me deixaram em êxtase, Domingo, fui à missa da Ressurreição, e lamentei que não estivesse connosco, pois era uma beleza o cortejo dos
monges entrando como num fresco bizantino, com seus livros dourados, seus turíbulos, seus cânticos.” E nessa carta lamentava: “Eu creio que não vou ter netos, As minhas filhas, como todas as meninas de hoje, querem namorar (amar é outra conversa),
divertir-se, ver outras coisas, etc…” mas não querem tomar responsabilidades de família.”
Em 4 de Setembro do mesmo ano a notícia da chegada ao Rio do poeta António
Botto, “que só tem dito asneiras. A palavra cabotino deve derivar do seu nome, Que
monumento! O Osório (escritor português) está uma fera!” E em 21/10/1947 volta a referir-se ao poeta português (que ficou alguns anos no Brasil, onde morreu): “Contei-lhe
o recital do Botto? Naturalmente, não estive lá, nem nenhum amigo meu, Mas soube,
em conversa, que, depois de o apresentar, o Manuel Bandeira se recolheu aos bastido-
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res, onde o génio português o foi saudar. Saudou-o com beijinhos de um lado e outro
do rosto; e como o público chamasse o Bandeira à cena, voltou o poeta com duas boquinhas impressas nas faces; porque o Botto fez como o Wilde: carminou-se para dizer
versos,... Já vê V. que, quando os homens se põem assim, não me cabe senão vestir-me
de amazona, ou de guerreira, num cavalo de vinte pés, com uma espada à cinta, cavalgando as ondas até os Açores, para proclamar a independência dos ilhéus”,
Um canário é o companheiro de Cecília enquanto ela escreve, Canta e encanta a
poeta, que se afligiu quando ele caiu com a gaiola e teve de ser hospitalizado: “O
“Merlim” já voltou, e canta lindamente. Aprendeu cantigas novas, enquanto esteve
mudando a pena. Onde aprenderá ele estas coisas tão engraçadas – e como lhe ocorrerão estas imaginações? Pensar que existe uma mulher na terra para quem a única
companhia afectiva é um passarinho! Nas histórias, é uma coisa bonita; mas na vida
real é um pouco triste”. (Carta de 22/6/1948).

III – “Por onde anda o Comandante?”
A aproximação literária levaria a poeta carioca a uma sincera amizade com o poeta micaelense, a quem ela dedicou um poema, enviado com a carta de 16 de Maio (de
1949) e que reapareceu em 1952 no livro Amor em Leonoreta:
“Por onde anda o Comandante?
No topo do mastro grande?
Entre as cordas? Entre as velas?
Ou no meio das estrelas?
Já tenho os óculos baços
de procurá-lo no espaço
Comandante, que foi feito
do seu porte sobranceiro,
daqueles modos tão doces
com que abraçava os Açores?” (…)

Na carta de 16/1/1948, Cecília lamentava que Côrtes-Rodrigues não gostasse do
poeta e também folclorista Afonso Duarte (ela conhecera-o na sua viagem de 1934 a
Portugal), “com aquele seu ar de reumatismo e de fidalguia arruinada”. A poeta comentava: “E como gostaria que todos os meus amigos fossem amigos. …”
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Outra referência ao poeta português Carlos Queiroz, que morrera e fôra sobrinho
de Ofélia (que namorara com Fernando Pessoa): “(…) eu sempre nos meus planos de
ir até aí abraçar os amigos incluía o Carlos como um dos mais vivos, mais novos,
mais presentes” (carta de 16/11/1949). E em 22 desse mês juntava o “poema Saudoso
– à memória de Carlos Queiroz” (cit. Livro. Metal Rosicler).
Côrtes-Rodrigues, apesar de estar longe (ou talvez por isso) tornara-se confidente de Cecília, conforme ilustra a carta de 12/1/1950: “(…) ora imagine V. que
Deus esteja ocupado com as coisas do Universo, e eu aqui a pedir-lhe que conserte
o génio das minhas filhas, que me faça mais inteligível, que aumente, ao menos, o
meu poder de silêncio, para aborrecer os outros cada vez menos…” Depois, ria-se
de si mesma (carta de 21/2 seguinte), pelo desejo de responder a todos os que lhe
escreviam:
“Pobre Cecília Meireles
que do mar à terra veio
e, salva das ondas bravas,
foi morta pelo Correio.”

Paralelamente à fantasia, era sempre a Mãe preocupada (carta de 21/2): “Maria
Fernanda parece que não está passando bem com o frio da Inglaterra (os Correia Dias
são muito frágeis de sensibilidade), mas ainda pretendia passar pela Itália e Espanha
“. De outro lado, “a Maria Matilde é que me tem dado muito trabalho” e a Maria Elvira quer ir para a Inglaterra, “onde se pode estudar e ver coisas de arte. “
Portugal mantinha-se presente na correspondência não só em relação a Côrtes-Rodrigues, mas também com outros escritores e ao seu interesse pelos temas portugueses: Cecília era muito sensível – encontrara-se com o actor João Villaret, que recitava
a poeta do Brasil e prometera visitá-la, mas não o fez. Na carta de 17/5/1951, mais
um projecto de viagem à Europa, com passagem por Lisboa e, finalmente!, a ilha de
São Miguel - mas não quer recepções, nada mais do que visitar os lugares da Avó Jacinta, além de Côrtes-Rodrigues e outros amigos. Foi de avião para a Holanda, depois seguiu até Paris, onde estava a filha Maria Fernanda (que nessa altura
conhecemos no atelier do pintor Arpad Szènes), mas em 13/11/1951 já datava a sua
carta de Lisboa para o amigo ilhéu...
Ao contrário do que desejava, os micaelenses receberam a escritora com festas e
homenagens, conforme relatos da Imprensa dos Açores e de Victor de Lima Meireles
(primo da poeta), autor do livro Cecília Meireles / Aspectos para uma biografia. que
faz questão de esclarecer em nota da pág. 131: “O original desta obra, antes de ser
editada, foi facultada a sua consulta a 12/7/1998, pela Dra. Leila V. B. Gouveia, de S.
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Paulo, Brasil”, que publicou posteriormente o livro Cecília em Portugal (ed. Iluminuras, SP, 2001, 123 págs.).
Por seu turno, o Prof. Celestino Sachet, que organizou o volume A Lição do Poema! Cartas de Cecília Meireles a Armando Côrtes-Rodrigues, dá informações sobre a
maioria das epístolas” cecilinianas” e resume em poucas linhas como decorreu a visita da escritora brasileira à ilha de São Miguel: “Cecília Meireles permaneceu em
Ponta Delgada entre 24 e 29 de Novembro de 1951. Hóspede de honra da cidade de
Ponta Delgada, a ilustre visitante ocupou um dos aposentos do Palácio da Conceição,
mas fez da casa do poeta Armando Côrtes-Rodrigues a sua permanência diária. Dentro das visitas turísticas habituais, a escritora interessou-se pelo contacto com as manifestações artísticas do Povo. Na manhã do dia 28 recebeu as homenagens da Junta
de Freguesia de Fajã de Cima, terra de sua avó materna, Jacinta Benevides Garcia.
(A poetisa Cecília Meireles em S. Miguel, in Insulana, vol. VII, 1951, nºs. 3 e 4,
p. 397-402).
Na volta ao Rio de Janeiro, Cecíllia declara na sua carta de 19-12-1951 a Armando Côrtes-Rodrigues: “Relembro com saudade os dias passados nos Açores, e os
bons amigos que aí encontrei. Como Secretário Perpétuo do Reino da Poesia, peçolhe que a todos transmita as minhas lembranças afectuosas.” E mais uma vez manda
saudades aos amigos micaelenses, sem esquecer as várias primas que teve a ocasião
de conhecer, nas cartas de 8 e 28 de Janeiro de 1952, enviando por acréscimo, em 15
de Fevereiro, duas quadras:
“Bem que eu quisera cantar
as meninas dos Açores;
mas o amor que elas prometem
murcha mais cedo que as flores….
Há um calafate perdido
no alto das Sete Cidades:
de longe o mar a chamá-lo
e ele agarrado às saudades...”

Brincando, a escritora atribuía vários nomes ao seu correspondente e concedia-se
também alcunhas várias, “Calafate”, “Marquesa (ou Condessa) do Rabo de Sardinha
Frita”, “Condessa da Água de Pau de Ferro”, etc. A viagem à terra da Avó Jacinta tornou-a mais apaixonada pelos Açores: “Ah, quem me dera voltar à Ilha!” Mas não
mais conseguiu revê-la.
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IV - As paixões do poeta A. Côrtes-Rodrigues
É indispensável abrir um parêntesis para explicar o significado da carta nº.
CCXXX (de Julho de 1959, sem dia marcado):
“Caro Amigo ~ eu sempre o achei com jeito de Marquês, e a profecia realizou-se.
Poderia colocar um letreiro:

C.M. A MAIOR SIBILA DA AMÉRICA DO SUL
“Agrada-me que a profecia se realizasse, e desejo-lhe todas as felicidades que merece. Oxalá, finalmente!, venham agora esses livros que todos esperamos, e muitos
outros que a sua felicidade ditará.
“O bom Layutano dera-me anteriormente notícias da Ilha, do Poeta e da sua
Musa, - e por isso estávamos tranquilos, esperando sempre o melhor.”
O que acontecera? Armando Côrtes-Rodrigues abandonara a família e, com grande escândalo dos micaelenses, casara-se civilmente com Margarida Victória, Marquesa de Jácome Correia. Naturalmente, Cecília Meireles manteve a correspondência e
refere-se à Marquesa nas cartas de 27/9/59 (“apresente os meus votos à D. Margarida”), de 10/11/59 (“Vocês, além de Marqueses, são anjos”, despedindo-se: “Minhas
lembranças afectuosas à Senhora Marquesa e aos de sua casa” (15/2/60) e “Muitas
recomendações a Dona Margarida”,. em 25/3 pede-lhe” um retrato com D. Margarida” e, curiosamente, manda-lhe o poema A dolorida, contando a história de uma esposa atraiçoada.
Cecília acreditava que o seu amigo era feliz: “Caro Poeta: a Margarida é flor, vestida de flores, cercada de flores – e nós gostamos de admirá-la, toda bonita, ao lado
desse bravo micaelense que descobre sereias ao longo dessas águas verde-azuis”
(carta de 26/9/60). Esperava que Dona Margarida melhorasse da saúde (26-2-61), desejando que já estivesse “sem padecimentos” (21/9/61) e enviava “carinhos para a
sua Flor” em 22/11/61, certa de que “a sábia Margarida lhe haja ministrado daquele
vinho do Bispo (ou do Papa? que deve exorcismar todos os contratempos” (8/2/62).
E lembrando a proximidade do aniversário do poeta, Cecília lastimava não poder estar presente: “Ó deuses pagãos e santos cristãos / como posso eu não estar nessa festa
e não puxar um versinho para o aniversariante! mais a flor do seu jardim! que não é
cravo nem rosa / nem papoula nem jardim… / Ela é a D. Margarida! essa primorosa
flor / parente dos malmequeres / claro livrinho do amor.”
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Não houve outras menções à Marquesa, porque o romance acabou em pouco tempo. A “primorosa flor” já tinha sido casada duas vezes e por não ser “cravo nem rosa”
andou com outros amores, antes e depois de Côrtes-Rodrigues. No fundo, admite-se
que a sereia do poeta não gostava de Cecília, ao que se depreende das palavras insidiosas que deixou nas suas “memórias”, editadas em Lisboa em 2004 com o título sensacionista e insólito de Amores da Cadela” Pura” – Confissões da Marquesa de
Jácome Correia (Bertrand Editora): após acusar Armando de ter um filho de outra
“mulher vulgar” e de enumerar outros excessos do já ex-marido, Margarida faz uma
insinuação sobre a escritora brasileira: “Sabia também que ele tivera um grande fraquinho pela Cecília Meireles. Quando o inquiri sobre isso, emudeceu. A correspondência era abundante, em cartas, e sobretudo, o que acho muito original, é que todas
as viagens que ela fazia, escrevia-lhe um bilhete postal que mais parecia uma carta.
Não sei o que foi feito dessa correspondência.”
Ainda bem que Côrtes-Rodrigues soube resguardar as 246 cartas “cecilianas” da
ligeira Marquesa, cuja fúria amorosa era acompanhada de ciúmes infundados e doentios. E fecha-se este capítulo com uma nota de um tal Joel Neto, que repetiu a bobagem da “cadela pura” insinuando que o poeta de São Miguel “tinha um fraquinho
carnal” pela escritora brasileira (cf. revista Grande Reportagem do Diário de Notícias. Lisboa, 29/5/04).
Nem a Marquesa nem Joel Pontes se deram ao cuidado de assinalar que a volumosa correspondência de Cecília para Côrtes-Rodrigues não sofre quaisquer dúvidas sobre a amizade que uniu os dois escritores. Aliás, é preciso acentuar que eles se viram
apenas durante os 5 dias da visita a Ponta Delgada, onde Cecília Meireles foi recebida como” hóspede de honra” do Governo dos Açores.

V – As últimas cartas
Depois da viagem de 1951 a São Miguel, Cecília escreveu as cartas numeradas de
CLXXX (13/11/51) até à de 3-3-1964 (nº. CCXLVI), algumas delas já anteriormente
comentadas. O escritor açoriano ficou com certeza abalado com o desfecho da sua
paixão pela” sábia Margarida” (que morreu em 21/7/1996) e parece que se remeteu
ao silêncio.
Não obstante, Cecília manifestava em 20/8/1962 a sua tristeza pelas notícias que o
amigo lhe mandava: “sabia vagamente das suas preocupações nestes últimos tempos,
e agradeço-lhe ter-me contado tudo com pormenores. “ E anima-o: “Como vai o volume de Folclore?”. Em 13 de Novembro seguinte, a poeta agradecia os parabéns
pelo seu aniversário, adiantando: “A respeito da ilha Nanja (São Miguel), tenho escri-
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to muito, e vou procurar alguns programas, i. e., crónicas, para mandar-lhe. Eu falo
da ilha do (historiador) Frutuoso e da minha Avó, um paraíso”.
O folclore obcecava-a e em 1/Dez./62 perguntava se haveria na ilha alguma capela ou ermida em honra dos Santos Cosmos: “São esses S.C.S. Cosme e Damião? O
culto de S.C. e de S.D. existe na Ilha actualmente, ou existiu com algum interesse
particular?”. Mais uma carta em 22/2/63, outra no “Domingo de Pentecostes, 1963”,
estranhando a falta de notícias. E a derradeira carta (nº CCXLVI) é datada de São
Paulo (3-3-1964), onde Cecília Meireles tinha sido operada a uma úlcera intestinal:
“Estou passando muito bem”. E prometia escrever-lhe quando voltasse ao Rio de Janeiro... Crê-se que não escreveu mais ao poeta que foi até certo ponto seu confidente.
A escritora morreu na sua cidade natal em 9 de Novembro de 1964.
Em Fajã de Cima, que fica nos arredores da cidade de Ponta Delgada, funciona
desde 1994 a Escola Básica e Jardim de Infância Cecília Meireles e na mesma povoação (onde nasceram a Avó e a Mãe da escritora brasileira), existe a “Avenida Cecília
Meireles”.
Quanto a Armando Côrtes-Rodrigues, natural de Vila Franca do Campo da ilha de
São Miguel (1891), morreu na cidade de Ponta Delgada em 1971, tendo deixado uma
vasta e valiosa obra poética (8 volumes), 7 peças de teatro e numerosos estudos etnográficos, incluindo Reflexos do Brasil no Cancioneiro Popular Açoriano.
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ARTIGO

CECÍLIA MEIRELES
E ARMANDO CÔRTES-RODRIGUES:
VOZES QUE NO LONGE SE ENCONTRAM
* Alzira Serpa Silva

“Tudo o que faço, faço-o sozinha, numa
solidão tremenda, como um destino.”
Cecília Meireles

“Eu sou quem vive só! Sou eu que vou
Por esta vida além, sempre sozinho.”
Armando Côrtes-Rodrigues

1/ (“destinos gémeos”)
ecília Meireles e Armando Côrtes-Rodrigues são vozes insuladas cada uma em seu

C hemisfério, Cecília no imenso Brasil, Côrtes-Rodrigues numa pequena ilha portu-

guesa no Atlântico Norte. Contudo, apesar da distância geográfica, os dois mantiveram
encontro durante dezoito anos numa intensa correspondência epistolar (1946-1964).
Nos cinco primeiros anos desse singular convívio espiritual, nunca tiveram um
encontro pessoal sequer, isto é, até 1951, ano em que a autora de Mar Absoluto visitou finalmente o poeta açoriano na sua Ilha. Não obstante, foi esse tempo inicial o
mais profícuo da longa correspondência trocada pelos dois poetas, até pela quantidade e extensão das cartas de Cecília, as únicas que, por enquanto, se conhecem, visto
as de Côrtes-Rodrigues ainda se encontrarem inéditas e inacessíveis.
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Foi, de facto, nesses primeiros cinco anos dos longos dezoito que durou a sua relação epistolar que Cecília Meireles e Armando Côrtes-Rodrigues se corresponderam
com maior frequência e intensidade, se “descobriram”, o entendimento recíproco,
aprofundando-se carta a carta, até ao momento em que ambos se encontraram pessoalmente pela primeira e única vez em S. Miguel: a ilha real do nascimento e de quase
toda a vida de Côrtes-Rodrigues, a ilha mítica e ancestral de Cecília.
A partir desse único encontro e sem que Cecília o tenha declarado explicitamente
na sua correspondência ou que seja legítimo inferir-se de algumas das suas frases a
certeza de qualquer decepção ou desencanto, o facto é que as cartas que ainda escreveu, depois da visita a S. Miguel por mais de uma dúzia de anos, se reduziram em
quantidade e extensão, particularmente após o casamento de Côrtes-Rodrigues com
Margarida Jácome Correia. E não só as suas cartas se tornaram menos assíduas e
mais lacónicas, mas também o seu discurso passou a ser menos íntimo quer no conteúdo quer na expressão, adoptando antes um tom, por assim dizer, cerimonioso.
Mas, afinal, que poderá ter levado dois seres tão distantes geograficamente a cultivarem com tal persistência essa troca de palavras libertadoras de emoções, de confidências, de poesia, que hoje conhecemos pelas cartas de um deles, porventura o mais
sensível de ambos, Cecília Meireles?
Sem dúvida, as afinidades que, na distância, os aproximavam. A própria Cecília
Meireles afirmou em certo passo da sua correspondência:
“Como não hei-de compreender suas infelicidades se temos destinos gémeos?”1

E foi no “Longe” que essas afinidades se aprofundaram, porque depuradas das rotinas quotidianas e protegidas do tédio das convivências anódinas. Armando CôrtesRodrigues também havia de escrever mais tarde na Voz do Longe:
“O melhor que a vida nos pode dar é o conforto do silêncio e o sabor da solidão, até
por esta verdade de que é mais fácil amar os homens ao longe do que ao perto”2.

Foi, pois, no Longe que os dois poetas comungaram afinidades poéticas e de
alma, como a ilha, a “psicologia meteorológica”3, o isolamento, a solidão, o cansaço; isto além das afinidades do próprio percurso, como a infância órfã, o ensino, o
jornalismo, por exemplo, e ainda as afinidades do gosto pela etnografia, pelo teatro,

1

Carta do Rio, datada de 15 de Dezembro de 1948, in Celestino Sachet (org.), A Lição do Poema. Cartas de Cecília

Meireles a Armando Côrtes-Rodrigues, Ponta Delgada, Instituto Cultural de Ponta Delgada, 1998, p, 170.
2

Armando Côrtes-Rodrigues, “Assim Começou Setembro”, in Voz do Longe, vol. II, Ponta Delgada, Instituto Cultural

de Ponta Delgada, 1974, p.18.
3

Expressão usada por Vitorino Nemésio em “O Poeta e o Isolamento: Roberto de Mesquita”, in Conhecimento de Poe-

sia, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1997.
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pela natureza, pelos animais4, sem falar, por ser demais evidente, do gosto de ambos
pela Poesia.
Algumas destas afinidades vão adiante exemplificadas com base nas Cartas de
Cecília Meireles a Armando Côrtes-Rodrigues, organizadas e anotadas por Celestino
Sachet5, e na série de crónicas de Voz do Longe proferidas pelo poeta do Cântico das
Flores aos microfones do Emissor Regional dos Açores, entre 1961 e 19666, por não
ser possível aceder às suas cartas a Cecília, pelas razões já atrás referidas.

2/ (os percursos)
Aqui talvez seja necessário justificar por que não recorremos antes à poesia dos
dois poetas para exemplificar tais afinidades. A razão é que pretendemos penetrar,
não no mundo ficcional poético, por mais que este possa ser fingimento das verdadeiras dores dos poetas, como crê Fernando Pessoa, mas em fontes mais espontâneas –
mais naturais, se podemos dizer assim – e consequentemente mais fielmente reveladoras do pensamento e das vivências quotidianas destes poetas.
Não deixaremos, no entanto, de começar por aflorar, muito por alto, embora, o
percurso poético de um e outro, porque aí também se podem apontar algumas afinidades, como se verá..
Com efeito, nem Cecília Meireles nem Armando Côrtes-Rodrigues se fixaram poeticamente numa única das várias e desencontradas correntes estéticas do seu tempo;
antes atravessaram diversas: Côrtes-Rodrigues chegando mesmo a tocar extremos antagónicos, desde a singeleza de uma poesia meramente etnográfica7 até ao requinte
da expressão nefelibata (recuperada pelo paulismo), de que ele foi um dos arautos8,
salvaguardando ambos, na sua liberdade criadora, o estilo que melhor servia, em
cada momento, a expressão da sua interioridade.
Côrtes-Rodrigues iniciou a vida literária em Lisboa, “na roda de Fernando Pessoa”9, com colaboração na revista A Águia (1913), órgão do Grupo da Ranascença
4

O amor pela natureza e pelos animais em Armando Côrtes-Rodrigues advém da sua visão franciscana do mundo, devi-

da em parte à influência do seu convívio na infância e adolescência com a última freira clarissa do Convento de Santo André
de Vila Franca do Campo, tornado propriedade da família após a extinção das Ordens Religiosas pelos Liberais, e com os padres-mestres da Congregação Missionária do Espírito Santo do Colégio Fisher, de Ponta Delgada, em que fez estudos liceais
em regime de internato.
5

Celestino Sachet (org.), A Lição do Poema. Cartas de Cecília Meireles a Armamdo Côrtes Rodrigues, Ponta Delgada,

Instituto Cultural de Ponta Delgada, 1998.
6 Armando

Côrtes-Rodrigues, Voz do Longe, 2 Vols., Ponta Delgada, Instituto Cultural de Ponta Delgada, 1974.

7

Ver o seu livro de estreia Em Louvor da Humildade, Ponta Delgada, 1924.

8

Ver os seus poemas publicados nas revistas Orpheu I e II (1915) e Exílio (1916), republicados mais tarde, com varian-

tes, sob o título “Poemas de Orpheu” in Cantares da Noite, Ponta Delgada. 1942.
9

Eduíno de Jesus, “Armando Côrtes-Rodrigues”, in Biblos / Enciclopédia Verbo das Literaturas de Lingua Portubuesa,

Vol. I, Lisboa, Ed. Verbo, cols 1313-1315.

43

44

Alzira Serpa Silva

Portuguesa e do Saudosismo, e com maior destaque histórico, digamos, na revista
Orpheu (1915), ortonimamente no fascículo I e com o heterónimo Violante de
Cysneiros no fascículo II,
“com a qual [colaboração] se consagrou entre os poetas paúlicos e interseccionistas
do primeiro Modernismo”10.

Regressado, entretanto, aos Açores, ainda publicou na revista modernista Exílio
(1916) alguns poemas, mas nessa altura deu-se o seu rompimento com o Modernismo (a sua correspondência com Fernando Pessoa suspende-se então11) e a adesão ao
Integralismo Lusitano. Então Côrtes-Rodrigues – escreve ainda Eduíno de Jesus –
“ia ceder ao apelo da tradição, à sedução do folclore, do cancioneiro popular, e abandonar o luxo verbal dos seus versos paúlicos pela singeleza do verso de redondilha […],
mas agora sem artifícios esteticistas, chãmente, à maneira do povo […]. Desta poesia
de exploração folclórica passaria depois a uma outra, de outro (mais elevado) alor poético, lapidada em sonetos de esmerado recorte parnasiano, em que um subjacente sentimento franciscano da natureza e da vida assoma, por vezes, à superfície” 12.

Mais tarde, o poeta passaria finalmente a praticar o versilibrismo,
“numa linguagem tangencial à prosa, quase narrativa, mas em que não faltam revérberos de emoção lírica” 13.

A obra poética de Cecília Meireles também não obedeceu a cânones nem a estereótipos, antes fluindo e refluindo ao sabor da sua sensibilidade muito feminina, numa
constante reconstrução de si, reflectindo a poesia o seu próprio exercício existencial,
sempre delicado e profundo. Cecília Meireles não participou no movimento renovador da literatura que eclodiu no Brasil com a Semana da Arte Moderna de 1922, tinha
então pouco mais de vinte anos.. Também não se envolveu directamente na ruptura
vanguardista dos poetas paulistas. Vivendo embora sob influência do Modernismo,
apresenta heranças de, pode-se dizer, todas as principais correntes das épocas moderna e contemporânea, ou seja, do Classicismo ao Surrealismo. Assim Manuel Bandeira encontrou na sua obra

10

Idem, ibidem.

11

Cf. Cartas de Fernando Pessoa a Armando Côrtes-Rodrigues, 1ª ed., com introdução de Joel Serrão, Lisboa, Editorial

Confluência, s/d [1944]..
12

Vid. n. 9..

13

Idem, ibidem.
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“as claridades clássicas, as melhores subtilezas do gongorismo, a nitidez dos metros e
dos consoantes parnasianos, os esfumados de sintaxe e as toantes dos simbolistas, as
aproximações inesperadas dos super-realistas. Tudo bem assimilado e fundido numa
técnica pessoal, segura de si e do que quer dizer”. 14

Ainda que a maioria dos analistas situe Cecília à margem das correntes literárias
dominantes no seu tempo, Jorge de Sena, no entanto, sintetiza a sua estética classificando-a de “filha moderna do simbolismo antigo.”15. Margarida Maia Gouveia, por
sua vez, sustenta que
“Cecília tende a identificar-se com uma atmosfera de melancolia quase trágica, de
angústia metafísica e até de niilismo decadentista, que reconhece linhas marcantes da
poesia portuguesa; e a sua condição de insulamento estético leva-a ainda a repudiar
requintes barrocos, simbolistas ou mesmos vanguardistas” 16 .

Assim, é insulada e exilada que Cecília constrói a sua própria trajectória, o seu estilo e os seus motivos poéticos, tal como Armando Côrtes-Rodrigues, se exceptuarmos a época de Lisboa, na roda de Fernando Pessoa, isto é, na fase genética e de
explosão do Modernismo em Portugal.

3/ (a Ilha, paraíso e exílio)
E passemos então aos pontos (ou a alguns dos mais recorrentes) em que Cecília Meireles
e Armando Côrtes-Rodrigues se encontram, não obstante insulados cada um em sua “Ilha”:
A ilha é, para Côrtes-Rodrigues e Cecília Meireles, paraíso e exílio: umas vezes
conforto inspirador, outras prisão e degredo. Côrtes-Rodrigues reflecte em muitas das
suas crónicas o isolamento, que Nemésio algures: define etimologicamente como
“solidão de ilha”; por exemplo, neste passo:
“O mundo está para além… e tanto, que nem nos lembra, perante este afastamento
oceânico e a linha dos montes que limitam o céu. É como se estivéssemos sós na terra, agora reduzida a este recorte de espuma que se nos alastra aos pés”17.
14

Manuel Bandeira, “Modernistas” in Apresentação da Poesia Brasileira: Seguida de uma antologia de poetas brasilei-

ros, Rio de Janeiro, Ediouro [s/d].
15 Apud
16

Leila Gouvêa, Cecília em Portugal, São Paulo. Iluminuras, 2001.

Margarida Maia Gouveia, “Cecília Meireles: da ilha como condição humana” in Arquipélago. Línguas e Literaturas,

XV, Ponta Delgada, 1998.
16 Armando
17

Côrtes-Rodrigues, “Praia de Água d’ Alto”, in Voz do Longe, Vol. II, ed. cit, p.149.

Carta do Rio, datada de 15 de Novembro de 1946. Cf. Celestino Sachet (org,), A Lição do Poema. Cartas de Cecília

Meireles a Armando Côrtes-Rodrigues, ob. cit., p. 65.
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Cecília sentia igualmente esse isolamento. Numa das suas cartas lamentava, impaciente por falta de notícias do amigo, a demora que a longinquidade (a sua ilha continua tão longe!) provocava na comunicação epistolar, fingindo a dor que deveras
sentia mediante o artifício de uma espécie de humor travesso, indiciado num estilo
declamatório, obviamente jocoso:
“Ó ilha impassível! (…) ó oceano hostil! ó continentes atrozes!”,

e concluindo, divertida:
“Precisamos de reformar a geografia” 18 .

A si mesma se reconhece, de resto, como exilada, distante desse e de todos os
mundos, onde quer que esteja:
“Aqui não me entendem bem, sempre me acharam estranha, quase intrusa. E aí, como
me achariam? O mesmo. Eu sou criatura de exílio. De todos os exílios” 19.

Obviamente que a insularidade de Cecília, o seu isolamento, não é, na realidade,
uma consequência geográfica, antes, como diz Margarida Maia Gouveia, é “um estado de espírito”. E mais:
“É ela própria uma ilha, enquanto produtora de um discurso auto-questionante e do
ensimesmado” 20.

A ilha-cárcere – temática poética da mundividência finisecular que aos Açores
chega pela influência decadentista dos simbolistas em Roberto de Mesquita, no desterro e no tédio da sua ilha das Flores, passa por Vitorino Nemésio, Pedro da Silveira
e Eduíno de Jesus – em Côrtes-Rodrigues cruza-se com a visão insular idílica, de natureza prodigiosa, influência do classicismo antigo, que se reacende com o Renascimento e que o Romantismo exacerba.
Também a “alma das coisas”, que da poesia de Antero passa à de Roberto de Mesquita21, está igualmente presente na poesia de Côrtes-Rodrigues e de Cecília Meireles, nas correspondências da natureza em que ambos se revêem e se fundem, tantas
vezes, em simbiose doce e magoada.
18

Carta do Rio, datada de 29 de Novembro de 1946. in A Lição do Poema. Cartas de Cecília Meireles a Armando Côr-

tes-Rodrigues, ob. cit., p. 72.
19

Margarida Maia Gouveia, “Cecília Meireles. A Poética do Eterno Instante”, Ponta Delgada, Universidade dos Açores,

1993, p. 241.
20

Cf. Vitorino Nemésio, “O Poeta e o Isolamento: Roberto de Mesquita”, in Conhecimento de Poesia, ed. cit., p.131.

21 Armando

Côrtes-Rodrigues, “Sete Anos de Pastor Jacob servia…”, in Voz do Longe, Vol. II, ed. cit., p. 47.
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A cultura clássica impregna a inspiração bucólica de Armando Côrtes-Rodrigues,
que vive a ilha e na ilha, permanentemente apaixonado por ela,: pela paisagem que o
seduz num recolhido encantamento; pela simplicidade do povo
“laborioso, bom, crente e apegado à terra como nenhum outro” 22;

pela tradição religiosa e festiva; pela humildade das celebrações e romarias; pelas
cenas coloridas do quotidiano. Tudo o poeta retrata em autênticas aguarelas, paralelas, na literatura, às criações de Domingos Rebelo na pintura.
4/ (saudade)
Existe, porém, no olhar de Armando Côrtes-Rodrigues sobre a sua ilha como que
uma saudade de ausente, como se os cultos, os odores, as vivências da ilha pertencessem a um passado em que o real e o poético se fundissem. Na verdade, nas páginas
de Voz do Longe há, como diz Fernando Aires,
“todo um sulco longo e variado de lembranças” 23 :

lembranças de pessoas, histórias e acontecimentos; com sabor a saudade. O próprio poeta desabafa, a propósito do Natal na Ilha:
“quanto maior a distância, maior a saudade que dele [o passado] nos vem” 24.

Disso mesmo se deu conta Fernando Aires ao afirmar que Voz do Longe é um Livro de Saudades .25 Saudades que Cecília Meireles entende em Armando Côrtes-Rodrigues como em si mesma, por alguma similaridade do contexto das vidas de
ambos, pelas afinidades que os unem, sendo uma das mais marcantes a orfandade
prematura de mãe, a que já aludimos acima. Repare-se que Cecília refere o que há de
“saudade maternal” nos passeios de verão do poeta,
“embalado no fundo do barco – como num berço” 26.
22

Fernando Aires, “Armando Côrtes-Rodrigues, poeta e prosador”, in Insulana, Ponta Delgada, 1991.

23 Armando

Côrtes-Rodrigues, “Para a Noite de Natal”, in Voz de Longe, Vol. I, ob. cit., p, 56.

24

Cf. supra n.22.

25

Carta do Rio, datada de 24 de Junho de 1946. Cf. Celestino Sachet (org.), A Lição do Poema. Cartas de Cecília Mei-

reles a Armando Côrtes-Rodrigues., ed. cit., p.22. Armando Côrtes-Rodrigues tinha um barco chamado Malmequer e Cecília
Meireles mostrava-se sempre encantada em resposta às referêcias aos passeios de barco. Em muitas das suas cartas perpassa
uma grande apetência pelas viagens marítimas e pela navegação.
26

Cf. Carta do Rio, datada de 24 de Fevereiro de 1947, in Celestino Sachet (org.) A Lição do Poema. Cartas de Cecília

Meireles a Armando Côrtes-Rodrigues, ed. cit., p. 91.
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Berço é também a concepção de ilha de Cecília Meireles, o berço que a avó transportou para o Brasil, nas canções de embalar, a ilha que a fascina pelo que representa na sua afectividade, no seu imaginário, e também no seu isolamento.

5/ (silêncio e solidão ou a “construção interior”)
Cecília Meireles gosta de estar só e precisa de solidão27. O silêncio e a solidão
marcaram a sua infância e ajudaram-na a escrever:
“Eu nunca perdi o sentido da minha solidão, que é a solidão humana: nascer só, viver
só, morrer só” 28

Armando Côrtes-Rodrigues expressa também, bastas vezes, o seu gosto pelo silêncio e pela solidão. Cecília Meireles chama-o de “Frei Solidão”29, “Poeta lírico solitário e melancólico”30, porque essa é uma solidão que ela, por si, bem entende,
necessária ao crescimento intelectual e emocional. Assim o diz ao amigo:
“Quando penso no seu tempo que é tão pouco, na sua solidão, que lhe é tão grata, na
necessidade que as pessoas como nós não podem deixar de sentir de aproveitar cada
minuto para uma construção interior” 31.

Rilke, de quem ambos são confessos admiradores, inspira-lhes o comprazimento
na caminhada solitária que eleva o espírito. Côrtes-Rodrigues cita-o no apelo à grande solidão interior:
“Caminhar dentro de si e durante horas não encontrar ninguém!... É a isto que é preciso chegar” 32

O silêncio, percurso da solidão (“é pelo Silêncio que se chega à Solidão”33), não é
um só. Côrtes-Rodrigues distingue vários tipos, tais como:
27

Carta do Rio, datada de 22 de Abril de 1947, in Celestino Sachet (org.) A Lição do Poema. Cartas de Cecília Meireles

a Armando Côrtes-Rodrigues, ed. cit., p. 107.
28

Carta do Rio, datada de 10 de Outubro de 1948, in Celestino Sachet (org.) A Lição do Poema. Cartas de Cecília Mei-

reles a Armando Côrtes-Rodrigues, ed. cit., p. 167.
29

Carta do Rio, datada de 23 de Novembro de 1948, in Celestino Sachet (org.) A Lição do Poema. Cartas de Cecília

Meireles a Armando Côrtes-Rodrigues, ed. cit., p. 169.
30

Carta do Rio, datada de 18 de Julho de 1946, in Celestino Sachet (org.) A Lição do Poema. Cartas de Cecília Meire-

les a Armando Côrtes-Rodrigues, ed. cit., p. 30.
31

Rainer-Maria-Rilke, apud. Armando Cortes-Rodrigues, “Pousada do Silêncio”, in Voz do Longe, Vol. I, ob. cit., p. 233.

32

Rainer-Maria-Rilke, apud. Armando Cortes-Rodrigues, “Pousada do Silêncio”, in Voz do Longe, Vol. I, ob. cit., p. 232.

33

Rainer-Maria-Rilke, apud. Armando Cortes-Rodrigues, “Pousada do Silêncio”, in Voz do Longe, Vol. I, ob. cit., p. 231.
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– “[o silêncio] que força a alma a um esquecimento do quotidiano, emaranhado em
pequenos nadas” [e] “arrasta-a a uma mais nobre e mais digna sublimação da vida”;
– “o silêncio acabrunhante e trágico, que a bruma espalha no rondar da cegueira…”;
– “o silêncio dos Místicos, clareiras abertas na
profundeza das almas para um convívio com Deus”;
– “o silêncio interior dos Poetas, onde ecoa a voz das coisas, que dialogam no aparente mistério da sua quietação” 34

É deste último silêncio que Cecília Meireles alimenta a alma, não no misticismo
do poeta amigo, porque ela própria, embora se confesse católica e tal se subentenda
em muitas das suas afirmações ao longo das cartas, noutros passos parece distante,
chegando a mencionar a impossibilidade de ser católica e cristã, e chegando mesmo
a classificar-se como herege. Sempre desiludida com a Igreja dos padres – não dos
frades, sobretudo dos franciscanos e beneditinos, por herança da avó açoriana, que
considerava anti-clerical – estudou várias religiões, sem se identificar em definitivo
com nenhuma delas.

6/ (“a inquieta busca”)
Os dois poetas sentem ainda a ilha na inquietação mormacenta, nos nevoeiros
imensos que aumentam a sua natural melancolia, na busca do indecifrável, na procura do absoluto inalcançável. Como diz Margarida Maia Gouveia, a ilha é
“a inquieta busca do que se quer porque nunca se alcança. Espécie de permanente desejo saudosista que valoriza o entrevisto, o enigmático, o disperso, o obscuro” 35.

Ambos, Cecília e Côrtes-Rodrigues, buscam, pela poesia, o eterno no transitório,
o transcendente no efémero, e a ilha revela-se-lhes o espaço ideal para o misticismo e
o sentido do tempo.
Cecília Meireles, ainda antes de visitar a ilha real de Côrtes-Rodrigues, percorria
no sonho a ilha da avó, por si reinventada, e no autor dos Cantares da Noite envolta
nos perfumes da distância:

34

Margarida Maia Gouveia, “Cecília Meireles e Vitorino Nemésio: O Sentimento do Mar e da Solidão”, in Actas do X

Encontro de Professores Universitários Brasileiros de Literatura Portuguesa, Lisboa, Univ. de Lisboa, Instituto de Cultura
Brasileira, 1984, p. 484.
35

Carta do Rio, datada de 10 de Outubro de 1948, in Celestino Sachet (org.), A Lição do Poema. Cartas de Cecília Mei-

reles a Armando Côrtes-Rodrigues, ed. cit., p. 166.
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“Sempre que me chega carta sua ponho-me a viver essa doce vida da Ilha, com os
seus amigos, o seu calhau, a sua igrejinha, as suas flores, – tudo” 36

Efectivamente, Cecília reconheceu em S. Miguel, sem surpresa, essa ilha do Nanja das suas origens, onde a sua visita foi um breve “adejar de asas” 37. Porque
“a ilha é ela mesma, o seu isolamento interior”,

como diz Margarida Maia Gouveia 38 – e assim na opinião de Côrtes-Rodrigues,
que as cartas de Cecília fundamentam –; as imagens que encontrou já habitavam o
seu coração: Numa crónica da sua Voz de Longe , o poeta micaelense escreve, evocando a visita de Cecília:
“Nada lhe foi indiferente, porque S. Miguel era uma terra que conhecia sem nunca ter
visto. Andava-lhe há muito no sangue e na alma, ansiosa por confrontar a realidade
com a imagem que a voz suave da sua avó micaelense – Jacinta Garcia Benevides –
lhe aguarelara no coração desde criança” 39.

Esta avó, a quem Cecília sempre se refere com maiúscula, foi não apenas a referência da sua infância, mas a imagem rara da mulher que Cecília seguiu, de quem teria sido apenas sombra, se ela tivesse vivido noutro ambiente, com outros recursos ao
seu alcance40, o ser humano excepcional que lhe deu os exemplos de coragem e de
força que acompanharam Cecília ao longo da sua vida:
“[…] eu lhe falaria cem anos sobre a minha Avó e ainda ficaria o que contar. Nunca vi
criatura assim, de boa, de forte, de terna, de feminina e de masculina. Eu, pode ser que
realize alguma beleza na vida, mas o resto são palavras, isto é, a queixa de não poder
viver uma beleza total. Minha Avó era essa beleza total: de corpo e de espírito” 41

Cecília sente a mágoa de mais não ter feito por esta avó42. Assim, não se contenta
em recordar a sua beleza, antes reivindica para si a herança do que nela admirava:
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“Mesmo pessoalmente sempre fui de uma coragem impressionante. Creio que essa
é a qualidade que mais me aproxima da minha Avó. Essa extraordinária criatura
nunca teve medo de nada: nem de doenças nem de adversidades, nem de pobreza
nem de morte. De qualquer maneira que a recorde, é sempre em estado heróico que
a encontro” 43

Até a Poesia, Cecília colheu da avó, do olhar da avó, acima do mundo:
“A Avó Jacinta não o sabia, mas era poeta à sua moda. Poeta no mirar a água, as nuvens, os bichos, os objectos. Nunca vi ninguém olhar para as coisas daquela maneira.
Tão longamente que me dava a impressão de irem seus olhos atravessando, atravessando tudo, até um lugar onde paravam. Nesse lugar estava Deus” 44 .

Côrtes-Rodrigues não precisava de olhos intermediários para encontrar Deus.
Teria herdado do pai o temperamento religioso, que atribuía à sua ascendência irlandesa, 45 e recebido talvez nas canções populares pela voz da criada Claudina as
primeiras manifestações da Sua bondade, acalentadas pelo ascetismo da última
freira professa do Convento de Santo André, Madre Margarida Teodora do Coração de Maria. A educação da tia materna até aos 6 anos de idade, o ambiente quase
claustral da própria Vila Franca na época (último decénio de Oitocentos), bem
como dos colégios internos em Ponta Delgada (década I do século XX), também
exerceram forte influência na sua formação espiritual. Côrtes-Rodrigues sentia-se
perto de Deus, como homem e como poeta, na contemplação da natureza, e Cecília Meireles muitas vezes lhe lembrava o privilégio dessa proximidade, que ela
não alcançara.46
Um tanto distante do misticismo enraizado de Côrtes-Rodrigues, Cecília partilha, porém, com ele, a influência do franciscanismo no entendimento com os frades, no já referido amor à natureza e a todos os seres, muito especialmente aos
animais. O seu canário Merlim, que tanta música e tanto poema compõe, é um
amigo e um confidente discreto, com quem ela assegura sentir-se na melhor das
companhias. Côrtes-Rodrigues, muito embora tendo a solidão pela melhor das
companhias, também se afeiçoa a um estorninho, habitual no telhado da casa fronteira e, no seu desaparecimento, desabafa com mágoa:
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Alzira Serpa Silva
“Com quem hei-de eu repartir a minha solidão?” 47.

7/ (Os dois lados do espelho dos poetas)
Cidadã do mundo, bem informada, senhora de uma cultura rara para uma mulher daquela época, fluente em várias línguas e com um gosto especial pelas viagens, Cecília cansava-se do Brasil, mais precisamente do Rio – onde vivia – e,
sobretudo, das cerimónias oficiais, a que assistia pela sua personalidade interveniente ou para acompanhar a representação política do marido.48 A família não compreendia esse enfado, esse desejo de fuga, que tantas vezes transparece nas suas
confidências a Armando Côrtes-Rodrigues, e era então que a terra da avó se assumia como a ilha-refúgio para a incompreensão de um mundo que, por vezes, a consumia, a entediava, lhe doía na alma:
“Maldita seja a praga das laranjeiras, mail-a emigração, mail-a literatura, que eu,
senhor Armandinho, bem podia estar aí a uma janela a olhar pró céu, em vez de estar
aqui nestas terras do mau café a olhar para a ponta do nariz” .49

O tédio esbate-se quando Cecília se entrega a múltiplas actividades – conferências, jornalismo, traduções –, mas… que é que verdadeiramente a faz feliz? À semelhança do que acontece com Côrtes-Rodrigues: os livros, a natureza e os animais:
“Se eu não me enterrasse nos livros morria de tédio, monotonia, desgosto. Ninguém
vê que eu sou completamente desajustada no mundo” 50.

Em muitas cartas se confessa cansada de vozes,
“fatigada ,melancólica, suspirando por um grande descanso, em solidão, com céu e
ervas e bichos” 51.

47

O marido, Heitor Grilo, professor e engenheiro agrónomo, exerceu funções de secretário da Agricultura, Indústria e

Comércio do Distrito Federal, constituido pela cidade do Rio de Janeiro, e Cecília queixava-se das exigências que o cargo lhe
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Pelo que podemos entrever nas cartas de Cecília, também a Côrtes-Rodrigues
nem sempre era fácil dedicar-se aos deveres sociais, e os seus lamentos eram sobretudo por esses convívios lhe roubarem tempo aos livros e à poesia.
O ensino e o jornalismo, fluentes naturalmente das formações culturais destes
poetas, não só, de facto, ocuparam as suas vidas profissionais, como constituíram
fontes de troca de ideias e materiais que também os uniram durante os anos de
correspondência. Mas o gosto pela poesia, pelo teatro e pela etnografia foi o grande sustentáculo do encontro que as epístolas proporcionaram, mau grado a, muitas
vezes, incómoda distância. Armando Côrtes-Rodrigues e Cecília Meireles remetiam-se mutuamente os novos elementos que pesquisavam sobre folclore, usos, costumes, crenças e tradições populares – incluindo as festas do Espírito Santo, que
Cecília “descobriu” no Rio e no Sul –, histórias do povo que Côrtes-Rodrigues
tanto amou, nesse quase culto da pobreza que incluía um imenso respeito pela sabedoria dos simples. O poeta do povo, que louva a humildade, retrata a terra e
exalta a natureza, está presente em todas as crónicas de Voz do Longe, e imaginamos que terá partilhado com Cecília muito do seu sentir. Pena que só uma parte de
tudo o que foi comungado tenha chegado até nós pelas cartas de Cecília. Porque
ela terá sido a eventual confidente dos pequenos e raros rasgos de loucura que
Côrtes-Rodrigues se permitiu, no período da troca de correspondência antes do encontro pessoal de ambos na Ilha onde Côrtes-Rodrigues vivia.
“Que seria do heroísmo se a loucura não o animasse? Quem pode contar com os prudentes, sentados à lareira do comodismo, deitando contas à sua vida egoísta?...”

escreveria Côrtes-Rodrigues tempo depois a propósito do mito sebástico 52
Antes, já Cecília lhe tinha repetido: “a V. posso confiar muitas loucuras”53 . E
mais tarde:
“Desculpe tantas maluquices. Como V. talvez nunca veja minha cara ouso dizer-lhe as
maiores barbaridades, sem constrangimento. É uma das vantagens da distância!” 54

É também depois da sua curta convivência que o poeta a evoca como esse ser raro
que entende a sua ilha, que é como quem diz o entende a ele, Côrtes-Rodrigues, já
que ambos a sentem indissociavelmente “sua” por direito próprio:
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Alzira Serpa Silva
“Os seus belos olhos de poeta – Cecília foi mesmo a encarnação da Poesia – em breves instantes entenderam o segredo das gentes e o mistério desta terra, onde ainda
paira um aroma de mistério e de lenda”. 55

Os sinais que Cecília emite são, igualmente, inequívocos de um certo fulgor de almas gémeas, de identidade que o tempo, a distância, as exigências do quotidiano e as
circunstâncias de cada vida acabaram por fazer esmorecer. Leia-se, por exemplo,
numa das suas cartas:
“E para compreender o que se passa com V., não preciso fazer nenhum esforço, porque, a bem dizer, é como se ouvisse a minha história contada por outra pessoa” 56

Não há dúvida, porém, de que durante dezoito anos, na estética e no prazer das
suas afinidades, foram vozes que no longe se encontraram.
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EM JEITO DE CONTO
* Ana Maria Netto Viveiros

de tarde. Boquinha da noite. Uma neblina parada e húmida enovelava
F im
contornos imprecisos, vagas humanas em direcção a. Todos. Indo. Algumas
ultrapassagens. Muitos empurrões. Raros os que vêm de. Porque raros tornamse notados. Marília estaca. Pés juntos. Braços caídos. Ali. No meio da rua.
Eu já o vira. Não sei quando. Não
sei onde. Aquele olhar derramado eu
conhecia.
Uns olhos que faziam um esforço
tremendo para dizerem nada. Deixando
escapar tudo. Um tudo feito de vários
sabores. Lembro-me que havia desconfiança e também ternura reprimida –
não fica bem mostrá-la, é pouco viril – e
havia até... um brilho qual ironia e havia
um maluco prazer de brincar... o ratito
que infantil e ousadamente se lhe colocasse em mira. Sim, eu entrei no jogo...
fiz de ratito... e as piruetas que me fez
dar, entonteceram-me. Agora sei.
Seria capaz de reconhecê-los em
multidões de olhos. Passando e esfumando-se todos os dias.
O modo como segue o seu caminho. É natural que o não faça... e eu.
Eu sou apenas a cópia da outra. Uma
cópia inacabada.
Quantas vezes nem eu própria me
reconheço. Um ponto entre miríades
de outros pontos. Ilocalizável. Enxotando o escuro.
*

e já há alguns anos. Não muitos é
certo. Levanta o momento exacto.

talvez ele te reconheça. Também.

perdeste muitas das tuas certezas vives agarrando o confuso tentando
desmistificar o absurdo cosmificar a
tua desordem.
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O vento soprava esmagado por nuvens cada vez mais negras cada vez mais
baixas, angustiante, e o desenho de um Outono de folhas castanhas, vermelhas
caindo voluptuosamente um chão ridículo e derrapante.
Voltei pra lá o dia seguinte. Não estava. A chuva pingava. Pensei um abrigo.
Estou cansada de uma luta sem espaço, uma luta no vazio. Dói. Frio. Ausência a coragem de sair o meu campo,
e mergulhar um outro que não o meu.
Passar lá de. E depois que faço?
Acenos de luz agreste. Dou comigo
a andar em círculos. Vagueio uma monótona cidade nua. Sem ruas. Batalhões de casas perfiladas em parada
apresentam armas e um “sol” frio e
baço... E cortam saídas. Sem verde.
Cinzentos encrespados tolhem os passos... Sem lixo, despersonalizada. E todos os que se movimentam são seres
liquefeitos. Trémulos. Incoerentes.
E a cidade tem olhos que espreitam
e tem o “obsceno” em silêncio e ouvidos cobardes... que acolhem meias verdades e tecem amálgamas de toxinas,
que produzem aplausos. Satisfeitos.
Braços caídos. Antídoto precisase. Urgente uma seiva nova em caules mortiços. O acontecer de um
amanhã com estatuto de vida.
Conheço-a de algum lado? Não,
que eu saiba não! Baixo os olhos,
ergo-os de lado – onde já vi fazer eu
isto – tento mostrar desinteresse. Escondo todo o trágico marulhar desapontado de não ter sido reconhecida.
No entanto a voz sai-me clara. O
tempo está péssimo não o reconheço
vive cá gosta de música ou prefere
um bom quadro de Renoir? Porquê
Renoir – foi o primeiro nome que me

veio à cabeça. Quase não o deixo falar. Vai julgar-me tonta. Não percebe
que a ameaça de uma tempestade me
traz pregada ao chão. Colada ao
medo. Insista! Insistiu.
abrigo não resolve Marília abrigo
pode chamar-se fuga e fuga lembra
medo e medo lembra cobardia. Tenta. Continua a tentar.
abafando os últimos rumores do dia.
o puro, o limpo, Marília podia ser o
belo... nem sempre o é. Fachada ténue. Verniz quebradiço do que se
quer esconder.
e agora Marília? Não o esperavas
desse jeito.
a mera possibilidade, a dúvida é mais
dura do que o apagamento total. Não
te basta.
será que saiu?
pretendes retê-lo ou fugir à trivilialidade. Ó rapariga esse teu jeito cheira
a futilidade.

Em Jeito de Conto

Tem mesmo a certeza de que nunca nos encontrámos? Não é possível.
Vivi sempre fora! Tem graça... eu diria... que me faz lembrar alguém...
Se me continua a olhar desta maneira acabo por me trair. E eu não
quero quebrar. Podia dizer-lhe um
dia... de um ponto longe no tempo...
dizer de uma cobaia...
É pena. Podia ter sido óptimo.
Tem razão. A mulher de que lhe falei
era mesmo diferente. Foi engano.
Desculpe.

e que mal teria isso? Menina a quem
nunca deixaram cair para que se não
magoasse. Julgaste-te sempre o centro do mundo. Camadas e camadas
de emoções sedimentadas não poupam quem se lhes submeteu.

Vê-o afastar-se. Não tenta sequer um gesto. Cosida à hesitação. Mumificada
ao medo. Uma lágrima brilha-lhe os olhos. As pupilas afogam-se-lhe em água.
Sumindo-se na rua. Uma silhueta. Um passo. Diferentes. Indo. Em direcção
contrária. A uma longa fila de raça humana vindo. Toda no mesmo caminho.
Não conseguiu detê-lo. Não quis ou
não soube. Fóssil telecomandado à
distância. Sem força. De assumir a
minha desordem. O meu caos. Os
meus medos. E a minha insegurança.
E eu que me sentia de fora. De
uma multidão amorfa e desvirtualizada. Mas não. Eu sou a cidade.

e os teus mitos e os teus tabus e os
teus nadas.
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A PAISAGEM E A INTERVENÇÃO HUMANA
* António Eduardo Soares de Sousa

Açorianos, vivemos em espaços limitados; a realidade Ilha apela a um
N ós,
sentido de libertação que se pode manifestar de diversas maneiras, por vezes
criativas e resultando em progressos por vezes desmesurados e até em períodos
difíceis, conduzindo à fuga para outros espaços, na mira de vida melhor.
Mas há também um enraizamento profundo, um apego sentimental e
telúrico, que nos faz amar a Ilha e o seu pequeno espaço, numa dimensão que,
noutras paragens, não é tão intensa.
A história da paisagem nestas ilhas dos Açores mostra precisamente o
modo como o habitante destas ilhas vai resolvendo dificuldades de
subsistência, ambições criativas, aplanando ou subvertendo o território físico
ao sabor das suas capacidades e ambições.
Desta forma, a par da qualidade física e geográfica que as ilhas possuem, a
acção do homem tem marcado de forma indelével a configuração das
paisagens.
A história do povoamento destas ilhas revela bem as diversas intervenções
na paisagem, desde o tempo das ilhas celeiro, necessário ao abastecimento das
navegações, o cultivo do pastel e do milho, mais recentemente, os
arroteamentos dos matos para aumentar a área de pastagem, a arborização
com criptoméria japónica, em vastas superfícies de mata, e tantos outros
cultivos no desenhar do espaço físico.
Um pequeno trabalho, publicado em livro, do nosso conterrâneo Arquitecto
Paisagista José Marques Moreira, explica e demonstra a evolução da
paisagem na ilha de S. Miguel, o que de resto se pode igualmente aplicar às
outras ilhas do Arquipélago.
A variedade de formas e espécies de ocupação que a paisagem das ilhas
manifestava até inicio do século XX, consequência de uma vida bastante
* Arquitecto.
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fixada no ruralismo bucólico das aldeias e dos campos envolventes e,
naturalmente, de uma economia de produção braçal ainda rudimentar, dá
lugar, em meados do século XX, a outro tipo de aproveitamento físico dos
terrenos rurais, ampliam-se as áreas de pastagem e criam-se as condições
tecnológicas para que tal aconteça, com a aplicação de moderna maquinaria,
que vem facilitar a transformação dos tipos de cultura e produção nos
terrenos.
A intensificação da economia de produção de leite e produtos derivados
amplia as manadas de gado e o território cobre-se agora de extensas áreas de
prados verdejantes, o que provoca uma nova fisionomia na paisagem rural das
ilhas.
Nos nossos dias, a paisagem rural é dominada por suaves mantos verdes,
entrecortados, nas zonas mais elevadas, por matas de criptomérias, em densas
manchas de verde escuro.
A ilha de S. Miguel, bem como as outras ilhas dos Açores, possuem no
entanto outros elementos paisagísticos, que lhes conferem identidade e
características atractivas, contribuindo para uma visão muito rica e
diversificada.
Sendo ilhas, as suas zonas costeiras, por vezes de altas falésias ou de
suaves baías e pequenos portos de pesca, conferem-lhes um recorte preciso
que configura e enriquece a paisagem.
É ao longo das linhas de costa e aconchegadas nos lugares mais planos ou
nas encostas mais sobranceiras, que se localizam as aldeias, indicando
sabiamente como os povoadores escolheram os lugares mais próprios para se
fixarem.

A Paisagem e a Intervenção Humana

A rede de estradas que interliga os povoados, por vezes sinuosa e a
acomodar-se à topografia dos terrenos, foi desde inícios do século XX
melhorada e valorizada com arborização de plátanos, uma árvore monumental
e bela que protege do solos viandantes, que nessa época ainda utilizavam
meios de transporte de natureza animal.
Tais estradas articulavam-se com a paisagem de forma harmoniosa, mas as
novas tecnologias de locomoção, mais rápidas e exigentes em comodidade e
segurança, logo ditaram novas formas de intervenção e desenho nas estradas
das ilhas.
Na definição da paisagem, o desenho das estradas tem uma enorme
importância, porque, se os projectos de novas estradas não tiverem em conta a
harmonia com a paisagem, esta aparece retalhada e fendida, e só o tempo se
irá encarregar de disfarçar alguns dos desastres ambientais praticados,
enquanto que outros são irrecuperáveis.
Do mesmo modo, certas obras públicas e algumas iniciativas de
requalificação são factores destabilizadores da paisagem, sempre que os seus
projectos não respeitarem características naturais da orografia local ou
modificarem radicalmente aspectos típicos, o que tem acontecido em muitos
lugares da orla marítima das ilhas.
Existe a noção, por parte dos responsáveis políticos, que o que interessa é
fazer obra que se veja, exibindo modernidades deslocadas, quando o que se
desejaria é que as intervenções não se impusessem à paisagem, esmagando
qualidades insubstituíveis.
Todos estes aspectos, que são característicos de um processo de
desenvolvimento e visam acrescentar valor económico e bem-estar, não são na
sua finalidade valores negativos, mas só serão benéficos e defensáveis se a
sua concretização não retirar à essência das paisagens locais aquilo que as
torna únicas e valiosas, como factor impulsionador de uma economia
sustentável e de um ambiente respeitador.
Concluímos assim que nos âmbitos já mencionados, a acção do homem, as
suas ambições e decisões, certas ou erradas, são o que foi constituindo a
paisagem e determinando a sua evolução.
Se bem que consideremos a paisagem natural um elemento patrimonial,
outros aspectos do desenvolvimento e da acção humana são também de
referenciar nesta breve deambulação pela acção humana na definição da
paisagem.
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Refiro a edificação urbana, os vários povoados ou aldeias, as vilas e as
cidades.
Do mesmo modo, estes elementos definem paisagens e possuem ou não
valor patrimonial.
A cratera das Sete Cidades é uma outra área paisagística de grande
qualidade, sendo por isso classificada de Paisagem Protegida.
Nessa vasta cratera de 12 km de diâmetro, existem as lagoas, uma maior e
outra mais pequena, separadas por uma ponte de pedra bem projectada e
integrada no conjunto da paisagem e uma pequena aldeia, que se espalha na
zona plana, junto à lagoa maior.
É curioso verificar como a aldeia se encontra organizada, num urbanismo
empírico e racional, com as suas ruas que se interceptam em diagonais
cruzadas e onde a igreja, com o seu enquadramento arborizado, constitui um
marco de referência de grande beleza.
No centro da aldeia, encontra-se um belo e exuberante parque, infelizmente
muito degradado, um legado do que foi o grande proprietário daquelas terras,
o Eng.º Caetano de Andrade,
Nas áreas rurais da ilha de S. Miguel, as aldeias são elementos da maior
importância na organização e definição das características paisagísticas da
ilha.
As aldeias são quase sempre conjuntos concentrados, onde a silhueta das
esbeltas igrejas é um elemento saliente e valioso, dominando os conjuntos
urbanos.

A Paisagem e a Intervenção Humana

Ao repararmos no desenho da arquitectura das igrejas, percebemos que as
suas fachadas são muito idênticas no seu estilo arquitectónico, influenciado
pelo barroco tardio e sobretudo por uma inspiração muito própria de raiz
popular.
As habitações agrupadas lado a lado, ao longo dos arruamentos, são
simples e despidas de ornamentação, revelando em alguns casos a sua
antiguidade ou estatuto social dos seus proprietários, uma sobriedade austera,
mas harmoniosa.

Em S. Miguel, a localização da maioria dos aglomerados urbanos segue de
uma forma natural a proximidade da orla marítima, anichando-se em
pequenos vales ou áreas planas, aproveitando em alguns casos o privilégio e
protecção das enseadas, o que convém à prática da pesca ou à entrada e saída
de mercadorias.
Exceptuam-se duas localidades; a freguesia das Furnas e a das Sete
Cidades, localidades urbanas que se desenvolveram junto de lagoas ou na
proximidade delas.
As Furnas cresceram pelas qualidades excepcionais das suas águas
benéficas para o tratamento de certas enfermidades e pela exuberância dos
seus terrenos férteis e as suas magníficas formações vulcânicas, embora
assustadoras, são por outro lado um factor de atracção, que muito fascinam os
viandantes e turistas.
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O Vale das Furnas sempre foi uma atracção turística e um recanto
paradisíaco para o lazer dos próprios habitantes da ilha.
A vegetação luxuriante e variada, os belos parques particulares, onde se
destaca o Parque Terra Nostra, com o seu confortável hotel, confere à
povoação um particular e único interesse paisagístico.
Na quieta lagoa que lhe fica perto, a paisagem foi enriquecida com o bom
gosto da intervenção humana, que soube ali colocar uma graciosa ermida neogótica, e pequenos edifícios de veraneio, que em nada prejudicaram a
harmonia geral

Personagens de grande valor intelectual e cívico, como foi José do Canto e
uma plêiade de amantes da natureza do mesmo quilate, definiram nos finais
do século XIX uma sensibilidade paisagística, que ainda hoje é um património
precioso.
Essa sensibilidade mostra-nos imensos parques e jardins particulares,
alguns hoje infelizmente votados ao abandono, que povoaram as cidades e os
lugares, elementos enriquecedores da paisagem, de imprescindível valor.
O património urbano e paisagístico da ilha toma especial relevância nas
suas cidades e vilas.
Aí, existem edifícios eruditos ou vernáculos, que merecem a maior atenção
e que se integram no urbanismo do século XVII e XVIII, bem como, em
épocas mais recentes, se mostram em certa, perspectivas urbanas e novas
construções nem sempre harmoniosas e integradas nos espaços pré-existentes.

A Paisagem e a Intervenção Humana

Existem também os jardins particulares, bem como logradouros
ajardinados e arborizados, o que transforma a paisagem num conjunto variado
e rico de perspectivas e sensações.
No decorrer desta pequena explanação sobre a paisagem da ilha de S.
Miguel e que se pode aplicar por extensão e peculiaridade às outras ilhas dos
Açores, creio que se percebe que a paisagem não é apenas constituída pelas
características geográficas e físicas dos lugares, mas é também e de uma
forma decisiva o resultado da acção humana.
É por isso que nos devemos preocupar com as formas de intervenção
humana, muitas vezes cegas e ditadas por interesses, que são insensíveis ao
valor económico e natural dos lugares onde o homem intervém.
De facto, a evolução tecnológica e económica, a necessidade de actualizar
e remodelar, são factores decisivos que não se podem contrariar e, nesse
sentido, a imagem dos lugares sofrerá inevitáveis alterações.
Porém, existem realizações que são apenas fruto de modas sem
enraizamento local e vemos assim, em muitas áreas rurais” em pequenas
aldeias que se caracterizam por uma certa homogeneidade estética e
urbanística, a introdução de edifícios mal projectados, de uma banalidade
modernista confrangedora, ou igualmente e pior em gosto e proporção,
edifícios com tiques novo-riquistas, usando cores gritantes e feias, tentando
imitar o vernáculo de forma desajeitada e desproporcionada.
Vemos também, com desgosto, responsáveis autárquicos ou decisores
governamentais a apoiarem transformações ambientais gravosas, com obras
desvalorizadoras de características paisagísticas precisas, a que nos vamos
habituando com o passar do tempo, mas que revelam a insensibilidade e a
impreparação cultural dos seus autores.
No entanto, o património paisagístico destas ilhas açorianas é tão rico e
variado, que consegue esconder ou esbater os malefícios executados e
esperemos que uma maior consciência cívica, cultural e estética possa vir a
impedir maiores agressões, para o bem das nossas ilhas e seu sustentável valor
económico.
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A MINHA CIDADE
* Luis Manuel Agnelo Borges

O Passado, o presente e o futuro
(Diário dos Açores, 4 de Setembro de 2002)

ou um velho com 75 anos. Tive uma vida boa e feliz. Neste momento, sinto-me

S na recta final e em plano inclinado. Sem dramatismos, tenho que aceitar como
sendo a ordem natural da vida, quando ela se aproxima do seu término.
O melhor do meu presente, é recordar o passado!
Vejo com satisfação que o Diário dos Açores me dá a honra de manter o meu
nome entre os seus colaboradores. Estive ausente uma temporada. Volto a estar presente... por algum tempo, para quem me quiser ler.
*

Eng.º Técnico Agrário.
Insulana. Órgão do Instituto Cultural de Ponta Delgada, 62 (2006): 71-95

72

Agnelo Borges

Serão apenas constatações entremeadas com meditações, sem a mais pequena conotação política. Se eventualmente surgirem observações, elogios ou criticas, não terão partidarismo político.
Andei por esse lindo Planeta que Deus nos ofereceu e vi países e cidades encantadoras, mas no regresso a casa, dei sempre conta de quanto valem estes pontinhos insignificantes a meio do Atlântico, no mapa-mundi!
Acontece que já sinto pena de ter que partir para o Infinito, com saudades dos meus
queridos de Família e Amigos, da Herdade que foi minha, da minha cidade, do meu
cantinho aconchegado e desse mar imenso que me atrai e não me canso de olhar...
Como sempre, tentarei ser sintético e as entrelinhas dirão o que não for necessário
escrever.

Flores
(Diário dos Açores, 11 de Setembro de 2002)

Dá gosto vê-la assim florida, assim cuidada! Varandas coloridas, a Taça de S. Miguel Arcanjo, os canteiros da Matriz, o Quiosque do Jardim Campo, os canteiros do
Fontenário da Autonomia, o nosso renovado Mercado Agrícola, hoje com as frutas e
legumes em exposição permanente e toda a sua zona central colorida por uma infinidade de flores e plantas envasadas!
Nos adros das Igrejas, nas entradas dos Hotéis e Residenciais, nos Supermercados
e nos Hipers, com merecida referência para o Mini Costa, proliferam muros, varandas e grandes vasos, lindamente floridos.

A minha Cidade

Até nas Aldeias e Vilas limítrofes é aliciante ver as varandas sorrirem para nós, nomeadamente em Água de Pau, quando vamos a caminho das Furnas ou nos dirigimos à Caloura.
Mas voltemos à minha cidade; muito me apraz registar o empenho da nossa Câmara Municipal, proporcionando gratuitamente floreiras e plantios de gerânios e petúnias. Infelizmente, nem todos os contemplados merecem...
É da mais elementar justiça, uma palavra de saudade, muito apreço e reconhecimento, pelo velho Director deste Jornal – Silva Junior – que tantas vezes escreveu “
A MINHA NOTA” (sua dele), enaltecendo a flor.
Até que enfim criamos o culto da FLOR.

Jardins e Arvoredo
(Diário dos Açores, 12 de Setembro de 2002)

Gosto de andar a pé; percorro a Avenida Marginal desde o Castelo de S. Brás até
ao Clube Naval, se me apetece continuo até à Rotunda de Belém.
Ultimamente, os meus passeios pedestres levam-me aos nossos venerandos jardins e
entretenho-me a fotografar as mais lindas árvores exóticas. Gosto muito de fotografar, já
o faço há muitos anos e o meu arquivo fotográfico já ultrapassou as 8.000 fotografias.
“Fotografia – é um quadro morto a quem só a saudade empresta vida”!...
Passei perto de um mês a palmilhar os nossos jardins; são notáveis em qualquer parte do mundo. Comecei pelo Jardim António Borges, com as suas grutas, os seus pequenos espelhos d’água e os seus recantos pitorescos. Não gostei do arranjo que foi dado à
cisterna do Castelo. No Jardim do Marquês de Jácome Correia, apreciei o lago tranquilo, o roseiral, os arruamentos cuidados e o lindíssimo Palácio ao fundo, tudo simbolicamente “vendido”, praticamente doado ao Governo Regional, em admirável gesto de
amor à terra. Lado a lado, reencontrei a tranquilidade e a paz do jardim que nasceu por
obra e graça desse grande Homem que foi José do Canto. Há muitos anos passei horas
amenas a convite do meu velho Professor e Amigo Dr. Armando Cortes-Rodrigues, autorizado pelos proprietários a fruir este incomparável jardim, hoje facultado ao público.
Finalmente, entrei no Jardim do Visconde do Porto Formoso, actualmente da Universidade dos Açores, com o seu bonito lago que começa a norte com um riacho que vai alargando sinuosamente, deslizando em pequenos desníveis até se esplanar em lago, na zona
sul do jardim.

Jardins e Arvoredo
(Diário dos Açores, 13 de Setembro de 2002)

Nos quatro principais e encantadores jardins, admirei o arvoredo majestoso, de espécies exóticas aclimatadas, provenientes dos cinco cantos do mundo. Os micaelen-
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ses devem sentir-se orgulhosos dos seus antepassados, que foram a geração culta dos
importadores das mais lindas espécies arbóreas que os nossos belos jardins ostentam.
Para quem gosta da natureza e tem sensibilidade e interesse pela botânica, aprazme enumerar algumas essências florestais e sua origem que me maravilharam pelo
seu porte hercúleo, frondoso ou estético, desde as araucárias, aos metrosíderos até às
palmeiras, citando-as apenas como exemplares simbólicos. Não vou mencionar os
nomes científicos para não assustar... será mais fácil que as identifiquem pelo seu
nome vulgar.
Comecemos pelas espectaculares “Árvores da Borracha” da Índia, dos “Jacarandas”
do Brasil, das “Araucárias” da Nova Caledónia, dos “Dragoeiros” das Ilhas Canárias,
dos “Podocarpos” da Nova Zelândia e da Colúmbia, da “ Azinheira”, das Regiões Mediterrânicas, das palmeiras, “Livistona” da China, do “Carvalho Vermelho” da América, das “ Melaleucas” da Austrália, das “ Magnólias” da Carolina Meridional, das
“Canforeiras” da China e do Japão, dos “Metrosíderos” da Nova Zelândia, das “Palmeiras Foenix” da Índia, das “Eritrinas” da África do Sul, das “Araucárias Norfolk” da
Ilha de Norfolk, das “Yucas” do México, dos “Sapinhos da Índia”, dos “ Plátanos” Europeus, dos “Pandanos” da África Tropical, dos “Lodãos Bastardos” que vegetam no
Mediterrâneo até à Pérsia, dos “Jamboeiros” da Índia, etc., etc.
Também plantei muitas árvores, 54 espécies florestais, na herdade que foi a “menina dos meus olhos”! Estão crescendo! Um dia, daqui a muitos anos, espero que sejam também apreciadas.

Jardim José do Canpo

A minha Cidade

Jardins e Arvoredo – A Alameda Duque de Bragança
(Diário dos Açores, 14 de Setembro de 2002)

Conhecido recinto onde era cobrado o dízimo, num passado distante. Por altura
das lutas liberais, foi o local escolhido por D. Pedro IV, para preparar os “7.500 bravos” que desembarcaram no Mindelo. Foi lá que se celebrou uma missa campal de
despedida, pedindo a protecção divina, para os soldados que partiam.
Na nossa estatutária não existe o mais pequeno monumento em memória do reisoldado, que terçou armas pela liberdade.
Entre nós, ficamos com a Alameda Duque de Bragança, vulgarmente conhecida
por Relvão, constituído por cerca de uma centena de olmos, alinhados em seis filas
rigorosamente perfiladas, como soldados em parada militar, alegórica aos ”7.500 bravos”, que lá receberam o fervor patriótico de D. Pedro IV. Não deixa de ser também
um monumento simbólico vivo.
Já foi recinto bastante procurado pela população, porquanto havia beleza, arranjo
cuidado, canteiros floridos, arruamentos interiores, bancos e chafariz. Num passado
recente, subtraíram-lhe o chafariz, desapareceram os bancos e deixou de ser tratado
como merecia. Entretanto foi feita uma poda exagerada às lindíssimas árvores, que
ficaram envassouradas e cobriram o chão por uma boa camada de terra nova. Esperemos que o recuperem.
Finalmente, uma sugestão: - Ainda é tempo de levantar uma estátua condigna, de corpo
inteiro, ao fundo da Alameda, de homenagem ao Duque de Bragança – Senhor D. Pedro IV.

Alameda Duque de Bragança
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O Miradouro do Alto da Mãe de Deus
(Diário dos Açores, 16 de Setembro de 2002)

Quem quiser ver a minha cidade de um pedestal, deve subir ao alto da Mãe de
Deus e garanto que não se arrependerá.
É uma deslumbrante largueza de vistas: a Norte da cidade estão as zonas verdes dos
jardins seculares, a Alameda Duque de Bragança aqui pertinho, a Fajã de Baixo e a Fajã
de Cima, o velho solar do Bom-Fim com seu moinho de vento ao lado. A Nascente o casario de S. Roque e o seu Ilhéu de Rosto do Cão, as Vilas da Lagoa e de Água de Pau,
tendo ao fundo a serra do mesmo nome, azulada pela distância. A Sul, bem perto, o Porto de Abrigo da cidade, limitada pela Doca que acolhe os maiores navios de turismo do
mundo, de passagem para a Madeira. A Avenida Marginal, a Marina completamente
cheia de iates e veleiros de cá e de muitos países e o nosso Clube Naval que acaba de comemorar o seu centenário. Finalmente a Poente, a cidade estende-se até à Avenida Príncipe de Mónaco, vendo-se ao fundo o começo da pista do Aeroporto da Nordela.
Ela aqui está, a minha cidade cinco vezes centenária, albergando a nossa gente
trabalhadora, arrostando com a insularidade e dentro da adversidade, vencendo crises
difíceis e superando-as com alternativas válidas. Esta é a minha cidade; esta é a nossa
cidade. Esta é a minha gente, a nossa gente!
Aqui vivemos firmes como os rochedos onde moramos. Aproveite um bonito dia
de Sol, calmo, suave, e à tardinha dê um passeio pelo jardim circular, actualmente em
recuperação. Depois, suba ao grande miradouro do Alto da Mãe de Deus. Acredite
que vale a pena.

Miradouro do Alto da Mãe de Deus

A minha Cidade

Monumentos, Praças, Pracetas e Largos
(Diário dos Açores, 17 de Setembro de 2002)

Comecemos pelo Campo de S. Francisco. Não me agrada chamá-la de praça 5 de
Outubro. Há de ser sempre o tradicional Campo de S. Francisco, onde se situava a
minha saudosa Escola Primária e não menos saudosos professores – a senhora D.ª
Laurinda e o Senhor Cravinho!
A Sul impera a guarda avançada do velho e histórico Castelo de S. Brás, que nasceu
em meados do séc. XVI, finalmente em vias de se tornar Museu Militar; a Poente, o antigo Convento de S. Francisco, depois transformado no Hospital da Santa Casa da Misericórdia, prestes a ser adaptado a acudir à menosprezada terceira idade. Ainda a Poente,
a mais linda Igreja de Ponta Delgada (S. José), do começo do século XVIII, logo seguida da Nossa Senhora das Dores. Notáveis as lavouras e exteriores do nosso basalto; a
Norte, o Convento da Esperança, de meados do século XVI, onde se venera o Senhor
Santo Cristo dos Milagres, que representa o mais alto culto religioso dos Açorianos. Finalmente a Nascente, destaque para a bonita residência da família Marques Moreira.
Na Moderna Praceta Vasco da Gama, que nasceu com a Avenida Marginal, relevo
para o precioso chafariz que muito a embeleza. Bem que gostaria de ver no canteiro
situado a Norte da Praceta, um novo Quiosque de arquitectura apropriada, para exposição e venda de plantas envasadas, flores, aves, peixes de aquário e pequenos animais. Não posso deixar de me lembrar do efeito produzido por estabelecimentos
congéneres, nas Ramblas de las Flores de Barcelona.
É bom saber tirar partido do que temos…

Campo de S. Francisco
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O Miradouro do Alto da Mãe de Deus
(Diário dos Açores, 17 de Setembro de 2002)

Olhemos agora apara a Praça Gonçalo Velho e guardemos o nosso descobridor
para quando abordarmos a estatutária.
É a nossa sala de visitas, rematada pelas mais lindas Portas da Cidade que conheço. Braga também as tem, mas as nossas são mais harmoniosas. Reparem nelas com
olhos de ver; são uma maravilha de equilíbrio arquitectónico!
Os edifícios que a circundam são neo-pombalinos e também nasceram com a Avenida Marginal. Geraram forte polémica quando foram concebidos. As opiniões dividiram-se, mas penso que o estilo foi bem achado para se harmonizar como conjunto.
Hoje, creio que toda a gente gosta dos edifícios ali construídos com as suas bonitas
arcadas. Está faltando apenas o Cais de Honra, para ocasiões especiais.
A Praça do Município, antigamente conhecida por Praça Velha, onde pontifica o edifício
camarário construído ao terminar do séc. XVI, está bonita, presidida por S. Miguel Arcanjo,
mas pessoalmente preferia que em vez do laguinho do repucho, lá estivesse o chafariz de
mármore da Praça Velha, que foi parar às Feteiras, não sei porquê! Já não se pode dizer das
pessoas que quiseram fixar residência entre nós: Bebeu água da Praça Velha!...
O Largo da Matriz, onde se destaca com especial relevo a Igreja de S. Sebastião
com as suas admiráveis portas manuelinas, foi construída entre 1531 e 1624, circundada por casas solarengas a Norte e escadarias a Poente e a Sul, com arruamentos arborizados e seus cafés cosmopolitas.

Portas da Cidade

A minha Cidade

O Miradouro do Alto da Mãe de Deus
(Diário dos Açores, 19 de Setembro de 2002)

O Largo da Conceição, hoje Mártires da Pátria, que surgiu melhor arranjado na altura em que o Barão da Fonte Bela construiu o seu Palácio, no local onde se situava, anteriormente, o Paço do Conde da Ribeira Grande. A Poente deste Largo encontra-se o
antigo Convento de Nossa Senhora da Conceição, com apreciáveis lavouras de basalto,
iniciado a meados do século XVII. No lado Sul ficava a casa de Arsénio Soares, acabada de restaurar este ano, onde agora está instalado o Centro Municipal de Cultura.
O Largo de Camões, valorizado pelo convento da Graça, com a sua escadaria
frontal, foi também Liceu a partir de 1853 e é hoje sede da Academia das Artes, tendo sido aproveitado o claustro, para instalação do Auditório Municipal. Em meu entender, achei um atrevimento modificar a nave central com sobrelojas formadas por
modernas plataformas de cimento armado. Acho até um sacrilégio… Que me desculpem os senhores arquitectos, que por vezes se consideram intocáveis! Quando quiserem criar arte moderna, que o façam fora da arte antiga.
Finalmente, com carinho muito especial, destaque para o Convento de Santo André, construído por Diogo Vaz Carreiro em meados do século XVI. Bonita a fachada
de basalto lavrado da sua Igreja, que remata o lado Norte do Convento, em boa hora
adaptado para o nosso Museu Carlos Machado. Adentro das suas vetustas paredes, lá
se encontra muito da nossa história, desde os brasões assinalados, à arte sacra, à pintura, à musica, à escultura, à vida rural, à fauna e flora da nossa terra. São curiosos
bocadinhos de ouro do nosso passado histórico, honrosamente guardados.

Convento de Santo André
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As Rotundas
(Diário dos Açores, 20 de Setembro de 2002)

Comecemos pela Rotunda da Autonomia situada na convergência da Avenida Príncipe
de Mónaco. É passagem obrigatória de quem chega à nossa cidade, vindo do Aeroporto.
O nosso Governo Regional de então, resolveu e muito bem, construir um monumental fontenário, simbólico da autonomia das nossas Ilhas Açorianas. Assim, foi
projectado um grande lago circular e outro concêntrico mais pequeno, numa plataforma mais alta. No primeiro, foram colocados rochedos estilizados em cimento armado, representando as nove Ilhas, igualmente simbolizadas pelas magníficas nove
palmeiras de grande porte lá existentes há muitos anos e como se não bastasse, o Arquitecto que projectou o monumental chafariz entendeu colocar radialmente no lago
superior, nove painéis de pedra como se fossem livros com a história de cada Ilha! É
nestes livros de pedra, que está o pomo da minha discordância…
Já tive ocasião de manifestar publicamente e por várias vezes, que aqueles livros de
pedra são a aberração do fontenário, porquanto impedem a visão aberta do elemento
principal dum chafariz – A água e a sua movimentação, através da luz solar, do luar e
até da projecção da luz eléctrica. Na altura, sugeri que em vez de livros, duas alternativas poderiam ser mais adequadas: - figuras humanas representativas dos paladinos da
Autonomia ou, simplesmente esculturas, iguais de nove raparigas estilizadas, esbeltas,
de mãos dadas em ciranda, simbolizando união entre as Ilhas – a verdadeira Autonomia.
Assim, como está, sem água e sem movimento… valha-nos Deus, parece representar uma Autonomia… parada!!! Não pode nem deve ser.
Não será altura de reformular o simbolismo? Para já, o primeiro passo, seria arquivar quanto antes os “livros-biombos”.

Fontenário

A minha Cidade

As Rotundas
(Diário dos Açores, 21 de Setembro de 2002)

A Rotunda de Santa Clara, bem pertinho do mar, tem a beleza da simplicidade.
Está leve e tem, como decoração central, uma grande e bonita âncora Danforth,
muito apropriada para o local. Só que precisa de ser mais bem cuidada. À volta estão seis palmeiras equidistantes, que daqui a uns anos, se sobreviverem, poderão
dar o bonito efeito que podemos usufruir actualmente na Rotunda da Avenida Príncipe do Mónaco.1
Só tenho um reparo a fazer: - Há muitas variedades de palmeiras; todas elas emprestam beleza ao ambiente que as cerca. Embora a variedade que tem sido usada
seja das mais bonitas, convinha de futuro plantar outras variedades. Basta escolhêlas nos nossos jardins botânicos, reproduzi-las e plantá-las nos lugares certos.
Que ninguém me diga que estamos querendo dar um ar tropical às nossas Ilhas
para enganar turistas! Essa foi uma afirmação absurda, quando em vez de palmeiras, resolveram plantar metrosíderos na Avenida Marginal. Nós temos um clima em
que as palmeiras vegetam como se pode verificar, onde elas falam por si! São tão
nossas, quanto das regiões tropicais. Ora! Então as espécies arbóreas aclimatadas
nos nossos mais belos jardins? Também foram importadas para enganar turistas?
Valha-nos Deus!

Rotunda de Santa Clara

1

Para além das palmeiras , tem núcleos com alóés, yucas e cactos.
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As Rotundas
(Diário dos Açores, 23 de Setembro de 2002)

Na Rotunda de Belém, falta-lhe um centro que lhe dê vida. No momento tem uma
araucária na zona central e duas circunferências concêntricas arborizadas com palmeiras, metrosíderos, mais estrelícias e cevadilhas. Porém, a fertilidade do terreno é irregular, daí que há palmeiras raquíticas e outras, três, quatro ou cinco vezes maiores.
Estão a pedir as chamadas “mamadeiras”, tão simples e eficazes, constituídas por tubos de plástico de 40 a 50 centímetros de comprimento, com 8 a 10 centímetros de
diâmetro, apontadas obliquamente abaixo das raízes sem lhes tocar, só nas palmeiras
necessitadas. Depois de colocadas as “mamadeiras”, é só regá-las pelo menos dia sim,
dia não e de mês a mês diluir uma colher de sopa rasa de adubo 10-10-10 (azoto+fósforo+potássio) em cada 5 litros de água. A partir de meados de Outubro, convém juntar os ramos amarrando-os a meia-altura a um tutor bem firme, envolvendo-as
cilindricamente com rede verde (usada na construção civil), até ao fim do Inverno.
Não há dúvida que o metrosídero é uma árvore bonita e rústica. Resiste bem ao
vento e ao rocio do mar, porque tem as folhas cutinizadas, mas é demasiadamente
frondosa e densa para certos lugares. Julgo que se está a abusar da sua escolha para
sítios em que não é apropriada. As palmeiras estarão sempre muito bem em Rotundas, estradas ou avenidas, até porque oferecem uma silhueta artística e não obstruem
a vista. O tempo vai dar-nos razão. Daqui a uns anos, os metrosíderos da Rotunda de
Belém, vão torná-la pesada e opaca.
Gosto muito de araucárias e não digo que a araucária colocada no centro da Rotunda de Belém não fique bem, mas… há sempre um mas!
Deixem-me sonhar com uma coluna romana a grande altura encimada por uma
águia simbolizando o milhafre, os Açores, e os Açorianos. Penso que os cinco séculos, da Minha Cidade, mereciam esta homenagem.

Rotunda de Belém

A minha Cidade

As Rotundas
(Diário dos Açores, 24 de Setembro de 2002)

A recente Rotunda de S. Gonçalo foi muito acertadamente plantada por ciprestes.
Logo de começo sortiu um bonito efeito: porém, não basta plantar as árvores. É
fundamental acompanhá-las nos primeiros tempos e ajudá-las a vingar, sobretudo
sem nunca lhes faltar com água, senão… acontece o que está à vista, e foi pena.
Há espécies arbóreas que sobrevivem com uma resistência espantosa, mas outras há
que são susceptíveis e não é por isso que vamos pô-las de parte. Ficaríamos todos a perder.
O sistema de as fazer vingar, é o que acabei de descrever para a Rotunda de Belém e o Outono e o Inverno, são as estações ideais para as plantar.
As árvores são seres vivos como nós e requerem o nosso carinho, e o nosso acompanhamento sobretudo nos primeiros anos. Depois de alimentadas, crescem e respiram como acontece no reino animal, está bem de ver… duma maneira diferente. A
partir daí, sobrevivem... se não forem abandonadas ou sofrerem podas epidémicas,
como temos visto nos últimos anos.2

Rotunda de S- Gonçalo (Fonte Cibernética)

Estatuária
(Diário dos Açores, 25 de Setembro de 2002)

Salvo raras excepções, temos uma estatuária pobre e pouco representativa.
Comecemos pelo grupo escultórico do “soldado desconhecido”, que se encontra
na frente Norte do Castelo de S. Brás. É sem dúvida uma merecida homenagem ao
2

Em boa hora, a opção duma fonte cibernética foi excelente e de muito bom gosto.

83

84

Agnelo Borges

Exército e à Marinha, pela sua gloriosa actuação na Primeira Grande Guerra. De gosto discutível, espalmado contra a parede, sem a beleza da perspectiva solta e em relevo, não deixa de ser um conjunto elucidativo com relativo interesse, lá colocado há
cerca de seis ou sete décadas.
Quase defronte, entre o Campo de S. Francisco e o Castelo de S. Brás, surgiu outro grupo escultórico há bem pouco tempo. É um conjunto familiar com efeito bem
conseguido. Só não gosto dos “palitos”… seja qual for a razão da sua existência! Não
fazem falta nenhuma e se de lá saíssem, só melhoraria o conjunto.
A estátua de S. Miguel Arcanjo, nosso patrono protector, em boa hora colocado na
antiga Praça Velha em frente ao Município, é uma das melhores esculturas da cidade.
Tem arte, tem grandeza, tem atitude, tem beleza e merece o nosso carinho e devoção.
O mesmo não podemos dizer da estátua de Gonçalo Velho, que… ao que se diz
era atribuída a Diogo Cão e porque ninguém gostou dela no Continente, esteve armazenada muito tempo, e depois, não sei como, veio aqui parar num “faz de conta” que
é Gonçalo Velho! Será verdade? Valha-nos Deus…
A estátua de José do Canto que valoriza o magnífico jardim por ele criado, foi um
preito de homenagem da sua família. José do Canto, esse homem culto que tanto
marcou na sociedade em que viveu, enriqueceu a nossa cidade com um dos mais belos jardins arborizados; mas foi a família que lhe prestou a devida homenagem. A estátua evidencia reverentemente o porte distinto desse grande homem. É uma das mais
belas peças escultóricas da cidade.

José do Canto
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Estatuária
(Diário dos Açores, 26 de Setembro de 2002)

A estátua de José Cordeiro, que também foi uma homenagem de apreço familiar,
foi idealizada para ser colocada no seu mausoléu. Porém, a pedido da Junta de Freguesia de S. Pedro, foi transferida para a rua que ostenta o seu nome, apesar da relutância da família que acabou por condescender, portanto ficou defronte da sede
da Empresa de Electricidade por ele criada. É uma estátua de notável fidelidade e
de reconhecido valor escultórico.
O busto de Teófilo Braga é sem dúvida uma boa escultura. Por mais incrível que
pareça, mesmo depois de mortos, as estátuas que os representam… movimentam-se!
O irrequieto Teófilo Braga estava farto de estar ali à entrada da rua em que nasceu…
resolveu passar uma temporada no Largo Mártires da Pátria! Anos depois arrependeu-se e voltou à sua velha rua. Será para ficar?...
A estátua da Madre Teresa da Anunciada, colocada a Norte do Campo de S.
Francisco e em frente ao Convento da Esperança onde viveu e criou o fervoroso
culto pelo Senhor Santo Cristo, não ficou feliz; achamo-la super dimensionada para
o recinto em que se encontra.
A estátua de Sena Freitas, de corpo inteiro, colocada no jardim que tem o seu
nome, apresenta uma atitude singela, de humildade bem própria dum padre bondoso.

José Cordeiro
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É uma interessante peça escultórica, que empresta tranquilidade ao ambiente que
a cerca.
O busto de Luiz Bettencourt, colocado à frente do Tribunal na rua que homenageava o prestimoso licenciado André Gonçalves de Sampaio, e que passou a chamar-se
de Conselheiro Luiz Bettencourt, ficou num pedestal tão baixo, que o tornou vitima
da irreverência dos “pintores furtivos”. Penso que ao homenagear um vulto histórico,
não é correcto (dês) homenagear outro. Por outro lado, quando apenas se lhe oferece
um busto, ao menos que seja colocado num pedestal acima das nossas cabeças.

Estatuária
(Diário dos Açores, 26 de Setembro de 2002)

O busto de Roberto Ivens, lembro-me dele colocado no Relvão; mais tarde, foi
transferido para a Avenida do seu nome, numa reentrância que o deixou escondido e
ao dispor dos “apertos de bexiga”! Rica homenagem!
A escultura em si, de muita qualidade, com pedestal condigno, bem proporcionado e de boa altura.
O busto de Ernesto do Canto, acabado de colocar na rua do mesmo nome, onde se
situa a casa do Morgado Caetano, seu pai, e residência oficial do Senhor D. Pedro IV,
quando aqui permaneceu em 1832, foi colocada no pequeno Largo da Palmeira e num
pedestal tão insignificante e tão baixo, que parece a quem passa de automóvel… que o
senhor está sentado! Ele não merecia isso! O busto como escultura, está fiel!
O busto do poeta Côrtes-Rodrigues também não é a homenagem que ele merecia.
Está tão pequenino, tão sumido, tão insignificante, que não corresponde de maneira alguma à obra poética que nos legou. Côrtes-Rodrigues foi um grande Poeta e também um
exímio Prosador, e antes de ser esculpido, devia ter sido lido e apreciado devidamente,
para que depois fosse concebida uma escultura diferente, evidenciando o sentimento artístico do Poeta, com a vontade de quem a encomendou e o valor de quem a esculpiu.
Os bustos de Carlos Machado e Luiz Bernardo Leite de Athayde, ambos paladinos
do Museu da nossa cidade, situados no jardim do antigo Convento de Santo André,
representam os vultos que abnegadamente deram o seu caloroso contributo para a
formação e engrandecimento do nosso Museu.

Estatuária
(Diário dos Açores, 28 de Setembro de 2002)

António Borges merecia uma estátua de corpo inteiro e uma colocação mais apropriada; talvez sentado, em contemplação da sua obra, num recanto escolhido entre
muitos, do pitoresco jardim por ele criado, e que tanto apreciamos.

A minha Cidade

Quanto ao busto de Afonso de Chaves, apenas discordamos da localização, que
em boa verdade deveria ser adentro do portão gradeado, à entrada do Observatório
Meteorológico que tem o seu valoroso nome de cientista.
O lugar disponibilizado seria ideal para fazer justiça e homenagear o Rei-Soldado
– o Senhor D. Pedro IV, com uma criativa escultura alegórica à formação dos imortais 7.500 bravos.
O busto de Camões, que também peca pela dimensão, esteve espalmado contra a
parede que limita a escadaria do Convento da Graça a nascente. Como era de esperar,
surgiram protestos e o busto foi temporariamente arrecadado numa sala do Município.
Mais tarde, foi definitivamente colocado no centro da escadaria, onde se encontra.
Finalmente, abordemos a homenagem ao nosso grande Antero de Quental. Bem
no centro da cidade, no extremo Sul da Avenida Gaspar Frutuoso, situa-se o Jardim
Antero de Quental. Aconchegado ao fundo do jardim, a meio da curvatura formada
pelos dois braços que limitam os arruamentos que o circundam, foi colocado o grupo
escultório composto por um pedestal encimado pelo bonito busto de Antero à frente
dum painel com dois lindos sonetos do Poeta – Solemnia Verba e Contemplação.
Só há pouco tempo, foram esculpidas as duas figuras que representam a Filosofia
e o Sentimento, de acordo com o projecto inicial do nosso apreciado escultor Canto
da Maia.
É sem dúvida um bonito conjunto arquitectónico, porém, pessoalmente, preferia
que em vez do pedestal com o busto, tivesse sido a estátua de Antero de corpo inteiro, do género da que se encontra na Avenida da Liberdade em Lisboa, com dimensão
apropriada.

Antero de Quental
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O progresso
(Diário dos Açores, 30 de Setembro de 2002)

Ainda me lembro da maior parte das ruas da cidade serem de terra batida!... Nasci
na antiga Rua do Lameiro, hoje Rua do Castilho.
Nos anos cinquenta fiz parte da vereação da Câmara Municipal e representei a
mesma por sete anos na então Comissão de Turismo. Quando terminei o segundo
mandato… ainda ficaram algumas ruas por calcetar ou asfaltar. Que diferença! Hoje,
as casas já não se enchem de poeira.
Entretanto, desapareceram as carruagens… e as carroças de Chaves e Chumeca…
e a cidade foi invadida por automóveis.
A construção civil deu um salto em comprimento e depois em altura; surgiu a
Avenida Marginal e a sua continuação. Apareceram os edifícios das Finanças, da Alfândega, dos Correios com a Praceta Vasco da Gama defronte. A Praça Gonçalo Velho, o Hotel do Infante (hoje Montepio), o Prédio de Álvaro Tavares, o Prédio Dr.
Rosa, o Prédio onde estão instaladas as sedes das companhias de aviação, o grande
centro Comercial Solmar, o Hotel Gaivota e a residência anexa, o aristocrático Hotel
de S. Pedro. Na parte final da Avenida Marginal, mais uma bonita residência e logo a
seguir o magnífico Hotel Açores-Atlântico.
Actualmente, com o desenvolvimento turístico, foram inaugurados novos hotéis
em diferentes pontos da nossa urbe com 500 anos de existência e em plena evolução
progressiva. Entretanto, outras unidades hoteleiras estão em construção.
Realmente, não tem faltado iniciativa e dinamismo aos micaelenses.

Avenida Infante D. Henrique

A minha Cidade

O progresso
(Diário dos Açores, 1 de Outubro de 2002)

Com a sequência da Avenida Marginal surgiram as Piscinas de S. Pedro, a Marina
e o Clube Naval, do qual sou sócio há 54 anos! Falta agora o arranjo da Calheta Pêro
de Teive; oxalá saibam tirar partido do amplo espaço disponível. Já tive ocasião de
manifestar por diversas vezes o cuidado que devemos ter com a nossa preciosa orla
marítima.
Entretanto, apareceram os supermercados e os hipers, alinhado com as grandes cidades. O comércio sofreu, mas refez-se rapidamente com estabelecimentos de grande
gabarito.
A nossa cidade, que dormia às 10 horas da noite, passou a ter animação nocturna;
a população desce à beira-mar para se refrescar, enche todas as recentes esplanadas e
delicia-se com a brisa marítima.
O velho Campo de S. Francisco, graças à visão da gestão municipal, anima-se com
notável movimentação, dentro do programa elaborado para dois meses de calmaria.
Os concertos musicais, de todos os géneros, efectuam-se nas Praças Públicas, nos
Claustros dos Conventos, nos Teatros e no Palácio do Governo.
As exposições no Centro de Cultura Municipal, recentemente inaugurado, sucedem-se com assinalável êxito!
Nas diferentes Galerias de Arte, os nossos artistas expõem o seu talento!
Parabéns para a minha cidade!

Marinas
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O trânsito
(Diário dos Açores, 2 de Outubro de 2002)

Tinha que haver o reverso da medalha…
O trânsito citadino tornou-se um caos!
O automóvel, além de objecto de recreio, passou a ser um indispensável instrumento de trabalho. A qualidade de vida deu um salto e toda a gente, necessariamente,
tem automóvel.
A gestão municipal construiu vários Parques Automóveis e um grande Silo (andares) no centro da cidade. Outros parques vão aparecer, mas entretanto foi necessário
proibir a circulação nas ruas do centro histórico da cidade… com aprovação de muitos e protestos de outros! É sempre assim! Já Sócrates dizia que, sempre que tomava
uma atitude, surgiam ingratos e descontentes…
Com as duas grandes circulares, viadutos e nós rodoviários, o centro urbanístico
livrou-se do trânsito de pesados e as entradas e saídas melhoraram consideravelmente, mas os engarrafamentos nas horas de ponta… acontecem! Qualquer dia vamos ter
um helicóptero a controlar o trânsito!
Entretanto, os navios continuam a transportar para os Açores, sobretudo para S. Miguel, dezenas de automóveis de muitas marcas e proveniências; estacionar na cidade, é
cada vez mais difícil. Ninguém quer andar a pé e os problemas de coluna… multiplicamse, assim como as depressões provenientes do stress, do frenesim e da intranquilidade!
Que futuro nos espera? O meu… eu sei qual é! Mas angustia-me o dos meus filhos e o dos meus netos!
Que saudade de quando havia tempo para tudo…

Parque de estacionamento

A minha Cidade

Os velhos automóveis
(Diário dos Açores, 3 de Outubro de 2002)

Ainda existem alguns D. Elvira!
O Citroën de Barquinha de Duarte Tavares, o Zebre de Francisco Teves, os restos
mortais do Bugati do Dr. Duarte Manuel, que era um carro de corrida em forma de
charuto, o Zebre do antigo mecânico da J. A. P., etc., etc..
Lembro-me do Matisse do meu avô materno, do Buick do primo Duarte, do Forde de
“Pontapé” do meu pai, do Fiat do tio António e do Dedion Button do Dr. Tomaz Vieira.
Eram automóveis com muita personalidade, completamente diferentes uns dos outros.
Quando trabalhei na União das Fábricas Açorianas de Álcool, ainda utilizei… por
pouco tempo, um automóvel notável, que tinha pertencido a Serafim da Silveira. Era um
Crysler que tinha o acelerador ao meio dos pedais da embraiagem e travão! A bagageira,
tinha uma tampa que ao abrir formava as costas dum banco exterior de dois lugares.
Notável também era o automóvel aberto do mestre Xico Raposo, chaufeur de praça; um Auburn de seis lugares, mais três suplementares, articulados, com dois enormes faróis e estribos laterais exteriores.
Finalmente, o magnifico e saudoso Essex de estofos de veludo, silencioso e já
evoluído, que o meu pai manteve durante 16 anos… e tinha uma corneta que parecia
o apito grave do Vulcânia!...

Citroen de Barquinha
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Os navios da Carreira
(Diário dos Açores, 4 de Outubro de 2002)

Ainda sou do tempo em que os “navios da carreira” fundeavam a meio da baía e
os passageiros eram transportados pelas lanchas do Anhanha e do Emília, para o Cais
das Portas da Cidade, dos Arcos ou da Alfândega; havia duas empresas principais de
navegação – a Empresa Insulana de Navegação, da Bensaúde, vocacionada para o
transporte de passageiros e carga e os Carregadores Açorianos, vocacionados principalmente para carga também para reduzido número de passageiros.
Da E. I. N. lembro os saudosos Lima e Carvalho Araújo que me levavam para o
Continente no meu tempo de estudante e me traziam nove meses depois para a minha
querida cidade! Que frémito de emoção senti quando no primeiro regresso, ainda a
bordo, ouvi o som das horas do relógio da Matriz…
Dos C. A., se a memória não me falha, lembro-me do Pêro de Alenquer, o mais
velho do meu tempo e depois a nova frota de cargueiros – o Monte Brasil, o Ribeira
Grande, o Sete Cidades, o Horta e o Ponta Garça.
Mais recentemente a Bensaúde substituiu os navios velhos; o Lima foi substituído pelo Israel, que tomou o nome de Angra do Heroísmo e o Funchal, adquirido na
Dinamarca, veio substituir o Carvalho Araújo.
Depois, a aviação destronou as Copmanhias de Navegação, sobretudo no transporte de passageiros.

E. I. M. - Navio Funchal

A minha Cidade

Os navios de turismo
(Diário dos Açores, 5 de Outubro de 2002)

Fundeavam sempre fora do porto de abrigo, porquanto a doca ainda não estava
concluída, e os navios de grande calado não tinham fundo suficiente. O transporte de
passageiros era feito pelas próprias lanchas dos navios que nos visitavam e lembrome bem do alvoroço que causavam.
Por cá passavam com muita frequência os velhos navios italianos Mont’Rose, o
Satúrnia, o Vulcânia, o Rex, o Conte di Savoya, o Cristoforo Colombo, etc., etc., e
raramente navios americanos como o Independence, os franceses como o Normandie
ou os ingleses como o Queen Mary, entre muitos outros. Alguns destes navios abrandavam a marcha e passavam ao largo, por vezes à noite, todos iluminados, deixavam
a mala do correio e davam três trepidantes apitos graves… seguindo viagem por esse
mundo que Deus nos deu!...
Actualmente, atracam directamente no molhe os grandes navios modernos de
muitos tombadilhos, bojudos e altos, obedecendo aos estilos que os computadores indicam, tal como nos automóveis… mas foi-se a personalidade, a beleza e a sobriedade aristocrática dum saudoso Queen Elizabeth, que ainda navega e mostra a
diferença.
Apenas há dois anos e já observei do meu terraço, os maiores navios de turismo
do mundo, como o Golden Princess, o Galaxy, o Seabourn Sun, o Arcádia, o Nordam, o Island Breeze, o Pacific Princess, o Caronia, o R Eight, o Queen Elizabeth, o
Rotterdam, o Aurora, o Grown Odyssey, o Victory, o Maxim Gorkiy, etc.
Mais do que nunca, o nosso turismo mostra-se promissor! Oxalá não estraguem o
nosso sossego… De qualquer forma, tratem-no bem…

Queen Elizabbth
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O civismo
(Diário dos Açores, 7 de Outubro de 2002)

Muito gostaria de afirmar que há civismo na minha cidade… Mas não há. Já houve; estamos regredindo, e é necessário pôr cobro a uma infinidade de desmandos. A
democracia e a liberdade são inestimáveis, mas a disciplina também e isso aprendese em casa e na escola. Se assim não for… estamos mal.
As pessoas atropelam-se, injuriam-se, agridem-se física e moralmente, caluniam e
desprezam-se!
Porquê? Que é que se passa? Porquê tanta violência?
Fazem-se fortunas dum dia para o outro… sem que ninguém saiba como!? Nesta
terra que foi pacata, já se fazem assaltos à mão armada e os roubos sucedem-se!
Onde já vai o tempo em que se viam as chaves à porta de casa, como prova de consideração e confiança pelo nosso semelhante?! Era bonito… era!
A nossa cidade era uma cidade limpa; agora, por mais esforço que a Câmara Municipal faça, e faz muito, a falta de civismo de muita gente continua a conspurcá-la.
Veja-se a Avenida Marginal às segundas-feiras, antes das 8 horas da manhã – garrafas
e latas vazias por tudo quanto é canto, copos de plástico e de cartão, embalagens vazias de toda a gama de aperitivos, guardanapos de papel e sacos de plástico ao sabor
e rodopio do vento… que vergonha!
Lembro-me, quando estudante no Continente, de ter sido multado em 25 tostões,
por ter atirado para o chão um minúsculo bilhete de eléctrico, depois de ter feito uma
bolinha com ele! Fiquei tão envergonhado que nunca mais me esqueci…
Um dia destes, vi um conhecido continental, temporariamente residente por cá, levantar do chão uma garrafa vazia e colocá-la num recipiente de lixo. Quando passei
por ele, comentou: - Há dez anos… era uma cidade limpa! Que falta de civismo…

O futuro
(Diário dos Açores, 8 de Outubro de 2002)

Na senda do progresso, o turismo parece promissor (embora tenha o seu reverso
da medalha), mas o mesmo não se pode dizer da agricultura e das pescas.
Se não soubermos desenvolver e defender a agricultura que temos… alguém nos
vai comer.
Com esse mar imenso à nossa volta e se não soubermos pescar… alguém o vai fazer e não faltam galfarros à espreita!
Se não soubermos abrir caminho para o futuro, com que é que as gerações futuras
podem contar?

A minha Cidade

Temos três grandes fontes: - Ou sabemos tirar partido delas, ou sucumbimos. Bem
sei que há prós e contras. Há que joeirá-los, em cada fonte. Se não… secamos.
A minha geração já deu o que tinha para dar; no momento já não conta. Está cá de
empréstimo! A vida é curta e aqueles que ainda não perderam o prazo de validade,
têm que se esforçar. Está na hora da viragem.
A geração que mais me preocupa é a dos netos. É preciso prepará-los para a luta.
Há meio mundo com os dentes arreganhados contra outro meio mundo de garras afiadas. Nós estamos a meio e já fomos empurrados para um lado à falsa fé… O futuro
é assustador!
Entretanto, a minha cidade progride com relativa qualidade, mas com custos de
vida difíceis de suportar. Até quando?
Quem me dera não perder a esperança, essa que dizem que é a última a morrer.
Até sempre. Haja saúde…
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VIDA E OBRA DE MARIA EVELINA FARIA
E MAIA DE AGUIAR BUSTORFF
* Maria Clotilde de A. O. Rodrigues Cymbron
a 10 de Novembro de 2006, esta nossa conterrânea que era filha do Dr.
F aleceu,
Henrique Maria de Aguiar e de sua mulher Teresa Botelho Faria e Maya de
Aguiar. Pessoa sensível, dotada de apreciáveis qualidades intelectuais e humanas,
soube aproveitá-las e pô-las ao serviço da comunidade, de acordo com os seus interesses e desprovida de preconceitos sociais. Assim, ainda jovem, resolveu fazer o
curso do Liceu como aluna externa na área de inglês e alemão, numa altura em que a
generalidade das meninas da sua geração não ia além do 4º ano da instrução primária.
Especialmente interessada no convívio com crianças, trabalhou no jardim-escola de
uma senhora alemã, que funcionou na Rua Margarida de Chaves, tendo ficado responsável pelo mesmo quando Fräulein Charlotte Brassert se ausentou de S. Miguel.
Nos primeiros anos em que esteve responsável por esse grupo de crianças escreveu um Diário sobre as minhas ocupações escolares (1936-37).
Em 1938, Maria Evelina casou com o Engenheiro Francisco Inácio Bustorff, pai
de um dos meninos que frequentara o jardim-escola durante os anos que permanecera
em Ponta Delgada e que, entretanto, enviuvara aquando do nascimento de uma filha.
Logo após o casamento, foram viver para o Porto e daí para Lisboa, onde trabalhou por algum tempo no Colégio Académico. Em Lisboa, conheceu Maria Lúcia
Vassalo Namorado Silva Rosa, directora da revista Os Nossos Filhos. A afinidade de
interesses entre ambas e tendo Maria Evelina o gosto pela escrita, o que fazia em prosa e em verso com grande facilidade, levou a que aquela senhora lhe propusesse colaboração na revista. Essa colaboração, que vai de 1942 a 1958, reveste duas formas
diferentes: artigos vários1 e a orientação do número temático que essa revista fez sair
sobre os Açores, em Julho de 1955. Este continha uma variedade de conteúdos, sugeridos por Maria Evelina que também estabeleceu os contactos com as pessoas que
escreveram para esse número dedicado à Ilha Verde. Nele colaboraram o então Governador Civil, Dr. Carlos Botelho de Paiva, a Dr.ª Maria Joana Freitas Pereira médi*

Instituto Cultural de Ponta Delgada.

1

Ver quadro anexo.
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ca micaelense, Directora do Instituto de Radiologia Raúl Bensaúde; a Dr.ª Leonilde
Rego Costa Anglin, também médica, e a pintora Maria Luísa Athaíde da Costa Gomes. Estas últimas através de entrevistas feitas por Maria Evelina.
Através da correspondência entre as duas senhoras que consta do espólio de Maria
Lúcia Vassalo, recolhemos, com a prestimosa colaboração de Ana Maria Pessoa2 que,
gentilmente, fez um inventário desse espólio, os testemunhos necessários para traçar
uma trajectória da vida da nossa conterrânea. Na década de 40 escreveu vários artigos todos eles relacionados com a educação infantil . Sendo grande admiradora e
amiga de Amélia Rey Colaço, que conhecera aquando da primeira visita a Ponta Delgada da Companhia Rey-Colaço/Robles Monteiro, frequentava assiduamente o Teatro Nacional D. Maria II, onde a citada companhia se encontrava estabelecida. Em
1944 escreve sobre a importância cultural de levar as crianças ao Teatro, tendo por
base a representação de obras na quadra do Natal.
Em 1949 segue com a família para Angola, fixando-se em Luanda. A sua atracção
pelas crianças leva-a a registar o modo como as entretinha a bordo do navio João
Belo, na viagem Lisboa-Luanda. A permanência em Angola foi extremamente enriquecedora para Maria Evelina. A beleza das mães negras, o quotidiano destas nas suas lidas diárias e os seus hábitos foram objecto da sua atenção e escrita. Em Luanda, trava
conhecimento com casais portugueses que tinham filhos e começou por receber crianças em casa. Nessa altura, escreve para Lisboa pedindo material para trabalhar com os
miúdos. Esta foi uma iniciativa que, crescendo, veio a transformar-se numa escola infantil “Colmeia”, que não só tinha jardim-escola, mas também a instrução primária e
inglês, leccionado pela própria, tendo começado a funcionar a 1 de Dezembro de 1955.
É interessante ler o que Maria Evelina escreve sobre a “Colmeia”: de início era frequentada por 24 crianças, os métodos práticos que utiliza no trabalho escolar, as actividades praticadas pelos alunos, as festas que organizou, etc. Por essas descrições
podemos verificar os conhecimentos pedagógicos e didácticos que possuia e que hoje
são considerados como modernos! Em 1953 recebe o Diploma do Ensino Particular
Primário que lhe foi concedido pela Inspecção do Ensino Particular da Repartição Central dos Seviços de Instrução Pública. Durante esses anos escreveu vários Autos uns
que foram representados na “Colmeia”, outros publicados na revista Modas e Bordados de que era directora a sua grande amiga Maria Lamas. São eles: Auto do Natal,
Auto da Rainha Santa e Auto de Nun’Álvares. Em 1958, publica, em edição sua, o livro
A Noite dos Magos. Escreveu Autos que não foram publicados:
O Natal da velha-relha. /em verso/, escrito em Angola. 15 p.
Sobre este texto escreveu: “Foi representado em Luanda, num pseudo kindergarten, em frente à ladeira do Liceu Salvador Correia” (p. 15).
Vou escrever uma peça. 37 p.
Gente nova em terra velha: visita ao Museu do Louvre.
2

Uma amiga que guarda o espólio de Maria Lúcia Vassalo Rosa
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Escreve para os jornais artigos relacionados com a educação: “A Função pedagógica do Ensino pré-escolar e as relações escola-família”(01-03-1957 e 01-04-1957);
“Importância do ensino Pré-Escolar: reflexão a propósito do artigo de Aquilino Ribeiro, intitulado Crise da juventude”, publicado no jornal Comércio de Angola e sobre o grupo de 24 crianças que tem no Jardim “Colmeia”. Regressou a Lisboa em
1959 e, nos anos 60, colaborou no Diário de Lisboa, na rubrica “Eduquemos o nosso
filho” . O seu interesse e dedicação à infância não se limitou a crianças normais. Assim, na década de 70 investigou e realizou trabalho com crianças deficientes, causa a
que deu o melhor de si mesma, nomeadamente aos autistas. Trabalhava particularmente com estas crianças, trabalho que deu fruto e que a levou a participar no I Simpósio sobre autismo infantil, realizado em Lisboa em 1977, promovido pela
Associação Portuguesa para Protecção às Crianças Autistas.
Publicou um livro de versos baixa-mar, em 1986.
Até 1997, ano em que perdeu a lucidez e outras capacidades físicas, recebia o jornal
Açoriano Oriental que lia e através do qual se mantinha a par do que se passava em S.
Miguel. Em Dezembro de 1989, em Ponta Delgada, um grupo dos seus antigos alunos,
que nunca a esquecera, prestou-lhe uma homenagem. Esteve pela última vez nesta terra, que era a sua e que guardava sempre no coração, em 1992, aquando da missa nova
do filho de um dos seus antigos “meninos”. Faleceu com a provecta idade de 98 anos.
Colaboração em Os Nossos Filhos - Artigos publicados:
01-08-1942
01-09-1942
01-10-1942
01-11-1942
01-01-1943
01-04-1943
01-08-1943
01-02-1944

01-04-1944
01-05-1944
01-06-1944
01-07-1944
01-08-1944
01-06-1950
01-02-1955
01-03-1957
01-04-1957
01-11-1958

Como organizar um jardim de infância
“
“
“
“
“
“
Sobre o Natal
Para as mães saberem orientar educação moral/carácter dos filhos
Benefícios dos passeios ao campo
Sobre a importância cultural de levar crianças ao teatro, representações teatrais para crianças,
no Natal, a cargo da companhia Amélia Rey Colaço: São João subiu ao trono; Maria
Migalha;,História da Carochinha;, Maria Rita e João Pateta.
Brincadeiras de crianças ao ar livre.
Sobre a consulta de grávidas e crianças em Ponta Delgada.
Entrevista a Amélia Rey Colaço.
Sobre as dificuldades de ser mãe e saber educar.
História para levar as crianças a gostar do banho.
Entrevista a Madame Jane Bensaúde
Sobre o espectáculo de São João subiu ao trono.
A Função pedagógica do Ensino pré-escolar e as relações escola/família
Continuação do número anterior
Sobre o grupo de 24 crianças que frequentam o Jardim “Colmeia”
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Número temático:
O n.º 158 da revista Os Nossos Filhos, de Julho de 1955, foi dedicado aos Açores.
Esta revista teve vários destes números mas o melhor é, sem dúvida, este dedicado à
Ilha Verde, ou seja, S. Miguel.
A página 19 tem um agradecimento da directora daquela revista, com a fotografia
de Maria Evelina Faria e Maia de Aguiar Bustorff. Nesta coluna há ainda outras referências: agradecimentos a J. Silva Júnior e ao então Governador do Distrito Autónomo de Ponta Delgada, Carlos Botelho de Paiva.
Fora Maria Evelina quem propusera os conteúdos para esse número3, a saber:

Os Nossos Filhos, Julho 1955:
Título
Assistência maternoinfantil, em Ponta Delgada
Nas Calhetas: Obra de
Nossa Sra. Das Mercês

Uma mulher médica em S.
Miguel

Conversando com a pintora
Maria Luísa Ataíde da
Costa Gomes
Receitas da Tia Mariana de
Faria e Maia

3

Conteúdo
Dra. Maria Joana de Freitas Pereira, médica, e Beatriz do Canto Faria e Maia que
criaram um Instituto Infantil e Pré-Natal,em 1924.
Leonor Tavares Frazão e seu marido, António Frazão, casal sem filhos, criaram
esta obra para jovens raparigas que vão para lá após a escola primária. É um semiinternato que vai até aos 18 ou 25 anos, onde as jovens são alimentadas e educadas,
de forma a saírem aptas a ganhar a vida, em serviço doméstico.
Leonilde Rego Costa Anglin, mulher do reitor do Liceu de Ponta Delgada exerceu a
sua profissão dedicando-se à clínica de mulheres e crianças. Releva o facto de esta
senhora conciliar o trabalho profissional e a sua vida familiar, com cinco filhos, o
que na época não era usual.
Relata uma visita ao Louvre em Paris, aos 13 anos. O pai, Luís Bernardo Athayde,
também pintor, contratou Domingos Rebelo para professor da filha, assim como,
mais tarde, Carlos Reis e Eduarda Lapa.
Artigo sobre culinária.

Dos vinte e quatro anúncios, no total deste número dedicado aos Açores, em Julho de 1955, quatro são relacionados

com este arquipélago, sendo dois deles de página inteira: o do ananás de S. Miguel e um outro em que se publicita a beleza
turística de S. Miguel num filme da Comissão Distrital de Turismo de Ponta Delgada — S. Miguel Açores.
Há um outro, na revista, à Casa Ilha Verde, em Lisboa, e outro ao “Solar da Graça”, na altura único restaurante típico
dos Açores.

Vida e Obra de Maria Evelina Faria e Maia de Aguiar Bustorff

Outras colaborações, pedidas por Maria Evelina, para o número de Julho 1955:
Título
Autoria
Maria Luísa O que se tem feito
pela criança, em
d'Athayde
Ponta Delgada

Conteúdos
Refere instituições como a que foi fundada pelo Padre César Augusto
Ferreira Cabido, em 1819, Asilo da Infância Desvalida de Ponta Delgada.
Faz a história da instituição
Desde 1943- funciona no Colégio de S. Francisco Xavier das Irmãs de S.
José de Cluny — uma secção intitulada das “florinhas do Senhor Santo
Cristo”, que protege algumas crianças necessitadas do sexo feminino, às
quais fornece 3 refeições diárias e ensinam, além das primeiras letras,
trabalhos domésticos e manuais

Maria Evelina Faria e Maia de Aguiar Bustorff
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“A DESCOBERTA DAS ILHAS: OS AÇORES NAS
ROTAS DO VIRTUOSISMO OITOCENTISTA”
* Luísa Cymbron
capacidade inerente às qualidades de um dado músico, virtuosismo, do laC omo
tim virtus, que significa excelência, é um fenómeno conhecido pelo menos desde o Renascimento. Inicialmente associado à destreza vocal ou mesmo intelectual,
começa a adquirir notoriedade a nível instrumental, no caso particular do violino, durante o século XVII, com o desenvolvimento da escola de luthiers italiana. O virtuoso do violino distinguia-se pelo seu brilhantismo técnico, e, embora muitas vezes
possuísse um emprego fixo, normalmente ligado a um dos patronos tradicionais, como a igreja ou a corte, noutros exibia-se de modo itinerante. Seria necessário esperar
pela segunda metade do século XVIII para ver surgir um outro tipo de virtuosismo,
de grande impacte no futuro, o do piano, um instrumento novo, cuja escrita se desenvolve a partir dos ideais de clareza e racionalidade do Classicismo mas também, e em
parte, no espírito pré-romântico – desregulado e intempestivo – de alguns movimentos estéticos como o Sturm und Drang. O violino acompanha essa nova vaga com
Giovanni Battista Viotti e a transferência da escola violinística italiana para França,
numa aproximação geográfica aos centros de onde sopravam os novos ventos românticos.1
Todos estes virtuosos, violinistas e pianistas, exibiam-se tocando obras que eles
próprios haviam composto. Tratava-se de peças extremamente pessoais, concebidas
em função das características técnicas de cada instrumentista, as quais, muitas vezes,
implicavam uma forte componente improvisatória (não escrita) que o artista adaptava
conforme as necessidades do momento. Estávamos ainda longe da visão oitocentista
do texto como testemunho da intenção original do compositor, e por isso documento
sagrado e inviolável. E como o virtuoso não existe desligado de contextos de exibi* Departamento de Ciências Musicais, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa
1

Para uma compreensão da problemática do virtuosismo com os seus antecedentes até ao século XIX ver Carl

Dahlhaus, Nineteenth Century Music, Berkeley, university of California Press, 1989, pp. 134-42. Para o virtuosismo
oitocetista consultar os trabalhos de Jim Samson (Virtuosity and the musical work : the Transcendental studies of Liszt,
Cambridge/New York, Cambridge University Press, 2003) e Dana Gooley (The virtuoso Liszt, Cambridge/New York,
Cambridge University Press, 2004).
Insulana. Órgão do Instituto Cultural de Ponta Delgada, 62 (2006): 107-122

108

Luísa Cymbron

ção, perante um público que espera, a cada momento, uma superação do já visto, vários virtuosos, entre os quais o violinista genovês Nicolò Paganini, ao deixarem registo escrito do que tocavam, notavam apenas o resultado final – o que se ouvia –
não a forma como podiam ser obtidos esses efeitos. Preservavam assim o seu património técnico-artístico e evitavam a concorrência.2
Numa época em que a ópera encimava a pirâmide hierárquica dos géneros musicais (apesar do seu carácter de drama), e em que os cantores eram sem dúvida os profissionais mais bem pagos do meio musical, muito deste repertório instrumental
procurava aproximar-se o mais possível da esfera operática, partindo de temas extraídos das óperas de maior sucesso. O objectivo a atingir era, de certa forma, duplo: associava-se o virtuosismo instrumental ao operático e, com isso, permitia-se-lhe um
status idêntico; por outro lado, garantia-se uma rápida adesão do público que encontrava algo de familiar nessas obras. O estilo em que compunham ficou conhecido, como “estilo brilhante” e baseava-se numa mistura entre exibição técnica e lirismo
temático, este último frequentemente de origem operática, normalmente organizado
em estruturas muito seccionadas, nas quais o ápice da demonstração de bravura se
concentrava no fim.3
Grandes mudanças surgiriam, no entanto, por volta dos anos trinta do século XIX.
Paganini, que até à data havia confinado a sua carreira aos estados da Península Itálica,
exibindo-se sobretudo em ambientes teatrais, ainda pouco influenciados pelo novo gosto romântico, parte para a sua grande tournée europeia. Entre os anos de 1828 e 1831,
o impacte da sua musicalidade e capacidade técnica varreria a Europa Central como
um furacão, colocando um novo desafio aos jovens virtuosos nascidos já em pleno século XIX (Liszt, Chopin e Schumann, entre os mais destacados). Aos seus olhos, o violinista genovês que, em termos estéticos era ainda largamente devedor do espírito
setecentista, transformou-se na essência do músico romântico, processo para o qual
não terá sido indiferente o seu estado físico, já então em avançada decadência, que forneceu a base para uma vasta panóplia de associações sobrenaturais e demoníacas.
A tarefa destes novos virtuosos, encarnada essencialmente por Liszt, foi a de
transformar os ingredientes típicos do “estilo brilhante” em elementos intrínsecos da
escrita musical ou, de acordo com a nova visão romântica, da poética da obra. Este
processo dá-se, a par e passo, com a afirmação da crença na genialidade do artista, a
sua capacidade de criar obras únicas, que levará a uma valorização cada vez maior do
texto musical e se materializará na adopção de Mozart, Haydn e Beethoven como
compositores fundadores de um cânon clássico, formado por obras perfeitas. Esta
2

Outros artistas, em particular os pianistas, quiseram partilhar a sua destreza técnica com o público em geral, optando

por compor e publicar vastas colecções de estudos (peças destinadas a desenvolver, em cada uma delas, um problema técnico
concreto) que eram não só uma forma eficaz de o seu nome e as suas competências como também um importante fonte de
rendimentos.
3

Cf. John Ringer, “The profession of music” in The Cambridge History of Nineteenth-Century Music, Cambridge/New

York, Cambridge University Press, 2002, p. 67.
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ideia leva, inevitavelmente, a uma separação entre a figura do compositor, que passa
a ser visto como um criador, e a do intérprete, que se transforma naquele que realiza
as intenções do primeiro. Porém, como comenta Jim Samson, a valorização da obra
enquanto texto, esquecendo o momento ou momentos da sua produção, suprime-a à
sua natureza histórica a favor de uma presença mais duradoura, mas a-histórica, no
seio da nossa cultura.4 Todavia, este processo não se dá de forma linear nem em termos geográficos nem cronológicos. Na Europa dos anos quarenta a sessenta de oitocentos, a par do sucesso de um grande virtuoso romântico como Liszt ou de
violinistas como Ernst e Vieuxtemps, que começavam a encarnar o modelo do intérprete, muitos instrumentistas continuaram a fazer carreira com base nos pressupostos
do “estilo brilhante”, característico dos virtuosos da era pós-clássica, e outros, como
por exemplo Camilo Sivori, o único aluno de Paganini, exploravam astutamente as
aspirações dos públicos para os quais actuavam, alternando sucessivamente entre assumir o velho ideal do virtuoso brilhante – normalmente nos países do sul da Europa
e das Américas Central e do Sul – ou o do moderno intérprete, integrando um pequeno agrupamento de câmara que, em Londres, se dedicava à apresentação de quartetos
de corda dos três compositores da Escola de Viena.5
É pois neste quadro que devemos olhar o perfil e as actividades dos concertistas
que visitaram os Açores a partir da década de cinquenta do século XIX. Do primeiro
deles, Agostino Robbio, são poucos os dados biográficos que conhecemos. Todavia,
apesar de muito fraccionados, estes sugerem que tenha nascido em Génova e deixado
a Europa em 1843, em direcção ao Rio de Janeiro,6 devendo, a partir daí, ter continuado a sua digressão sul-americana até 1848.7 Em Dezembro de 1849 estava de regresso, apresentando-se em Lisboa8 e daí seguiu para as ilhas,9 chegando a S. Miguel
em Setembro de 1850. Depois de se exibir nas três cidades dos Açores, deixou o arquipélago rumo à Madeira, em Janeiro de 1851.10

4

Virtuosity and the musical work: the Transcendental studies of Liszt, Cambridge/New York, Cambridge University

Press, 2003, p. 67.
5

Haydn, Mozart e Beethoven.

6

Na viagem passou pela Madeira, onde permaneceu cerca de um mês, tendo realizado pelo menos 4 concertos, entre os

meses de Julho e Agosto (cf. O Defensor, 22 de Julho a 12 de Agosto de 1843, informações amavelmente cedidas por Rui
Magno Pinto).
7

Já que quando Sivori se apresentou em Buenos Aires, em 1849, Robbio é citado pela imprensa como um dos violini-

stas que o antecedera na capital argentina (cf. Luigi Inzaghi, Camillo Sivori. Carteggi del Grande Violinista e Compositores
Allievo di Paganini, Varese, Zecchini Editore, 2004, p. 238)
8

No Teatro de S. Carlos a 26 de Dezembro 1849 e 4 de Janeiro de 1850 (cf. A Revolução de Setembro, 25.12.1849 e

Mário Moreau, Teatro de S. Carlos: dois séculos de história, vol. 2, Lisboa, 1999.p. 403).
9

Cf. De Fevereiro a Maio de 1850 permaneceu no Funchal (cf. Luis de Sousa Melo e Rui Carita (coord.), 100 anos do

Teatro Municipal Baltazar Dias: 1888-1988, Funchal, Câmara Municipal do Funchal, p. 42).
10

Além da sua passagem pelo Funchal no regresso de Ponta Delgada (Janeiro-Fevereiro de 1851), regressaria ainda à

Madeira em Março de 1852 (cf. Ibid., ibidem.)
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Nesses anos o violinista promocionava os seus concertos com o epíteto de “aluno
de Paganini” e não era o único a fazê-lo. Na verdade, Robbio tinha estudado com Sivori no Istituto di Musica di Genova e, por isso, devia achar lícito reclamar-se da herança do grande mestre.11 Porém, numa era em que os meios de comunicação eram
escassos e em lugares remotos, a veracidade destes slogans publicitários dificilmente
seria posta em causa. Mesmo quando duvidava da sua autenticidade, o público preferia não a questionar, utilizando-a como uma forma de se sentir mais próximo dessas
figuras míticas, e através delas das grandes metrópoles que lhes serviam de palco.
Numa análise global do compito da sua carreira, Robbio parece ter sido um violinista
de formação sólida dentro do modelo paganiniano que, tendo consciência de que não
podia competir com os maiores nomes do panorama internacional, explorava o mercado periférico bem como as alternativas que algumas das grandes cidades americanas ofereciam. O seu percurso profissional na década de cinquenta confirma aliás
essa opção: em 1853 tocou na Argélia, em 1854 em Cuba e 1855 em Nova Iorque.12
Nesta cidade terá colaborado com Louis Antoine Jullien,13 o director de um tipo de
concertos promenade muito populares nos anos quarenta e cinquenta, nos quais se
misturavam obras do novo canon clássico com excertos de óperas, solos instrumentais, e as danças mais populares na época (quadrilhas, galopes, valsas, etc.).
Os testemunhos da sua passagem pelos Açores chegam-nos sobretudo através da
recolha de notícias elaborada por Francisco Maria Supico,14 o qual – baseando-se na
imprensa periódica mas também, provavelmente, em testemunhos presenciais – nos
explica que, para evitar fazer concorrência a dois cantores espanhóis que então se
exibiam em S. Miguel (a soprano Marieta Landa e o barítono Lucas Velasco),15 Robbio evitou tocar em Ponta Delgada aquando da sua chegada e realizou os seus primeiros concertos nas cidades de Angra e da Horta. Porém, o percurso de viagem seguido
– S. Miguel, Terceira, Faial – parece tornar-se standard a partir dessa data, e está cer11

Cf. L. Inzaghi, op. cit., p. 15. Uma carta de Achille Paganini, filho de Nicolò, datada de 1841 desmente que Robbio

tenha sido aluno do pai (Ibid., p. 110).
?

Em 1853 estava em Argel (Fernand Arnaudiés, Histoire de l’ope?ra d’Alger; e?pisodes de la vie the?âtrale alge?roise,

1830-1940, Alger, Ancienne imprimerie V. Heintz [1941], p. 120). Em 1854 esteve em Cuba
(http://prolibertadprensa.blogspot.com/2008/11/noticias-de-una-conquista-y-asombros-de.html, consultado em 20.3.2009).
Em 1855 estava em Nova Iorque (cf. Vera Brodksy Lawrence, Strong on Music: The New York Music scene in the Days of
George Templeton Strong, vol. 2, Reverberations 1850-1856, Chicago, The University of Chicago Press, 1995, p. 657)
13

Brodksy Lawrence, Reverberations 1850-1856, p. 657

14

Escavações, vol. 1, Ponta Delgada, Instituto Cultural de Ponta Delgada, 1995, p. 13 e ss.

15

Estes dois músicos e actores espanhóis iam a caminho do Brasil. O seu nível musical era porém relativamente baixo, a

julgar pelos comentários da Revista Universal Lisbonense aquando das suas exibições em Lisboa, no Teatro D. Maria II e na
Assembleia Filarmónica (cf. Revista Universal Lisbonense, 15.11 e 21.12.1849 e 3.1.1850). Robbio cruzara-se com eles em
Lisboa e devia por isso conhecer as suas capacidades. Em S. Miguel estrearam-se a 21 de Fevereiro de 1850 e permaneceram
na cidade até Novembro seguinte, mas é difícil integrá-los na categoria de concertistas como faz Supico (op. cit., vol. 1, p. 68
e ss.). A atitude de Robbio, de evitar exibir-se em simultâneo, parece ser de facto um gesto cavalheiresco já que seria
certamente mais fácil para ele encher uma sala.
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tamente relacionado com a proximidade de Ponta Delgada a Lisboa e à Madeira, bem
como a existência de carreiras de barcos regulares entre esses portos, pois na década
de cinquenta não há referências à chegada de concertistas aos Açores por outra via
que não seja através da capital portuguesa. A definição de Lisboa como origem do
percurso levanta uma primeira questão essencial para se perceber os motivos que informaram a vinda destes músicos às ilhas. Não estamos perante simples paragens no
meio de uma qualquer viagem transatlântica, mas de tournées estrategicamente planeadas. Ora como qualquer viagem desse tipo pressupunha perspectivas de sucesso,
tanto artístico como financeiro, podemos deduzir que, a partir do início dos anos cinquenta, havia em Lisboa conhecimento da existência de um público ávido deste tipo
de experiências artísticas e sociais nas três cidades dos Açores. Até que ponto é que
estas tournées se tornam possíveis nos anos cinquenta por uma melhoria dos transportes? Quem eram os mecenas que apoiavam economicamente estes músicos? Terá
António Feliciano de Castilho, que vivera em S. Miguel precisamente antes da chegada dos primeiros virtuosos, influenciado essa descoberta das ilhas?
A consulta dos jornais micaelenses da década de cinquenta demonstra que, em termos de consumo musical e dentro das suas possibilidades, a ilha procurava aproximar-se dos padrões que se haviam implantado na Europa e nas Américas, nas
pequenas como nas grandes cidades. Um estabelecimento comercial anunciava a
venda de “uma excellente collecção de música para piano e canto, da mais moderna e
dos melhores auctores”16 e sente-se o fervilhar do associativismo que varrera o país
depois da vitória liberal.17 Só em S. Miguel, para além da Sociedade dos Amigos da
Artes e das Letras que Castilho fundara em 1848,18 estavam activas várias outras associações de carácter mais mundano, que promoviam saraus musicais nos quais se
exibiam tanto profissionais como amadores, nomeadamente três Sociedades Filarmónicas, a mais importante das quais em Ponta Delgada,19 outras duas, respectivamente
em Lagoa e Ribeira Grande,20 e ainda uma associação designada por “Estímulo”.21
Não é por isso de estranhar que em Lisboa houvesse conhecimento da existência de
um público receptivo a novas experiências musicais.
Quanto ao suporte financeiro que possibilitava a vinda destes concertistas aos Açores, a situação de Ponta Delgada parece estar a meio caminho entre a velha tradição do
mecenato institucional ou privado (normalmente exercido pela nobreza) e o novo tipo
de mecenato colectivo que, fruto da democratização do gosto que se começa a sentir
16

O Correio Micaelense, 2.11.1850

17

Cf. Francesco Esposito, La vita concertistica lisboeta dell’ottocento: 1822-1853, Dissertação de Doutoramento em

Ciências Musicais apresentada à FCSH [policopiado], 2008, p. 110 e ss.
18

Cf. Supico, op. cit., vol. I, p. 89.

19

Há notícias pelo menos desde Novembro de 1850 com a organização de serões quinzenais e festejos no dia de Santa

Cecília (O Correio Micaelense, 2 e 30.11.1850).
20

O Correio Micaelense, 29.11.1851

21

A Aurora dos Açores, 18.10.54
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nos finais do século XVIII, se materializa no público comprador de bilhetes.22 No caso
de Robbio, este anuncia o seu primeiro concerto ainda sem data nem local, à espera da
reacção do público, mas depois, ao despedir-se, presta homenagem ao morgado José
Caetano Dias do Canto e Medeiros, por lhe ter emprestado o teatro.23
Ponta Delgada foi, no entanto, a última das cidades açorianas nas quais o violinista italiano tocou, estreando-se no Teatro de S. Sebastião, o único que então existia e
cuja denominação seguia ainda a velha tradição veneziana de designar os teatros de
acordo com a paróquia em que estes se situavam. Apresentou-se em três concertos na
segunda quinzena de Dezembro, o último dos quais a 28 de Dezembro de 1850,24
com a participação de uma orquestra e dos amadores da Sociedade Harmónica, já
que, nessa época, nenhum artista preenchia inteiramente uma noite de espectáculo,
sendo os concertos constituídos por uma alternância de vários instrumentistas e cantores e ainda, muito frequentemente, uma peça teatral. Partiu para a Madeira apressadamente nos primeiros dias de Janeiro, não sem antes ter provocado alguma
polémica entre as sociedades e alguns músicos locais por ter, provavelmente e na visão perspicaz de Supico, pedido a participação destes para o seu concerto e depois
não a ter retribuído.25
À sua chegada a Lisboa, Lopes de Mendonça, o crítico do jornal A Revolução de
Setembro, classificara-o como “um artista de grande execução” mas lamentara-se da
sua falta de sensibilidade, e considerara que “a sua veia artística [como sendo] sobretudo espirituosa”.26 Esta observação – feita a propósito da sua interpretação de O
Carnaval de Veneza, op. 10 de Paganini, um conjunto de variações baseado na canção napolitana ‘Oh Mamma, Mama Cara,’ muito popular entre os violinistas da época – leva-nos a pensar que o estilo interpretativo de Robbio se enquadrava ainda no
que o próprio Paganini praticara nos primeiros anos de oitocentos, partindo da linguagem teatral da comédia, como demonstrou Dana Gooley.27 Porém, nas peças que
tocou em S. Miguel, além de umas Variações e uma Grande Valsa Burlesca, ambas da
sua autoria, inclui-se o Tremolo “grande capricho d’inteligência” que deve ser a obra
homónima do violinista belga Charles de Bériot (1802-70),28 o que demonstra que
abordava também o estilo da nova escola romântica, baseada já não apenas em expedientes de bravura mas também na exploração de um estilo cantabile. A Revista dos
Açores dizia:

22Cf.

Richard Taruskin, The Oxford History of Western Music, vol. 3, The Ninetheenth Century, Oxford, Oxford Univer-

sity Press, 2005, p. 251.
23

O Correio Micaelense, 14.12.1850 e 11.1.1851.

24

Cf. Supico, op. cit., vol. 1, pp. 123-24.

25

Cf. Ibid., p. 125.

26

A Revolução de Setembro, 29.12.1849.

27

“La Commedia del Violino: Paganini’s Comic Strains”, The Musical Quarterly, nº 88-3 (Fall 2005).

28

Le Tremolo, caprice sur un thème de Beethoven, op. 30 (Açoreano, 28.12.1850 cit. in Supico, op. cit., vol. 1, p. 125).
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Do seu mérito artístico pouco diremos; é daquelas coisas que se sentem bem, mas que
dificilmente se exprimem: a rabeca nas mãos do sr. Robbio tem uma natureza mágica,
vai roubar aos demais instrumentos todas as suas harmonias – vai ao seio da criação
animada tirar os seus gemidos – vai aos ecos e aos ventos, que siciam na ramagem,
buscar vozes, e inspirações, que converte em poesia sublime.”29

Esta crítica reflecte um padrão oitocentista típico dos países meridionais: a focalização no artista e o total esquecimento da obras que executa. Aqui, o texto musical é
olhado apenas como veículo de uma performance, e o músico e o seu instrumento
tornam-se actores, revestidos de uma “natureza mágica”, quase sobrenatural. A música, por seu lado, é apenas alvo de uma comparação com a natureza, como se dela
brotasse directamente, sem jamais ter sido mediada pelo punho de um compositor.
Poucos meses depois da partida de Robbio, chegava a S. Miguel, em Maio de 1851,
um novo concertista, o violoncelista napolitano Cesare ou César Casella30 que vinha
acompanhado pela mulher, Felícia, irmã do célebre pianista francês Louis Lacombe
(1818-84). Casella chegara a Portugal em 1849, como primeiro violoncelo da orquestra do
Teatro de S. João,31 provavelmente na sequência de problemas políticos que dificultavam
a permanência na sua cidade natal,32 e a partir do Porto desenvolveu uma actividade concertística relativamente intensa, que abrangeu também Lisboa.33 Em finais de 1849 haviase cruzado com Robbio na capital portuguesa, e de acordo com Lopes de Mendonça:
O violloncelo vibrado pela sua alma apaixonada, suspira e chora, delira e enthusiasmase. Na repetição de certos motivos eleva nos a essas regiões encantadas em que nos parece haver mos existido, e de que a alma se recorda com saudade instinctiva. A sua
Reverie sobretudo tem motivos deliciosos, e produz no coração esse estremecimento
mavioso, que o vento dizem que costumava arrancar das cordas d’uma harpa eolia.34

Em Janeiro de 1850 realizou vários concertos no Porto sendo muito festejado e
comparado com Óscar Pfeiffer, o pianista austríaco que também virá a S. Miguel. Em
Ponta Delgada, os Casella não perderam tempo apresentando-se em público a 26 de
Maio. O casal parece ter privilegiado, desde o início, uma integração no ambiente mu29

Revista dos Açores, 1.1.1851 (cit. in Supico, op. cit., vol. 1, p. 124)

30

Cf. Supico, op. cit., vol. 1, p. 125 e ss.

31

Cf. Ernesto Vieira, Diccionario Biographico de Musicos Portuguezes, vol. 1, Lisboa, Lambertini, 1900, p. 237.

32

Casella era napolitano e foi provavelmente um dos muitos súbditos dos estados italianos que, pelas suas ideias

liberais, teve de exilar-se na sequência das revoluções de 1848. Segundo Vieira voltou aos Açores em 1874, a caminho do
Brasil (cf. op cit., vol. 1, p. 237)
33

O Periódico dos Pobres no Porto, 15.1.1850, Casella chegou ao Porto depois de ter dado concertos em Lisboa,

inclusive na Academia Melpomenense.
34

A Revolução de Setembro, 29.12.1849.

113

114

Luísa Cymbron

sical da cidade pois logo no programa do primeiro concerto é possível encontrar peças
concertantes, tocadas por eles com outros músicos locais, como o Trio sobre motivos
do Guillaume Tell, um arranjo para violoncelo flauta e piano da Fantaisie brillante
pour violon et piano op. 16 de Charles de Beriot et Georg Alexander Osborne, elaborado pelo próprio Casella.35 Porém da leitura das críticas aos seus primeiros concertos
percebe-se que, além do problema da integração no meio, o seu sucesso resulta em
grande parte da actuação de Felícia.36 Não era a primeira vez que uma cantora pisava o
palco do Teatro de S. Sebastião mas a anterior37 não possuía seguramente os modos
distintos, a formação e a diversidade de talentos que permitiam a Felícia Lacombe cantar e tocar piano no mesmo concerto ou, mais tarde, aventurar-se na composição. A sua
participação na festa de Santa Cecília em 1851 foi, segundo o jornal O Correio Micaelense, a primeira vez que se ouviu uma voz feminina dentro de uma igreja nos Açores,
com excepção, bem entendido, das que haviam optado pela vida claustral.38
No geral os seus programas compõem-se das habituais árias de ópera (de compositores como Rossini, Donizetti ou Verdi) ou peças para piano, cantadas e tocadas por
Felícia, bem como obras do próprio Casella, não havendo notícia de que o violoncelista interpretasse peças de outros compositores. O jornal Correio Micaelense explicava:
Há um não sei quê de afinidade entre as cordas do violoncelo do sr. Casella, e as cordas d’alma do espectador, que o domina e o eleva a todos os pensamentos do artista. O
violoncelo sente e faz sentir tudo o que o artista sente. Aquelas cordas falam todas as
línguas, sabem exprimir todas as paixões.
É com justiça q’a Reverie sur un theme original […] tem sido em toda a parte entusiasticamente aplaudida. Ele prova que o insigne artista reúne a qualidade de grande compositor.
Não há, talvez, palavras para bem definir a Reverie. Quanto a nós é um delírio feliz,
depois dele um sonho cheio de felicidade, no fim a desesperação pela dissipação da
ilusão. No meio de todas as transições percebe-se o sentimentalismo do maestro.39

Em especial no primeiro parágrafo e na peça escolhida para análise são notórias
neste texto, provavelmente da autoria de João da Silva Loureiro,40 as afinidades com
35

O Correio Micaelense, 7.6.51.

36

Ibid., 31.5.1851.

37

Supico também duvida que Landa e Velasco tenham sido os primeiros virtuosi que se exibiram em Ponta Delgada (cf.

op. cit., vol. 1, p. 68) mas não foi possível até ao momento saber se outras mulheres se exibiram anteriormente no palco do
Teatro de S. Sebastião.
38

O Correio Micaelense, 30.11.1851.

39

Ibid., 31.5.1851 cit. in Supico, op. cit., vol. 1, p. 127.

40

Supico identifica-o como tendo sido autor de uma crítica de Haydée publicada a 12 de Maio de 1852 pelo que este

texto pode também ser da sua autoria (cf. op. cit., vol. 1, p. 143).
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a recensão de Lopes de Mendonça anteriormente citada. O processo de formação de
opinião destes literatos que se dedicavam também à crítica musical fazia-se, em Portugal como por toda a Europa, com base na leitura de outros críticos. No entanto, Silva Loureiro possuía certamente um nível de formação musical aceitável ou era
ajudado por alguém que a tinha, pois em seguida entra nos aspectos analíticos, mencionando as várias secções da peça com as tonalidades que lhes correspondem. Finalmente, menciona aspectos técnicos relativos à sua forma de tocar:
Aquele tropel de notas que, de quando aparecem, e se some ferido magistralmente,
aqueles sons aflautados, os “harmónicos”, que lhe correspondem como ecos, a expansão dos “acordes” com que retoma uma passagem […], aquelas notas trémulas em que
a imaginação parece descansar para novas fadigas, é aqueles “pizzicatos” estridentes
com que faz sobressair as mais lindas canções…

O casal partiu para a Terceira por volta de 20 de Junho mas há referência a um
contrato que teria sido com eles celebrado para permanecerem em S. Miguel pelo período de um ano, o que, de facto, veio a acontecer. Desconhece-se o patrocinador
desta iniciativa, mas parece evidente que ela se destinava a animar a vida musical de
Ponta Delgada durante o Inverno, o que reflecte uma procura crescente deste tipo de
eventos por parte do público local e que estará, provavelmente, ligada à actividade
das sociedades filarmónicas. A permanência prolongada destes músicos em Ponta
Delgada possibilitava ainda aos diletantti a aprendizagem do violoncelo e do piano, a
um nível que era certamente desconhecido na ilha, já que uma das maiores fontes de
rendimento dos virtuosos oitocentistas vinha, precisamente, do ensino privado.
Deste modo, em Outubro de 1851 os concertos recomeçaram.41 Nota-se contudo que
o repertório dos Casella não era variado aparecendo apenas pontualmente algumas
obras diferentes, como um Trio do violinista e compositor austríaco Joseph Mayseder
(1789-1863), do qual, à maneira do século XIX, se tocaram andamentos separados em
vários concertos. Entretanto, o grupo seria reforçado pela chegada, no início de Dezembro desse ano, vindo da Madeira, do violinista Nicolau Medina Ribas (1832-1900).42
Tratava-se de um jovem com menos de vinte anos, pertencente a uma família de músicos espanhola radicada no Porto, que desde 1848 estudara violino em Bruxelas, com
Bériot. Desconhece-se o motivo pelo qual Ribas deixou a sua vida de estudante na capital belga, mas o contacto com os Açores foi certamente estabelecido através de Casella.43 O seu primeiro concerto teve lugar a 15 de Dezembro, juntamente com os Casella e
dois amadores, o flautista Alexandre Francisco Madureira Cyrne e o barítono e pianista
Guilherme Rangel de Quadros, e um mês depois o violinista portuense anuncia que co41

Cf. Correio Micaelense, 25.10.1851 (cit. in Supico, op. cit., vol. 1, p. 137)

42

Cf. Supico, Op. cit., vol. 1, p. 129.

43

Correio Micaelense, 20.12.1851.
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meça a leccionar.44 Dos seus programas constam obras de Bériot, de Hubert Léonard
(1819-1890) e de um tal Hauman,45 além do cavalo de batalha de todos os violinistas, o
Carnaval de Veneza de Paganini.46 Nos meses de Junho e Julho deslocou-se à Terceira e
partiu, de regresso ao Continente, com os cônjuges Casella em Setembro de 1852.
Menos de um ano mais tarde, em Julho de 1853,47 chegava a S. Miguel Óscar ou
Oskar Pfeiffer (1824-1906),48 um pianista austríaco, que em 1849-50 estivera em
Lisboa e no Porto, onde se cruzou com o casal Casella e, provavelmente, também
com Robbio.49 O seu percurso profissional até tocar em Portugal é pouco conhecido
mas sabe-se que passara a infância e adolescência em Viena na companhia da mãe,
Ida Pfeiffer (1797-1858), a famosa mulher que deu a volta ao mundo, e estudara com
Anton Halm (1789-1872) um pianista bastante ligado a Beethoven e que foi professor de Stephen Heller (1813-88), entre outros.50 Em meados da década de quarenta,
com cerca de vinte anos, encontrava-se ainda na capital austríaca pois toca na sala da
Gesellschaft der Musikfreunde a 12 de Novembro 1844 e a 20 do mesmo mês do ano
de 1845.51 Porém, uma crítica de um jornal da capital austríaca, traduzida na imprensa portuguesa, mostra que tinha estado em S. Petersburgo pelo que parece que, a partir dessa data, as suas tournées se tenham orientado mais para o Leste europeu.52
44

Supico, op. cit., vol. 1, pp. 128-30.

45

Cf. Açoreano, 6.12.1851, cit. in Supico, op. cit., vol. 1, p. 129. Será Moritz Hauptmann (1792-1868) que foi violinista

da corte de Dresden e depois professor do Conservatório de Leipzig?
46

Açoreano, 14.2.1852 cit. in Supico, op. cit., vol. 1, p. 129.

47

Açoreano, 16.7.1853 cit. in Supico, op. cit., vol. 2, p. 526.

48

Não foi possível encontrar, até ao momento, um artigo biográfico relativo a este pianista. Na catalogação de uma peça da

sua autoria, um Hymno guerreiro para canto e piano dedicado ao Imperador D. Pedro II, cuja partitura se conserva na Biblioteca
Nacional do Rio de Janeiro é confirmada a data de nascimento. Susana Salgado indica as datas 1824-1906, identifica Pfeiffer
como filho de Ida mas refere-o como um pianista uruguayo, que teria nascido nesse país no meio de uma das viagens de sua
mãe (The Teatro Solis: 150 Years of Opera, Concert, and Ballet in Montevideo, Middletown, CT: Wesleyan University Press.
2003, p. 34). Porém, conhecendo a biografia desta, é impossível que Óscar tenha nascido na América do Sul. Todos os dados
indicam que Ida Pfeiffer só começou a viajar a partir de 1842, já depois dos filhos serem adultos. A própria biografia que Óscar
escreveu no Rio de Janeiro em 1861, para integrar a edição do seu livro The last travels of Ida Pfeiffer (Londres, Routledge,
1861) o confirma. É por isso estranho que Susana Salgado, que fez pesquisa in loco, refira que nasceu no Uruguay e mencione
que ele foi convidado pelo presidente da república para um concerto em virtude desse facto (op. cit., p. 34).
49

César Casella tocou no Teatro de S. Carlos a 26 de Novembro e 3 de Dezembro de 1849 e Robbio exibiu-se logo a

seguir, a 26 de Dezembro e 4 de Janeiro (cf. Moreau, op. cit., vol.1, pp. 402-3). Pfeiffer estreara-se no Teatro D. Maria a 19 e
31 de Maio de 1849 (cf, O Patriota, 19 e 30.5.1849). Esteve depois no Porto, no Teatro de S. João, em Janeiro de 1850 e
regressou a Lisboa, tocando no S. Carlos a 2 de Junho de 1850 (Moreau, op. cit., vol. 1, p. 404). Partiu depois para a
Madeira, onde terá chegado em Março de 1851 (cf. L. Sousa Melo e R. Carita, op. cit., p. 43). Onde terá estado entre esta
data e 1853 quando chegou aos Açores? Terá permanecido na Madeira?
50

Cf. Periódico dos Pobres no Porto, 5.1.1850 e H. P. Clive, Beethoven and his world: a biographical dictionary, New

York, Oxford University Press, 2001, p. 146.
51

Cf. Allgemeine Wiener Musik-Zeitung, 16.11.1844 (Nº 138) p. 550 e 20.11.1845 (Nº 140) p. 558.

52

Lopes de Mendonça que se vai progressivamente rendendo às qualidades de Pfeiffer, cita também críticas de La

France Musicale, o que pressupõe uma passagem por Paris, a Meca dos pianistas da época, ainda na década de quarenta,
numa data que não conseguimos determinar (cf. A Revolução de Setembro, 19.5.1849).
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O já citado jornal vienense falava exclusivamente das suas obras, referindo:
o – Conto das fadas – e dous estudos, são empregnados de melodia, e o que é mais, são
de facto originaes. Três variações sobre o hymno Nacional, são de uma bravura extraordinária.
O estudo da mão esquerda mostra um maravilhoso talento; e é necessário vê-lo e ouvilo, para acreditar o que póde [sic] fazer uma só mão.53

Porém, logo nos seus primeiros concertos em Lisboa, Pfeiffer tocou a fantasia de
Segismond Thalberg (1812-71) sobre a barcarola de L’elisir d’amore e no Porto apresentou-se tocando duas obras suas, além de uma Ária Dinamarquesa de Heinrich Rudolf Willmers (1821-78) e das Reminiscências de Lucia di Lammermoor de Franz
Liszt.54 Esta última obra, que pertencia certamente ao repertório pianístico mais moderno que o público portuense tinha oportunidade de ouvir, parecia agradar especialmente a Pfeiffer que a voltou a tocar num concerto da Sociedade Filarmónica
Portuense.55 Ao contrário dos virtuosos que o antecederam, não foi possível saber se
visitou qualquer outra ilha açoriana, mas em Ponta Delgada, o seu ritmo de concertos
não parece ter sido muito intenso, já que, depois da estreia, em Julho de 1853, só voltou a tocar em Fevereiro e Março do ano seguinte.56 Recebeu a visita da mãe em Janeiro de 185557 e deu o seu último concerto em Abril.58 Através dos anúncios para
estes, sabemos que vivia na Rua dos Capas e promovia os seus benefícios, vendendo
os camarotes em sua casa, um processo típico dos virtuosos oitocentistas que ele próprio já utilizara no Porto. A propósito do seu último concerto o jornal Açoreano comentava que “A concorrência ao teatro bem demonstrou ao sr. Óscar quanto os
habitantes desta cidade prezam o seu talento”, numa referência à sua indiscutível integração na sociedade micaelense.59
De S. Miguel partiu com destino à Europa já que em finais de Novembro se exibia em Paris, na Sala Érard. O jornal La France Musicale informava que tinha tocado
várias das suas composições e que:
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O Periódico dos Pobres no Porto, 5.1.1850.
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Ibid., 8 e 14.1.1850.

55
56

Correio Micaelense, 18.2.54, anúncio para o concerto do dia 23, no qual actuaria nos intervalos da companhia

dramática que na época se exibia no Teatro de S. Sebastião. Colocava como condição para a sua realização a compra até dia
20 de todos os camarotes do teatro.
57

Ida Pfeiffer chegou aos Açores através de Londres, cidade onde se encontrava depois de uma das suas mais longas

viagens pelas Américas. Depois da visita ao filho, partiu para Lisboa e daí de novo para Londres, para depois regressar à
Áustria (cf. R. Chambers (ed.), A Book of Days, A Miscellany of Popular Antiquities in connection with the Calendar, vol. 2,
Philadelphia: J. B. Lippincott & Co., [18..], p. 606).
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Cf. Supico, op. cit., vol. 2, p. 526
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5.5.1855 (cit. in Supico, op. cit., vol. 2, p. 526)
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Rien de plus délicieux, de plus suave, et de plus entraînant que ses trois études caracthéristiques, la Sérénade, l’Artistitique et l’Étude en octave; l’Artistitique et l’Étude en
octave surtout, d’un effet irrésistible, ont excité un véritable enthousiasme.

Todavia, apesar do suposto sucesso deste primeiro concerto, Pfeiffer não se demorou em Paris, partindo com destino à América, pois logo em Fevereiro de 1856 apresentava-se na Cidade do México.60 Regressaria aos Açores em 1857 onde permaneceu
cerca de um ano, ao fim do qual partiu para Lisboa61 e daí para a América do Sul onde
– apesar das frequentes viagens – passou o resto da sua longa existência.62
As estadas de Pfeiffer em S. Miguel são, porém, diferentes em vários pontos das dos
anteriores virtuosos. Se pode ser plausível aceitar a ideia de que chegou aos Açores através dos mesmos canais de informação de Robbio e Casella, ou seja do meio musical de
Lisboa, o tempo e o modo dessa permanência nas ilhas são completamente diferentes. A
tournée de Robbio durou pouco mais de três meses (esgotando nesse tempo as possibilidades que o mercado local oferecia) e a do casal Casella apostou numa dinamização do
ambiente musical da ilha, parecendo depender significativamente do ensino e do mecenato. Pfeiffer, por seu lado, fixa-se em Ponta Delgada durante quase dois anos na primeira
vez e um ano da segunda. Toca relativamente pouco em público e algumas das vezes em
benefício,63 o que parece indicar que não tinha problemas financeiros prementes. Relaciona-se com a alta sociedade local pois há notícias da sua presença no recém-criado Clube
Micaelense, acompanhando ao piano a filha de um dos sócios.64 Uma notícia de 1857
diz-nos que Pfeiffer estava em S. Miguel por questões de saúde,65 mas, além deste facto,
as pistas para compreender essas tão longas estadas podem estar na análise das carreiras
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John W. Brokaw, “A Nineteenth-Century Mexican Acting Company – Teatro de Iturbide: 1856-57”, Latin american

Theatre Review (Fall, 1972), p.17.
61

Açoreano, 22.5.1858. Fala na despedida que lhe foi feita pelos seus inúmeros amigos.

62

Em Outubro de 1858, aquando da morte da mãe, encontrava-se em Buenos Aires pois no prefácio do seu último livro

de viagens, diz que estava nessa cidade quando recebeu a notícia (The last travels of Ida Pfeiffer…, Londres, Routledge,
1861, p. iii). Daí seguiu para Montevideo e, de acordo com Susana Salgado, estreou-se em a 4 de Novembro de 1858 no
Teatro Solís (cf. op. cit., p. 34). Finalmente, em 1860 encontrava-se no Rio (The last travels of Ida Pfeiffer…, p. iv). E em
1867 em Nova Iorque (cf. Dwight’s Journal of Music, 23.11.1867). A partir da década de setenta a sua vida parece ter
decorrido na América do Sul pois Cristina Salgado diz que se fixou em Buenos Aires (op. cit., p. 34) e Cristina Magaldi diz
que voltou ao Rio de Janeiro em 1882-83 (cf. Concert Life in Rio de Janeiro, 1837-1900, Tese de Doutoramento, LA,
University of California – Los Angeles, 1994, [policopiado], p. 70).
63

A Aurora dos Açores, 24.3 e 7.4.1858.
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Muito provavelmente do médico José Pereira Botelho (cf. A Aurora dos Açores, 10.4.1858). Através das notícias sobre

as sociedades filarmónicas e do meio musical sente-se a ligação de Pfeiffer ao grupo de afrancesados de que faziam parte
Botelho e o médico faialense André António Avelino (cf. Supico, Op. cit., vol 2, p. 813 -14). Em 1856 ambos ocupavam,
respectivamente, a presidência e a vice-presidente da Sociedade Filarmónica (cf. O Correio Micaelense, 5.1.56). Terá sido
muito provavelmente na sequência desta intimidade que aquando da partida de Pfeiffer em 1858 o Club Micaelense lhe
comprou o seu piano (cf. op. cit., vol 2, p. 527).
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O Correio Micaelense, 4.4.1857.
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de outros concertistas seus contemporâneos. É possível admitir que, seguindo aliás as
pistas dadas por Supico,66 além dos referidos problemas de saúde, Pfeiffer tenha encarado as estadas em S. Miguel como períodos de estudo, numa terra onde não seria difícil
assegurar a subsistência através de aulas particulares.67 É o que aliás nos mostra a leitura
das memórias do pianista português Artur Napoleão (1843-1925), que depois de uma carreira de menino prodígio nas principais cidades da Europa, empreendeu tournées pelas
Américas: estas paragens eram comuns e constituíam períodos bastante frutuosos não só
para estudo como também para restabelecimento físico e das finanças.68
Quanto ao repertório que Pfeiffer exibia, se em 1855 o único programa que conhecemos aponta para um conjunto de peças substancialmente moderno mas semelhante ao
que apresentara em Lisboa ou no Porto,69 as referências ao que tocou em 1857-58 mostram claramente a influência do que ouvira em Paris:70 um programa composto por
obras da autoria dos mais destacados pianistas das escolas parisiense e vienense, como a
Fantasia sobre o Elixir de Thalberg, a Grande Marcha Triunfal de Leopold de Meyer
(1816-83),71 La campanella ele?gie et idylle, etude concertante, pour piano de Wilhelm
Taubert (1811-91)72 mas, sobretudo, a Grande Fantasia Cromática sobre motivos de Le
prophète de Liszt73 e Bamboula de Louis Moreau Gottschalk (1829-69).74 Em Lisboa,
onde o peso de um grupo de músicos essencialmente conservador na vida musical era
muito significativo, a maior parte deste repertório, que podia figurar entre o das mais reputadas salas de Paris ou Londres, nunca foi ouvido. Pela sua complexidade este programa parece estar também longe de ter sido pensado como um mero entretenimento
para a sociedade micaelense, à semelhança do que fazia Casella.
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Cf. op. cit., vol 2, pp. 527 e 808.
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A sua actividade como professor de piano é reportada por Supico, que menciona entre os seus alunos o pianista

micaelense Joaquim de Bettencourt Barbosa (1841-1921) (cf. Op. cit., vol 2, p. 808)
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Memórias de Arthur Napoleão, Rio de Janeiro, 1907 (Cópia dactilografada pertencente ao acervo da Biblioteca

Alberto Nepomuceno da Escola de Música da UFRJ), p. 83 e ss.
69

Açoreano, 28.4.1855 cit. in Supico, op. cit., vol. 2, p. 526 e O Correio Micaelense, 21.4.55. Neste último jornal o

programa mencionado inclui: a Fantasia e variações sobre Les quattre fils d’Aymon, a polonaise Souvenir de S. Miguel e
Carnaval de Veneza, variações sobre um tema de Paganini da autoria de Pfeiffer, bem como Andante e Étude de Thalberg
que deve ser o Andante sobre Lúcia di Lammermoor e um dos estudos deste pianista suíço.
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Supico, op. cit., vol. 2, pp. 526-7
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Deve ser Marche triomphale d’Isly da qual Berlioz fez um arranjo 1845 e que foi depois levada para a América por Meyer
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Esta peça foi tocada em Nova Iorque por Mme. Graever, em 1858 (cf. Vera Brodksy Lawrence, Strong on Music: The

New York Music scene in the Days of George Templeton Strong, vol. 3, Repercutions, Chicago, The University of Chicago
Press, 1999, p. 211)
73

A identificação desta obra não é clara. Tanto pode ser a Fantasie und Fugue über den Choral “Ad nos, ad salutarem

undam” escrita em 1850 e publicada dois anos mais tarde, para órgão ou piano como Illustrations du Prophète, uma série de
transcrições da ópera de Meyerbeer dedicadas à Condessa D’Agoult, compostas entre 1849-50 e publicadas neste último ano
em Leipzig.
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Composta em 1844-45 mas publicada por Léon Escudier apenas em 1849 (Supico, op. cit., vol. 2, p. 527)
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Cf. Taruskin, op. cit., vol. 3, p. 377 e ss.
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Das obras acima mencionadas, Bamboula requer um comentário mais aprofundado.
Da autoria de Louis Moreau Gottsschalk, o primeiro compositor nascido na América a
impor-se na tradição europeia da música erudita,75 Bamboula, danse dês nègres, op. 2,
publicada em Paris em 1849, deve, aparentemente, o seu título a um tambor de bambu,
utilizado pelos negros de Nova Orleãns e assim designado por eles no seu dialecto. A
peça evoca, supostamente, as danças que tinham lugar numa das praças da cidade, frequentada essencialmente pela população mestiça que era, na sua maioria de ascendência caribenha. Apesar de, como afirma Richard Taruskin, nada disto poder ser
confirmado, aos olhos do estudioso actual, o interesse da peça resulta da escrita pianística criada por Gottschalk na sua tentativa de imitar o tambor: um estilo angular e secamente percutido, recheado de passagens alternadas entre as duas mãos que criam uma
textura contrastante.76 Porém, independentemente das inovações estilísticas que certamente interessaram Pfeiffer (cujo repertório possuía algum ecletismo), é preciso não
esquecer que este tipo de exotismo musical havia sido criado para consumo europeu. O
próprio Gottschalk, quando regressou aos EUA e se lançou num conjunto de longas
tournées, centrou-se no repertório dos compositores seus contemporâneos, dando assim à música pianística europeia uma ampla difusão.77 Mas Pfeiffer era europeu e, por
isso, parte do pressuposto contrário: ou seja, de que os públicos americanos se reveriam nesse repertório. Não parece, no entanto, ter estado errado já que, assim que chegou
a Montevideo, começou a exibir-se com um programa praticamente idêntico ao que tocara em Ponta Delgada e as obras de Gottschalk são citadas por Susana Salgado como
sendo as que obtiveram maior sucesso. Neste jogo cruzado de conquista das audiências
através de emblemas musicais, os Açores e o seu público, situados entre os dois lados
do Atlântico, parecem ter servido de laboratório.
Note-se, no entanto, que neste final da década de cinquenta a modernização do repertório pianístico que se ouvia em S. Miguel ia-se fazendo com uma certa normalidade: em Fevereiro de 1959, pouco tempo depois de Pfeiffer ter abandonado a ilha,
exibia-se no Teatro S. Sebastião o jovem pianista português António Manuel Rebelo
com um programa de que faziam parte três fantasias, respectivamente de Henri Rosselen, Liszt e Thalberg.78 Contudo, se o público acudia a estes concertos – que eram
promovidos por subscrição e tinham algumas vezes como condição para a sua realização a venda de uma dada percentagem dos bilhetes –79 as críticas às exibições de
Pfeiffer mostram que o que mais agradava eram as obras baseadas em temas populares, como o Carnaval de Veneza (que sendo originalmente uma obra para violino foi
depois adaptada por vários pianistas). Pfeiffer tocou-o no último concerto da sua primeira estada, a 28 de Abril de 1855 e o sucesso foi tal que teve de repeti-lo.80 Três
76Ibid.,

p. 378
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Ibid., p. 379
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Cf. A Aurora dos Açores, 12.2,1859.
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O Correio Micaelense, 18.2.1854.
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A Aurora dos Açores, 2.5.1855.
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anos mais tarde, também no seu concerto de despedida, depois de um programa exigente, voltaria a tocá-lo, como extra, a pedido do público.81
***
Os dados que apresentamos em relação às visitas de Agostino Robbio, César Casella, Felícia Lacombe, Nicolau Medina Ribas e Óscar Pfeiffer mostram-nos que, na
viragem para a segunda metade de oitocentos, os Açores enquanto destino concertístico não são considerados pelos virtuosos como um ponto de passagem mas um destino em si: as viagens têm, normalmente, início em Lisboa – o verdadeiro elo de
ligação das ilhas às rotas internacionais dos concertistas – e, algumas vezes, são mediadas por paragens na Madeira. Todavia, numa visão mais ampla, o arquipélago pode ser inserido no movimento transatlântico que, com particular incidência depois do
período revolucionário de 1848-49 e a retracção do mercado nas grandes capitais europeias, leva muitos músicos a incluírem as Américas nos seus circuitos concertísticos.82 De facto, todos os virtuosos que visitaram os Açores, na década de cinquenta,
tinham carreiras mais viradas para esse continente e o seu interesse no Novo Mundo
é testemunho não só das dificuldades que muitos deles enfrentavam para fazer carreira na Europa, mas também de como do outro lado do Atlântico se estava a construir
uma vida musical à imagem e semelhança da europeia.
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Ibid., 7.4.1858.
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Cf. Katharine Ellis, “The structures of musical life”in The Cambridge History of Nineteenth-Century Music, Cam-

bridge/New York, Cambridge University Press, 2002, p. 344
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Óscar Pfeiffer, gravura de P. A. Guglielmi, c.1850

ARTIGO

TEMPO DE NATAL

* Ana Maria Netto de Viveiros

aí estão. As palavras. Na espera. Do toque de um olhar.
E las
Em rumor de asa…
Elas aí estão. As palavras. Suspensas. De uma reserva de
alma… por entre a teia do sentir e o gesto do pensar.
Elas aí estão. As palavras. No estender de pontes. Em direcção a… Ou. Simplesmente para. Com elas. Rasgarmos os
nossos espaços de solidão.

*

Instituto Cultural.
Insulana. Órgão do Instituto Cultural de Ponta Delgada, 62 (2006): 123-138

Poemas de Natal

PRESÉPIO
Nuzinho sobre as palhas,
Nuzinho em Dezembro!
Que pintores tão cruéis,
Menino te pintaram!
O calor do seu corpo,
Pra que o quer tua Mãe?
Tão cruéis os pintores!
(Tão injustos contigo,
Senhora!)
Só a vaca e a mula
Com o seu bafo te aquecem…
-Quem os pôs na pintura?
Sebastião da Gama
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O MENINO BRINCANDO
Ó meu Jesus adorado,
Fecha os teus olhos divinos
Num soninho descansado;
Que a não sermos tu e eu
Toda a gente do povoado,
Desde os velhos aos meninos,
Há muito que adormeceu.
E o menino Jesus não se dormia…
Dorme, dorme, dorme agora
(cantava a Virgem Maria)
que mal assomou a aurora,
sentei-me junto ao tear
e por todo o dia fora,
até que já se não via,
não deixei de trabalhar!
E o menino Jesus não se dormia…
Tornava Nossa Senhora,
Numa voz mais consumida:
Dorme, dorme, dorme agora
E que eu descanse também,
Porque mesmo adormecida
Vela sempre, a toda a hora,
No meu peito, o amor de mãe.
E o Menino Jesus não se dormia…
Numa voz mais fatigada,
Tornava a Virgem Maria:
Dorme pombinha nevada,
Dorme, dorme, dorme bem…
Vê que está quase apagada
A frouxa luz da bugia,
Do pouco azeite que tem.
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E o Menino Jesus não se dormia…
Rogava Nossa Senhora:
Modera a tua alegria…
Não deites a roupa fora
Do teu leito pequenino…
Não te rias mais. Dorme agora
E brincarás todo o dia…
Dorme, dorme, meu menino.
E o Menino Jesus não se dormia…
Mais triste, mais abatida,
Pediu a Virgem Maria:
Tem pena da minha vida,
Que se a quero é para ti…
Vida aflita e dolorida!
Só por ti a viveria
Tão longe de onde nasci!...
E o Menino Jesus não se dormia…
E a voz da Virgem volveu:
Repara no meu olhar,
Vê como ele entristeceu…
Dorme, dorme, dorme bem,
Ó alvo lírio do céu!
Olha que estou a chorar,
Tem pena da tua mãe!
Nosso Senhor então adormeceu…
Augusto gil
Alba Plena
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NATAL
Enquanto a chuva
Escorrer da minha vidraça
E furar o telhado
Daquele farrapo de homem que ali passa
Enquanto o pão
Não entrar com a justiça
Lado a lado
Mão a mão
Nem Jesus vem
Andar pelos caminhos onde os outros vão
Um dia
Quando for Natal
(e já não for Dezembro)
e o mundo for o espaço
onde cabe
um só abraço
então
Jesus virá
E será
A flor de tudo
O redentor
Universal
(Quando o Homem quiser será Natal)
Manuel Sérgio
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POEMA DE NATAL
Ó meu Jesus, quando você
Ficar assim maiorzinho
Venha para darmos um passeio
Que eu também gosto de crianças.
Iremos ver as feras mansas
Que há no jardim zoológico.
E em qualquer dia feriado
Iremos, então, por exemplo,
Ver Cristo Rei do Corcovado.
E quem passar
Vendo o menino
Há-de dizer: ali vai o filho
De Nossa Senhora da Conceição!
- Aquele menino que vai ali
(diversos homens logo dirão)
sabe mais coisas que todos nós!
- Bom dia, Jesus! – dirá uma voz.
E outras vozes cochicharão:
- É o belo menino que está no livro
da minha primeira comunhão!
- Como está forte! – Nada mudou!
- Que boa saúde! Que belas cores!
(dirão ainda outros senhores)
Mas outra gente de aspecto vário
Há-de dizer ao ver você:
- É o menino do carpinteiro!
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E vendo esses modos de operário
Que sai aos domingos p’ra passear,
Nos convidarão para irmos juntos
Os camaradas visitar.
Menino Jesus, miserere nobis,
Segure com força na minha mão.
Jorge Lima

Poemas de Natal

NATAL
Menino Jesus feliz
Que não cresceste
Neste oitenta anos!
Que não tiveste
Os desenganos
Que eu tive
De ser homem,
E continuas criança
Nos meus versos
De saudade
Do presépio
Em que também nasci,
E onde me vejo sempre igual a ti.
Miguel Torga

133

Poemas de Natal

NATAL
Entremos, apressados, friorentos,
Numa gruta, no bojo de um navio,
Num presépio, num presidio,
No prédio que amanhã for demolido…
Entremos, inseguros, mas entremos.
Entremos, e depressa, em qualquer sítio,
porque esta noite
Chama-se Dezembro,
Porque sofremos, porque temos frio.
Entremos, dois a dois: somos duzentos,
duzentos mil, doze
Milhões de nada. Procuremos o rastro de uma casa,
A cave, a gruta, o sulco de uma nave…
Entremos, despojados, mas entremos.
Das mãos dadas talvez o fogo nasça,
Talvez seja Natal e não Dezembro,
Talvez universal a consoada.
David Mourão Ferreira
Obra Poética, Vol.II
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MENINO JESUS DA MINHA COR
Meu Natal-Timor,
Meu primeiro Natal.
Quantos anos tinha?!
Nunca o soube ao certo.
Minha Mãe-Menina
Fez-me o seu presépio:
Uma encosta arrancada ao Ramelau
Com uma gruta ausente
Cheia de Maromak
E perfume de coco,
Um búfalo e um kuda
E o bafo quente dos seus pulmões.
E um menino sobre palha de arroz
E folhas de cafeeiro.
Um menino branco
Igual aos que chegavam de longe.
- Inan, quem é ?
e a Mãe respondeu:
- É o Maromak-Filho e teu irmão!
E eu recuei, porque via no berço
Um menino Rosado,
Um menino branco
Igual aos que chegavam de longe.
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E mamã insistiu:
- Ele é, mais do que todos, teu irmão…
- Mas como pode ser um meu irmão ?
- É teu irmão: Firma-lhe bem teus olhos!
E eu, obedecendo,
Firmei-me todo n’Ele.
E vejo-O desde então
Também da minha cor!
Fernando Sylvan
Sete Poemas de Timor
Maromak = Deus
Ínan = Mãe
Kuda = Cavalo

ESPAÇO GENEALOGIA

ARTIGO

A NOBILITAÇÃO VARONIL PELO CASAMENTO
(protagonizada pelos
Canto e Soares de Albergaria dos Açores)
* Duarte Vasconcelos do Amaral
- Oh Amaral! É amanhã. Recebeste o convite?
Ainda me recordo da voz do Dr. Estrela Rego no longínquo ano de 2001, como se
tivesse sido ontem.
Entre nós, genealogistas do Instituto Cultural de Ponta Delgada, reinava alguma
expectativa pelo próximo lançamento da monografia de “Pêro Anes do Canto – Um
homem e um património”, da autoria de Rute Dias Gregório, que ia ser lançada no
palácio José do Canto. E não era para menos, pois o biografado era uma figura incontornável de qualquer genealogia açoriana.
Sabíamos que a autora andara a preparar a sua tese de doutoramento embrenhada
no fundo Ernesto do Canto da nossa Biblioteca Pública e fora superiormente orientada pelo Professor Humberto Baquero Moreno, ele próprio autor de notável investigação já publicada sobre Pêro Anes do Canto.
Que novidades nos traria a autora?
Lemos a obra de um fôlego.
A historiadora esmerara-se numa investigação sistemática, desdobrando-se na
busca de fontes inéditas e revelando todo o seu enorme talento numa reconstituição
notável e meticulosa do percurso ascendente da personagem em apreço.
Não nos pronunciamos aqui sobre a forma como Rute Gregório pretendeu desmontar o mito fundacional da família1, rebatendo a suposta origem inglesa dos Canto, face à posterior argumentação de Jorge Forjaz e António Maria Mendes 2 ,
apoiados no teor da carta de brasão de armas concedida a Pêro Anes do Canto em
1539 e que é bastante explícita sobre o acrescentamento das armas ancestrais dos
Canto3.
Esta questão poderia ter tido a maior relevância no século XIX face à subserviência portuguesa de então, por tudo o que proviesse de Inglaterra. Mas hoje, o impor*

Genealogista.

1

Rute Dias Gregório – Pêro Anes do Canto; Um homem e um património, pág. 38.

2

Jorge Forjaz e António Maria Mendes, Genealogias da Ilha Terceira, vol. I, pág. 765, nota 27.

3

Visconde Sanches de Baena, Archivo Heráldico-Genealógico, pág. 540, n.º 2152.
Insulana. Órgão do Instituto Cultural de Ponta Delgada, 62 (2006): 141-150
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tante é mesmo o posicionamento social de Pêro Anes do Canto e dos seus ascendentes e colaterais mais próximos, relacionados com as suas origens vimaranenses e que
Rute Gregório estabeleceu de forma inquestionável:
Pai mercador e ele próprio sempre mencionado apenas como escudeiro, em todos os documentos que se lhe referem anteriores a 1509.
No entanto, à medida que trocávamos impressões com outros genealogistas sobre
a tese de Rute Gregório, tornava-se cada vez mais consistente a sensação de que algo
ficara por explicar.
Espantava-nos a forma como a autora conseguira reunir toda a informação necessária e, de posse dela, não tivesse valorizado aquilo que para o genealogista mais se
evidenciava.
E o mais relevante genealogicamente não seria, com certeza, a ascendência inglesa ou minhota de Pêro Anes do Canto, mas sim a trajectória social e nobiliárquica
que este protagonizou através dos seus dois casamentos.
Quanto ao primeiro, com Joana de Abarca, é a própria Rute Gregório que reconhece a evidente estratégia de afirmação social que posicionou a nossa figura no
grupo dos grandes da ilha Terceira4.
Mas, no que concerne ao segundo casamento com D. Violante da Silva, as reticências subentendidas na forma como esta é vagamente dada como filha de Duarte Galvão, cronista-mor do Reino5 (sic) e a remissão da identidade materna da nubente
para uma recôndita nota de rodapé6 afiguram-se-nos manifestamente insuficientes
para a cabal compreensão daquele que é referido como um casamento socialmente
estratégico, pelo destaque eventual (sic) da dita família no Reino7.
Ora vejamos então quem era esta D. Violante da Silva, com quem Pêro Anes do
Canto celebrou o seu segundo casamento por volta de 15178 e citada pela autora de
forma tão vaga e reticente.
D. Violante era de facto filha de Duarte Galvão, cronista-mor do Reino, alcaidemor de Leiria, secretário e conselheiro de D. Afonso V e D. João II, embaixador de
D. Manuel I a Maximiliano I, a Luís XII, ao Papa Alexandre VI e à Etiópia e neta paterna de Rui Galvão, cavaleiro da Casa Real e secretário de D. Duarte e D. Afonso V.
Como se explica então que D. Violante preterisse o apelido Galvão a favor do Silva?
Só por este Silva não ser um Silva qualquer. Com efeito, tratava-se dos Silva tronco desta linhagem, pois seu bisavô materno Rui Gomes da Silva, primeiro alcaidemor de Campo Maior, era nem mais nem menos do que décimo neto por varonia do
infante D. Ordonho, “O Cego”, filho de D. Fruella II, rei de Leão, Galiza e Astúrias e
neto do lendário D. Afonso III, “O Magno”, rei de Leão.
4

Rute Dias Gregório – Pêro Anes do Canto; Um homem e um património, pág. 65.

5

Idem, pág. 65.

6

Idem, pág. 67, nota 245.

7

Idem, pág. 67.

8

Idem, pág. 66, nota 244.
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Era D. Violante da Silva terceira neta, por varonia materna, de Rui Mendes de
Vasconcelos, mestre da Ordem de São Tiago, o qual era por sua vez quarto neto do
rei D. Afonso III de Portugal.
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Por outra linha materna era D. Violante terceira neta de D. Lopo Dias de Sousa, oitavo mestre da Ordem de Cristo, sendo este terceiro neto do mesmo rei D. Afonso III.
Descendia ainda D. Violante de seu trisavô D. Pedro de Menezes, 1.º conde de
Vila Real, por quem era quarta neta de D. João Afonso Telo de Menezes, 1.º conde de
Viana do Alentejo, quinta neta de outro D. João Afonso Telo de Menezes, 1.º conde
de Ourém e 4.º conde de Barcelos, sendo este último terceiro neto do rei D. Sancho I
de Portugal e bisneto de D. Sancho IV, “O Bravo”, rei de Castela.
Tal ascendência de D. Violante da Silva conferia, a toda a prole nascida do seu casamento com Pêro Anes do Canto, todas as prerrogativas nobiliárquicas inerentes à
honra de parentes da Casa Real, que até incluíam a precedência protocolar sobre titulares de mercê nova.
Se o primeiro casamento de Pêro Anes visou a sua implantação social na primeira
família da Terceira, é obvio que neste segundo casamento o dote seria o menos importante. Todavia o seu alcance nobiliárquico era bem mais ambicioso, pela consequente inserção numa das famílias de maior nobreza do Reino.
Concordamos plenamente com Rute Gregório na avaliação que faz do mérito do
serviço prestado em Arzila e Azamor em 1509 e 1513, que se tornou numa autêntica
catapulta social da nossa personagem9.
Tal como observa a autora, foi a partir de 1510 que Pêro Anes do Canto deixou de
ser referido como escudeiro, passando a sê-lo como cavaleiro fidalgo10.
Foram também os feitos no Norte de África que lhe deram maior visibilidade na
corte, ao ponto de atingir a notoriedade necessária à viabilização do seu segundo casamento, que pressupunha o indispensável e prévio consentimento régio11.
Pensamos que aqui se centra a questão fulcral. Deste matrimónio resulta uma evidente nobilitação do varão por via do casamento e que, na prática, só viria a tornar-se
efectiva depois de vingada a prole varonil dele resultante.
Esta tinha sido precisamente a mesma estratégia seguida pelo sogro, Duarte Galvão,
nos seus dois casamentos, o primeiro com D. Catarina de Sousa Albuquerque e o segundo com D. Catarina da Silva de Menezes (e Vasconcelos), mãe de D. Violante.
Não pode ser vista de forma inocente e inconsequente a simultaneidade cronológica dos filhamentos como moços fidalgos dos dois filhos varões de Pêro Anes do Canto em 12 de Setembro de 152712.
9

Idem, pág. 44.

10

Idem, pág. 51.

11

Duarte Galvão fora enviado por D. Manuel I como embaixador à Etiópia, tendo saído de Lisboa a 7 de Abril de 1515 e vin-

do a falecer na ilha de Camarão a 7 de Junho de 1517 (vide Jorge Forjaz e António Maria Mendes, Genealogias da Ilha Terceira,
vol. IV, pág. 712). Desconhecemos os autores e os contornos da negociação deste casamento de D. Violante da Silva, não devendo
no entanto ignorar-se que terá ocorrido no mesmo ano do falecimento do pai, e dois anos após este se ter ausentado do Reino.
Se aliada a esta coincidência atendermos ao dote recebido da coroa (apesar de exíguo), não será de desprezar a hipótese
de uma iniciativa real, como compensação por uma orfandade resultante da morte do pai ao serviço de el-rei.
12

Rute Dias Gregório – Pêro Anes do Canto; Um homem e um património, pág. 49.
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Note-se que, enquanto as concessões de mercê nova ou de acrescentamento partiam forçosamente da iniciativa régia por emanarem da própria vontade real, já as de
sucessão tinham sempre origem numa petição do interessado, que se limitava a requerer o reconhecimento de um direito que lhe assistia.
No caso dos dois irmãos Canto, deparamos com uma estratégia habilmente delineada e que, atendendo às posteriores rivalidades entre ambos no processo de partilhas inerente ao cumprimento do testamento paterno após a morte deste, não nos
parece admissível que esta simultaneidade de petições tivesse sido o resultado de um
entendimento espontâneo dos próprios.
Nem poderia ter sido, pois António Pires do Canto nasceu em Angra a 11 de Junho de 1511, enquanto seu irmão João da Silva do Canto nasceu na Quinta dos Fidalgos, na Castanheira, em Lisboa a 10 de Março de 151813. Assim, os dois irmãos
teriam, respectivamente, 16 e 9 anos de idade em 1527, data do seu filhamento como
moços fidalgos.
Se o mais velho já tinha a idade habitual para o efeito, a atribuição da mercê ao
mais novo é notoriamente precoce, embora na época não fossem absolutamente inéditas as habilitações nobiliárquicas de crianças.
Neste primeiro processo de reconhecimento de nobreza dos Canto, não é só lícito
presumir-se, como é perfeitamente credível, a intromissão da iniciativa paterna, de
um homem extremamente esclarecido e porventura ainda melhor aconselhado.
Normalmente, eram os filhos mais velhos, ou os que se ausentavam do Reino, que
faziam a primeira petição de uma mercê de sucessão, a qual depois se estendia por
inerência aos restantes irmãos.
No caso dos filhos varões de Pêro Anes do Canto, não foi António Pires do Canto,
primogénito do primeiro casamento, quem antecipou o pedido de reconhecimento da
referida mercê de sucessão.
A petição do primogénito avançou em simultâneo com a de João da Silva do Canto, filho do segundo casamento com apenas nove anos de idade, como já referido, na
certeza de que o direito sucessório deste último seria inquestionável, conferindo maior procedência à justificação do primogénito, indubitavelmente menos consistente,
tanto pela ascendência paterna como pela materna.
Detectamos ainda um outro estratagema, na qualidade da própria mercê requerida
de “moço fidalgo da Casa Real”.
Na época, o mais comum era a petição de cartas de brasão de armas, que espelhavam com todo o pormenor a qualidade e origem da nobreza hereditária: o escudo de
armas plenas reservado ao chefe de linhagem e as inúmeras partições, diferenças e
ordenamentos possíveis, que retratavam sem qualquer ambiguidade não só a ascendência de cada armigerado, como até a posição que ocupava dentro do respectivo
universo familiar.
13

Jorge Forjaz e António Maria Mendes, Genealogias da Ilha Terceira, vol. II, pág. 773 e 809.
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No caso dos irmãos Canto é evidente que o brasão iria denunciar precisamente
aquilo que se pretendia esconder. As “armas ancestrais dos Canto” eram demasiado
remotas para serem invocadas. As armas do filho segundo iriam evidenciar toda a
grandeza materna que desmascararia a singeleza dos costados paternos. E pior ainda:
Quais eram as armas que o primogénito poderia justificar? As dos Canto tão remotas? As de Abarca de origem galega de um avô falecido com tanto infortúnio sem
honra nem glória algures na Terra Nova?
E esta singeleza das armas do primogénito não denunciaria precisamente o que se
pretendia esconder: as lendárias origens dos Canto envoltas em tanta bruma e cujo
notório estatuto mercantil na geração dos avós era então o bastante para a quebra de
nobreza.
Mais uma vez concluo que o pedido da mercê de moços fidalgos em vez de brasão de armas não pode ser encarado como desprovido de qualquer intencionalidade,
devendo antes ser interpretado como uma manobra excepcionalmente bem urdida
para contornar os obstáculos que se colocavam às pretensões de afirmação nobiliárquica de Pêro Anes do Canto.
Não é do nosso conhecimento nenhum outro caso em que dois irmãos tenham
apresentado petições simultâneas de qualquer mercê.
Este percurso sucessório é digno de registo por todos os contornos ímpares e singulares que evidencia, num nítido processo de nobilitação varonil pelo casamento,
através de um mecanismo subsequente de regressão da nobreza do filho para o pai:
1.º - D. Violante da Silva (segunda mulher) transmite a nobreza ao filho João da
Silva do Canto;
2.º - A nobreza do filho segundo, João da Silva do Canto, regride para o pai Pêro
Anes do Canto;
3.º - Do pai Pêro Anes do Canto transmite-se ao filho primogénito do 1.º casamento, António Pires do Canto.
Foi ainda por volta desse mesmo ano de 1527 que el-rei atribuiu a Pêro Anes do
Canto as funções de provedor das armadas14 (mera coincidência?), cargo que denuncia a plena confiança régia de que o contemplado já gozava.
Analisando ainda a cronologia das concessões de mercês de nobreza, não podemos ignorar que todas as atribuídas a Pêro Anes do Canto foram posteriores aos filhamentos dos filhos como moços fidalgos em 1527.
Não seria normal que as petições do pai tivessem precedido as dos filhos que lhe
sucedem como sempre foi usual em qualquer processo de sucessão?
14

Rute Dias Gregório – Pêro Anes do Canto; Um homem e um património, pág. 52.
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Mas não foi assim que aconteceu neste caso particular, pois só em 4 de Março de
1534 Pêro Anes do Canto foi filhado por fidalgo da Casa Real, tendo recebido o hábito de Cristo em 10 de Maio de 1537, o acrescentamento de brasão de armas em 28 de
Janeiro de 1539 e finalmente o filhamento de fidalgo em 1547.
Note-se que o brasão de armas concedido a Pêro Anes do Canto já espelha a sua
incontestável posição, por ele alcançada, de chefe de linhagem: um escudo pleno
com as armas dos Canto, as primeiras deste apelido em Portugal15.
Face a estas constatações, como genealogista, concluo de forma bem diversa das
conclusões de Rute Dias Gregório.
A confiança régia não proveio da proximidade da Casa Real resultante do desempenho do cargo de provedor das armadas16. Antes pelo contrário, a atribuição deste
cargo é que resultou da confiança régia de que Pêro Anes do Canto gozou e não duvido de que foram os laços de sangue do seu segundo casamento que lhe abriram as
portas ao percurso ascendente que se constata na sua vida, inclusive nas sucessivas
vitórias jurídicas que obteve nas inúmeras disputas fundiárias com outros grandes da
ilha Terceira.
Quanto aos Canto dos Açores, a minha convicção é de que a sua inquestionável
grandeza nobiliárquica não provém do mito familiar da eventual origem inglesa, mas
das inúmeras e comprovadas ascendências reais bem portuguesas, que lhes advêm
por D. Violante da Silva, segunda mulher de Pêro Anes do Canto.
De resto não somos os únicos a constatar a nobilitação masculina pelo casamento.
Por ocasião do lançamento das “Genealogias da Ilha Terceira” de Jorge Forjaz e
António Maria Mendes, assistimos no Jardim José do Canto à brilhante palestra então proferida pelo Dr. Reis Leite.
O investigador deslumbrou-nos com a sua visão actual e esclarecida sobre a importância da Genealogia em si mesma e não apenas como uma espécie de “muleta”
da História e abordou os casamentos dos liberais recém-nobilitados no século XIX,
que logo se apressaram a contrair matrimónios com senhoras oriundas da antiga nobreza açoriana, numa ânsia evidente de “limpeza de sangue”, de que constitui um
exemplo bem esclarecedor o casamento do 1.º barão da Fonte Bela com D. Mariana
Isabel de Menezes Amorim.
Não foram estes os únicos casos de nobilitação varonil pelo casamento que ocorreram na História dos Açores.
Há um outro exemplo digno de registo, relacionado com a grandeza dos Soares de
Albergaria donatários da ilha de Santa Maria.
15

Visconde Sanches de Baena, Archivo Heráldico-Genealógico, pág. 540, n.º 2152.
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Rute Dias Gregório – Pêro Anes do Canto; Um homem e um património, pág. 59.
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Sabemos que o cargo de capitão donatário desta ilha foi concedido a João Soares
de Albergaria em 12 de Maio de 1474 por D. Beatriz e confirmado por D. Afonso V
em 13 de Julho de 147417.
A nobilitação de João Soares de Albergaria ocorreu de uma forma que despertou a
nossa atenção porquanto … tornado de Castela para Portugal livre o Capitão João
Soares, onde estando, e sendo já muito velho, se casou por mandato de el-rei, com
D. Branca de Sousa18.
Admitindo que João Soares de Albergaria nasceu antes de 141919 e, tendo-se casado em 20 de Junho de 149220, teria pelo menos 73 anos à data deste segundo casamento, ordenado por el-rei D. João II.
Qual a leitura possível do interesse real neste casamento de um homem de 73 anos
com uma jovem em idade fértil?
Apenas a recompensa por serviços prestados nas lutas com Castela? A nubente seria
uma espécie de troféu ou de prémio? Ou seria antes este casamento um acto politico intencional na tentativa de garantir uma descendência à altura da sucessão na capitania?
E qual poderia ser o predicado mais qualificativo para esta prole do que garantirlhe as prerrogativas inerentes à honra de parente, que lhe adviria por D. Branca de
Sousa, bisneta do já mencionado D. Lopo Dias de Sousa, oitavo mestre da Ordem de
Cristo, terceiro neto por varonia de D. Afonso III e sexto neto por via materna de D.
Sancho I, segundo rei de Portugal?
Se subsistirem algumas dúvidas quanto a este mecanismo de nobilitação varonil
pelo casamento, analise-se então a carta de brasão de armas concedida, em 18 de Junho de 1527, ao filho varão primogénito que dele nasceu, João Soares de Sousa21, 3.º
capitão donatário da ilha de Santa Maria:
“… e da parte de seu pai João Soares Velho que herdou esta capitania de Gonçalo
Velho da dita ilha e comendador de Almourol por ser seu parente mais chegado, e
foi do tronco e principal d’ esta geração dos Velhos, e da parte de sua mãe D. Branca de Sousa, que foi filha de João de Sousa Falcão que foi fidalgo muito honrado e
do tronco d’ esta linhagem dos Souzas …22.
… As quaes armas são as seguintes s. (saber): o campo esquartelado: o primeiro d’
azul com trez vieiras d’ ouro, e ao segundo esquartelado o primeiro de Portugal e ao
17

Rodrigo Rodrigues – Genealogias de São Miguel e Santa Maria, vol. II, pág. 790, nota 1, onde o autor acusa o erro

cronológico de Gaspar Frutuoso e António Cordeiro relativamente a estas datas, que no entanto não chegou a corrigir na entrada do texto biográfico relativo a João Soares na pág. 771 do citado volume.
18

Gaspar Frutuoso – Saudades da Terra, Livro III, pág. 51

19

Rodrigo Rodrigues – Genealogias de São Miguel e Santa Maria, vol. II, pág. 771.

20

Gaspar Frutuoso – Saudades da Terra, Livro III, pág. 51.

21

Nuno Borrego, Cartas de Brasão de Armas, Colectânea I (2003), pág. 237, n.º 563.

22

Idem, pág. 237.
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contrário, de vermelho, e uma quaderna e de crescentes de prata, e por diferença
uma flor de liz d’ ouro, …23 ”.

Repare-se que até o nome paterno está trocado por Velho em vez de Albergaria e
as armas justificadas não são as desta varonia, que nem sequer é mencionada na citada petição, mas sim as da avó paterna D. Teresa Velho Cabral e as maternas são precisamente as de Sousa de Arronches, procedentes de D. Afonso Dinis, filho do rei D.
Afonso III de Portugal e da mulher deste infante, D. Maria Paes Ribeira de Sousa, senhora da Casa de Sousa.
Ainda a comprovar esta nossa asserção constatamos que, só muito mais tarde e já
em pleno século XVIII, vieram a ser reconhecidas as primeiras armas do apelido Soares de Albergaria a um descendente do ramo açoriano, na carta de brasão de armas
passada em 8 de Abril de 173924 ao capitão de ordenanças António Soares de Sousa
Ferreira Borges de Medeiros, moço fidalgo da Casa Real por alvará de 18 de Abril
173725.
Neste brasão, com escudo esquartelado, I, Sousa; II, Soares de Albergaria; III, Velho; IV, Cabral e timbre de Soares de Albergaria, não só surgem pela primeira vez as
armas de Soares de Albergaria no ramo mariense, como também já evidenciam a sua
qualidade de varonia, tanto pelo seu ordenamento no segundo quartel do escudo
como na sua figuração no próprio timbre, porquanto a posição das armas de Sousa no
I quartel é justificada pelo direito da precedência reservada às armas do Reino nelas
contidas.

Para concluir expresso novamente a minha convicção de que tal como a grandeza
dos Canto da Terceira lhes provém do sangue real de D. Violante da Silva, também
nos Soares de Albergaria de Santa Maria a importância nobiliárquica destes procede
indubitavelmente, e pela mesma razão, de D. Branca de Sousa.

23

Idem, pág. 237.

24

Jorge Forjaz e António Maria Mendes – Genealogias da Ilha Terceira, vol. IX, pág. 176.

25

Idem, vol. IX, pág. 176.
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ARTIGO

NATÁLIA CORREIA E ÂNGELA ALMEIDA
APONTAMENTOS GENEALÓGICOS
Ramos Inéditos
(comunicação feita no 5º Encontro de Genealogistas na Ilha Graciosa, em Agosto de 2004)

* Victor de Lima Meireles
OS NUMES NOS NOMES
Não por acaso Natália me puseram:
minha mãe que era fada lá sabia
Posta a graça ao afino do mistério
para estar sempre a nascer é que eu nascia
Da avó que era louca veio o Rego
em conduta dos anjos que ela via.
Desvairanças aladas bom emprego
são, se herdadas em grão de poesia.
Pelo avô, do matagal de nomes,
sai-me o Raposo. Aqui ninguém me apanha.
E nomeável três vezes é o Esposo,
para fazer de solteira há que ter manha.
Também não é fortuita a oliveira
de folhas de ouro no meu nome oclusa:
a alma é paz de ideias à lareira
que o pudor em mau génio não acusa.
E medeiros, medeiros, quantas medas
de trigo sideral para que em signo
apurada a espiga entre as estrelas
fecundo seja meu trigal de Virgo.
*

Genealogista.
Insulana. Órgão do Instituto Cultural de Ponta Delgada, 62 (2006): 151-166
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Vem por fim a justiça na Correia:
perdoar vendilhões só a chicote.
Absolva-os a Virgem qua faz meia.
Não eu. Adivinhai-me. Eu dei o mote.
Natália Correia
(In O Dilúvio e a Pomba)

Natália Correia e Ângela Almeida - S. Miguel, 1989

Natália Correia e Ângela Almeida - Apontamentos Genealógicos

Quando se conheceram em 1985, em casa de Nuno Câmara, na Abelheira, Fajã de
Baixo, freguesia de onde Natália Correia era oriunda, estava esta no apogeu da sua
vida e da sua obra, conhecida e reconhecida nos círculos culturais continentais. Na
ilha onde nascera era considerada, senão por todos, pelo menos por um grupo que a
acompanhava e a lia, seguindo com interesse tudo aquilo que publicava e igualmente
as suas vibrantes intervenções na Assembleia da República, onde exercia o cargo de
deputada.
Ângela Almeida, muito nova, começava a dar os primeiros passos na sua carreira,
quer profissional, quer literária, iniciando uma colaboração nos jornais, ingressando
no teatro e passando pelas séries televisivas. Quando se deu o encontro não terá conseguido esconder alguma timidez diante de Natália e da força vulcânica e exuberância que lhe eram peculiares, sentindo-se o alvo daquele tão característico olhar altivo
e desconfiado sempre patente quando lhe apresentados aspirantes a poetas.
Nesse serão na Abelheira, entre os presentes encontravam-se Carlos Melo Bento,
Dias de Melo, António Pracana, José de Almeida e eu próprio, entre outros que não
recordo, presumindo que a conversa dessa noite tivesse estado envolvida pela política
e pela poesia. Só que, Ângela Almeida, que me lembre, pouco ou nada disse.
Quatro anos depois, em 1989, em Lisboa, em casa de Natália Correia deu-se o segundo encontro. Natália encontrava-se a passar à máquina “Os Sonetos Românticos”
oferecendo-se Ângela para a ajudar, mas como não se desembaraçava com a rapidez
necessária, Natália desviou-a do teclado, dizendo-lhe: “a menina não percebe de máquinas”, ficando a boa vontade e a ajuda por aí.
Nesse mesmo ano, Ângela Almeida lançou um livro de poesia que intitulou “Sobre o Rosto”, acerca do qual Natália fez uma apreciação crítica, escrevendo: “Nestes
poemas de Ângela Almeida a angústia está sobrecarregada de tesouros poéticos, angústia de definir o rosto que espelha a pose para o infinito da alma enamorada…” E
concluiu: “Uma poesia solicitada pelos excitantes de uma pulsação insular que no
fantasiar vive o paradoxo de se poder voar estando preso à terra.”.
A partir deste texto, a amizade e o entendimento intelectual entre as duas mulheres ficaram estabelecidos.
Depois foram-se sucedendo outros encontros, num dos quais já Ângela era a responsável pelo Pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Ponta Delgada, onde imprimiu a sua personalidade e criou alguns eventos com ideias originais, contribuindo
para o desenvolvimento cultural da cidade.
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Natália Correia tinha nascido em S. Miguel, na Fajã de Baixo, e Ângela Almeida
na Horta, ilha do Faial. Aparentemente nada poderia supor que uma e outra tivessem
qualquer ligação de parentesco.
Natália também tinha origens para as bandas do Nordeste, quer do lado de seu pai
quer pelo de sua mãe. Ângela Almeida tem as suas para além do lugar de nascimento
no Faial, também na ilha das Flores e em Elvas, Distrito de Portalegre, e outras em
Rosto de Cão, na ilha de S. Miguel.
Nas “Memórias de Adriano”, autobiografia romanceada do imperador romano
que viveu no século II, baseada numa pesquisa histórica, que Marguerite Yourcenar
publicou em 1951, há um trecho que reza assim: “A memória da maior parte dos
homens é um cemitério abandonado onde jazem sem honra os mortos amados que
deixamos de ama”.
Natália morre em 1993. A sua morte cria um grande vazio e uma perda enorme na
cultura portuguesa e nos seus numerosos amigos. No entanto, ela tinha deixado discípulos e, nesse caso, entre muitos, Ângela Almeida, com uma vontade imensa de lhe
perpetuar a memória, para que essa mesma não ficasse abandonada no tal cemitério
de que falava Marguerite Yourcenar.
Por essa razão, Ângela Almeida encarrega-se de fazer um ensaio sobre a poetisa
que intitulou “Retrato de Natália Correia”, uma foto-biografia editada pelo Círculo
de Leitores, em 1994. Nesse mesmo ano juntamente com a Câmara Municipal de
Ponta Delgada, promove uma grande exposição sobre a obra da escritora e poeta, que
esteve patente no Teatro Micaelense intitulada “Natália Correia – Mãe Ilha – Homenagem Nacional”, dando a conhecer para além da poetisa e romancista, a pintora, singularidade que a maioria desconhecia e que a crítica elogiou. Exposição que depois
de ser encerrada em S. Miguel foi percorrer o país.
Também nesse mesmo ano, o Jornal de Cultura editou um pequeno ensaio sobre a genealogia de Natália Correia. 1 Foi precisamente por causa desta, que
Ângela Almeida manifestou interesse em conhecer as suas raízes. Uma simples
curiosidade de carácter puramente intelectual, uma curiosidade que gostaria de satisfazer, uma vez que seu bisavô Manuel Pacheco de Almeida havia “emigrado”
nos princípios do Séc. XX para a Horta. Para isso propôs-me que lhe fizesse a investigação.
Foi feita! E a conclusão foi que, ela e Natália Correia estavam ligadas a um mesmo elo que remonta ao povoamento das ilhas num homem chamado Rui Vaz de Medeiros que o cronista Gaspar Fructuoso refere nas “Saudades da Terra”:
“Rui Vaz de Medeiros, de nobre geração veio no povoamento desta ilha, em tempo do Capitão Rui Gonçalves da Câmara, primeiro deste nome, de Ponte de Lima ou
Guimarães, fugindo a seu pai, indo ter à ilha da Madeira, onde casou honradamente
1 Victor

de Lima Meireles, Natália Correia – Subsídios para a genealogia – Ed. Jornal de Cultura, Ponta Delgada, 1994.
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como quem era, com uma filha de um nobre cidadão chamado Jorge de Mendonca,
de quem tem muitos parentes hoje em dia deste apelido Mendonça e Furtado. Teve
na dita ilha muita amizade com Rui Gonçalves da Câmara, irmão do capitão dela,
que depois o foi desta, em cujo o tempo veio a ela, porque conhecendo-o lá e vendo
sua riqueza e nobreza como se tratava com cavalos na estrebaria, criados e escravos
em casa, que o dito Rui Vaz tinha, conjuntamente com sua boa condição o trouxe a
esta ilha, onde lhe deu muitas terras de sesmaria, no termo da Vila da Lagoa de que
foi muito abastado. E houve de sua mulher, chamada Ana Gonçalves, etc...”2

Sabemos do fascínio de Natália Correia pelo culto do Espírito Santo. Igualmente
sabemos que este seu antepassado deixou o seu nome ligado à construção de templos religiosos – Ermida de Nossa Senhora da Esperança de Ponta Garça (hoje desaparecida),3 e Matriz de Santa Cruz da Lagoa, com fundação de um altar.4 Fructuoso
a este respeito diz: “e depois de ter todos (os filhos) casados e agasalhados, faleceu a
mulher do dito Rui Vaz de Medeiros e se mandou sepultar em uma capela que mandaram fazer na igreja paroquial de Santa Cruz da Vila da Lagoa, onde estão ambos
enterrados”. E finaliza:
“O velho Rui Vaz de Medeiros, tanto que se viu só (depois da morte da mulher)
deixou a Jordão Vaz de Medeiros, seu filho mais moço, o cargo de seu administrador
e vendeu muito gado, escravos e algumas coisas do mais móvel que tinha, de que fez
dois mil cruzados, com que se partiu em romaria para a Casa Santa, onde determinava
morrer, servindo a Deus. E seguindo sua jornada soube em Veneza que o Turco tinha
quebrado salvo-conduto dos romeiros, de maneira que não havia embarcação, o que
foi causa de não ir avante. E tornando-se de Veneza veio ter a Nossa Senhora da Guadalupe, onde esteve por espaço de dois anos, e daí se veio a esta ilha, onde faleceu e
jaz enterrado na sua capela. E o dinheiro que levou repartiu com muitos pobres e órfãos que casou. Trouxe muitas relíquias sagradas e um jubileu dos que passavam, naquele tempo, de tarde em tarde. Viveu depois que veio na Ponta da Garça, junto a
Nossa Senhora da Esperança, que mandou fazer à sua custa na sua fazenda, e depois a
deu ao povo para freguesia, porque era tão rico em sua vida, que além da renda que tinha, fazia grandes searas de que havia muito trigo, naquele tempo tão barato, que vendeu uma vez sessenta moios por sessenta cruzados. Tinha também tanto gado vacum,
que cada ano lhe pariam passante de cem vacas e muitas porcas e ovelhas, afora a
grande família que tinha de criados e escravos.”

2

Gaspar Fructuoso, “Saudades da Terra”, Livro IV, Vol. I, Ed. Instituto Cultural de Ponta Delgada, 1977, p. 211.

3

Urbano de Mendonça Dias, História das Igrejas e Conventos e Ermidas Micaelenses, Vol. I, Tipografia «A Crença»,

Vila Franca do Campo, 1949, p. 249.
4

Padre João José Tavares Canário, A Vila da Lagoa e o seu Concelho, (subsídios para a sua história), coordenação de

Francisco Carreiro da Costa, Reedição da Câmara Municipal da Lagoa, 1985, p. 37.
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Certidão de casamento de Henrique José de Medeiros e de Rosa Jacinta, 5 de Maio,
1800, da Igreja de S. Jorge da Vila de Nordeste, Fundo Paroquial da B. P. A. R. P. D.
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O genealogista Rodrigo Rodrigues, no primeiro volume das suas genealogias,
também a ele se refere no Cap.º 20, p.p. 493-494, nos seguintes termos:
“João Agostinho Pereira de Agrela nas suas Memórias Genealógicas, Tomo 3.º, p.
400 V.º, diz que Rui Vaz de Medeiros e sua mulher Ana Gonçalves de Mendonça tiveram além dos filhos que Fructuoso aponta, mais Jorge Vaz de Medeiros, que morreu afogado e uma filha freira. Diz que Ana Gonçalves é filha de Jorge de Mendonça
Furtado. Diz mais que Rui Vaz de Medeiros é filho de Vasco de Medeiros, morador
em Ponte de Lima, neto de Gonçalo Vaz de Medeiros, também morador nessa Vila,
no tempo de D. Joao I, e bisneto de Rui Gonçalves de Medeiros, partidario de D.
João I, Alcaide do Castelo de Évora, como consta da Crónica de João I, por Fernão
Lopes, Parte I, Cap.º 44. Este diz ser filho de Gonçalo Martins, filho por seu turno,
de Martim Sanches de Medas, de que fala o “Nobiliário” do Conde D. Pedro.”
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Genealogia
§ 1.º
1 – Martim Sanches de Medas. Distinguiu-se na batalha do Porto. Casou com D.
Dórdia de Aguiar, “de nobilíssima estirpe, descendente por sua mãe de D.
Guido, o Velho, e de D. Arnaldo, Senhor de Baião, e por seu pai de D. Elvira
de Sousa, da “nobre casa de Sousa” e bisneta de el-rei D. Afonso Henriques,
por sua filha a Infanta D. Teresa Afonso.
Pais de:
2 – D. Urraca Martins das Medas. Sucedeu na casa de seu pai. Casou com Gonçalo Pêro ou Poro.
Pais de:
3 – Martim Sanches das Medas. “Citado no nobiliário do Conde D. Pedro de Barcelos, título 66, § 5.o do original, ou tit. 62, p. 346 da Imprensa de Roma”.
Casou com Margarida Gil.
Pais de:
4 – Gonçalo Martins das Medas.
Pais de:
5 – Rui Gonçalves de Medeiros, “senhor do Lugar de Medeiros, perto de Montalegre. Combateu com D. João I contra Castela e, quando o povo da cidade de
Évora expulsou dos seus castelos o alcaide-mor Álvaro Mendes de Oliveira,
que defendia o partido da Rainha D. Beatriz, encarregou D. João I a Rui Gonçalves de Medeiros de tomar conta do castelo e da cidade”.
Pais de:
6 – Gonçalo Roiz de Medeiros. Vivia em Ponte de Lima, no tempo de el-rei D.
João I.
Pais de:
7 – Vasco de Medeiros. Natural de Ponte de Lima.
Pais de:
8 – Rui Vaz de Medeiros5. Natural de Ponte de Lima. Primeiro desta família que
veio para S. Miguel. Casou na ilha da Madeira com Ana Gonçalves Furtado de
Mendonça.6

5

São descendentes deste casal: Berta Maria Correia de Almeida de Melo Cabral, Presidente da Câmara Municipal de

Ponta Delgada; João Bosco Soares da Mota Amaral, Primeiro Presidente do Governo Regional dos Açores e antigo Presidente da Assembleia da República; António Eduardo Soares de Sousa, arquitecto e artista plástico e Pedro Garcez, arquitecto. Informação retirada dos manuscritos de José de Almeida Mello.
6

Também conhecida por Mécia Gonçalves. Vid. Gaspar Fructuoso. Os apelidos de Furtado de Mendonça vieram para

esta ilha de S. Miguel por duas vias: por esta Ana Gonçalves Furtado de Mendonça (ou Mécia Gonçalves), e por Rodrigo
Afonso, cavaleiro de África, com descendência que se fixou na Vila da Povoação.
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Pai de vários filhos, entre os quais de:
9 – Branca Roiz de Medeiros, que segue.
9 – Guimar Roiz de Medeiros. Segue § 2.o
9 – Branca Roiz de Medeiros, que casou com Diogo Afonso Cogombreiro7
Pais de:
10 – Sebastião Afonso Cogombreiro, que casou com Maria Viana Pavã Pais de:
11 – Salvador Afonso, que casou com Mécia de Froes, f.ª de Manuel de Froes, escrivão de Vila Franca.
Pais de:
12 – Clara Afonso, que casou com Gaspar Manuel da Costa,8 o Bocarra, f.º de
João Afonso de Pimentel9 e de Catarina Manuel.
Pais de:
13 – Clara Afonso,10 que casou com Inácio Martins Leite.
7

Diogo Afonso Cogombreiro, 5.º f.º de Afonso Anes da Costa Cogombreiro: “dizem que morou na Ponta da Garça, ter-

mo de Vila Franca e foi casado com uma fuão Carneira, natural do Porto, etc.. “Diogo Afonso Cogumbreiro, homem rico e
poderoso, viveu primeiro em Vila Franca, e depois na Ponta Delgada, junto aonde agora está a ermida da Mãe de Deus, que
ele ordenava fazer em sua vida, e tendo ja engalgadas as paredes, estando para armar a obra de madeira, se desaveio no preço
com Diogo Dias, carpinteiro, pelo que cessou a obra, até que sua mulher, depois do falecimento do seu marido, a fez acabar,
fazendo-lha Nicolau Fernandes (que fez a ermida de São Sebastião da Matriz de Ponta Delgada) a capela da abóbada, como
agora está. Foi casado o dito Diogo Afonso Cogombreiro com Branca Roiz de Medeiros, filha de Rui Vaz de Medeiros, da
Vila da Lagoa, etc.. Vide Gaspar Fructuoso, Cap.º VI.
8

Gaspar Manuel da Costa, o Bocarra, foi morador na Vila do Nordeste, tendo sido o seu 1.º capitão de Ordenanças. Gas-

par Manuel da Costa e sua mulher Clara Afonso, foram pais de outro filho de nome Gaspar Manuel de Pimentel, que casou
no Nordeste com Ana Jácome Raposo, f.ª de Sebastião Jácome Correia ou Raposo e de Inês da Ponte. Foram pais de Francisco Raposo Pimentel, que casou no Nordeste a 3.2.1615 com Maria de Sintra ou Sintres, que foram pais do capitão Manuel
Raposo Pimentel, que casou na Povoação com Isabel Cardoso, que foram os pais do alferes Francisco Raposo Pimentel, que
casou no Nordeste a 9.7.1695, com Margarida César de Meneses, pais de: Alexandre Raposo ou Alexandre Raposo Pimentel
ou ainda Alexandre Roxo, que nasceu antes do casamento dos pais, e casou no Nordeste a 29.11.1710, com Maria Furtada ou
da Costa, pais de: Maria Furtada, que casou no Faial da Terra a 18.8.1758 com Vicente Pereira ou Vicente Pereira Raposo,
pais de: José Raposo, que casou no Faial da Terra a 17.7.1794 com Maria de Jesus, pais de: João Pacheco, que casou no Faial
da Terra a 30.9.1819 com Vitória Pimentel, pais de: Francisco Pacheco, que casou na Ribeira Quente a 16.11.1842 com Jacinta de Jesus Vieira, que foram os pais de: António Pacheco, que casou em Água Retorta a 1.9.1872 com Maria de Frias, que
foram os pais de Mariano Pacheco, que casou 2.ª vez em S. Pedro de Ponta Delgada a 2.4.1910 com Teresa Corrêa Pereira,
que foram os pais de Manuel Pacheco, que casou em S. Pedro de Ponta Delgada a 30.9.1938 com Maria da Luz de Lima
Meireles, que foram os pais de Victor Manuel de Lima Meireles Pacheco.
9

São descendentes deste casal: Ugolina Ferreira, artista plástica, Carlos Melo Bento, advogado e historiador, Manuel

Melo Bento, professor e artista plástico, Maria da Graça Melo Bento, licenciada em História, Álvaro de França, professor e
escultor, e dos genealogistas Ana Maria Albergaria Pacheco Malheiro, geóloga, Igor Tavares de Melo de França, arquitecto,
Maria Antónia Albergaria Pacheco, professora e José de Almeida Mello, historiador e Assessor para a cultura da Câmara Municipal de Ponta Delgada.
10

Clara Afonso, “madrinha no Nordeste ja casada, a 26 de Dezembro de 1563. Casou 2 vezes: a 1.ª com Afonso Fernan-

des de Aguiar, de família nobre, originária da Madeira (Vide Nobiliário de Henriques de Noronha), ligada com os Ornelas, de
que um ramo passou à Povoação, na primeira metade do séc. XVI, onde aqueles foram moradores, e a 2.ª vez com Inácio
Martins Leite, o velho, f.º de João Luis, do Lugar da Maia, e de sua mulher Isabel Martins, f.ª de João d’Aveiro, escrivão da
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Pais de:
14 – Isabel Luis Leite,11 que fez testamento aprovado a 21.2.1650 e morreu na Povoação. Casou com Gonçalo Martins.12
Pai de:
15 – Manuel Vaz Leite,13 que casou com s/prima Isabel Furtado, moradora na Povoação,14 f.ª de Belchior Furtado e de Águeda Leite.
Pai de:
16 – Bárbara Furtado de Mendonça, que casou com Domingos Fernandes,15 f.º de
Francisco Fernandes e de Maria Jorge.
Pai de:
17 – Manuel Furtado Leite, alferes, n. a 13.7.1669, no Nordeste e aí casou a 27.3.
1695, com Vitória Teixeira Coelho, f.ª de André Teixeira e de Eulália Coelho.
Pai de:
18 – Eustácia16 ou Anastásia17 Coelho de Mendonça, que casou a 20.11.1729, no
Nordeste, com Francisco da Costa Homem, f.º de Bartolomeu da Costa e de
Maria da Costa.
Foram dispensados do 4.º grau de consanguinidade por D. Manuel Soares da
Costa. Sendo testemunhas, o padre Manuel Afonso do Rego e Tomás do
Rego Pimentel.
Pai de:
19 – João Francisco Coelho de Mendonça, que casou duas vezes no Nordeste: a
primeira a 12.5.1776 com Quitéria Francisca da Conceição, baptizada no
Ribeira Grande. Foi madrinha na Povoação, juntamente com Pedro da Costa a 15 de Outubro de 1574 e a 14 de Abril de
1576, «mulher de Inácio Martins», Clara Afonso morreu na Povoação, viúva aos 21 de Maio de 1597, com testamento mas
sem indicar os testamenteiros”. Vid. Miguel Corte Real «Descendentes dos Condes de Benavente», Boletim do Instituto Histórico da Ilha Terceira, Vol. XLIV, 1986, p. 78.
11

Nas Genealogias de Rodrigo Rodrigues, Cap.º 173.º, § 1.º, N.º 2, diz que: “Isabel Luis Leite fez testamento aprovado a

21.2.1650 e morreu na Povoação a 3.3.1653 (esta data parece tornar impossível ela ser nora de Martim Vaz, que viveu por 1560).”
12

Gonçalo Martins, f.º de Gonçalo Martins e de Beatriz Afonso. Neto paterno de Catarina Fernandes, casada com Gon-

çalo Martins, f.º de Martim Vaz, o Cavaleiro do Nordeste, e de Isabel Gonçalves.
13

Manuel Vaz Leite “foi importante varão na Povoação, onde casou com uma nobre”.

14

Isabel Furtado, f.ª de Belchior Furtado e de Águeda Leite. “A 21 de Novembro de 1633, no Nordeste, nas notas do ta-

belião António Cabral, fez-se uma escritura em que Sebastião Fernandes Pacheco e sua mulher Maria Manuel aforaram uma
terra a Manuel Vaz Leite e a seu irmão Gonçalo Martins Leite, moradores na Povoação. A 21 de Maio de 1633, no Nordeste,
nas notas do tabelião João Pacheco Pimentel, fez-se uma escritura em que foram outorgantes o Padre Pedro Furtado Leite,
Matias Raposo e sua mulher Águeda Leite, João Roiz Camelo e sua mulher Maria Furtado Leite, Manuel Teixeira e sua mulher Maria Furtado Domingos… (roto o 1.º nome) e estes últimos representados por seu procurador, e fizeram uma composição sobre a criação nas Furnas que herdaram de seus pais e sogros Manuel Vaz Leite e sua mulher Isabel Furtado. Vid.
Famílias Antigas da Povoação, Ed. da Câmara Municipal da Povoação, 1952.
15

Vid. Rodrigo Rodrigues, Cap.º N.º 205,§ N.º 4, N.º 4.

16

Eustácia, nome que usa quando casa.

17

No assento de baptismo do f.º Luis, que n. a 23.8.1730, na Matriz de Nordeste, está com o nome de Anastácia, tal

como está no assento do f.º João, que nasceu a 2.2.1743, na Matriz de Nordeste.
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Nordestinho, f.ª de Maria Carvalho e de pai incógnito; a segunda a 4.12.1777
com Genoveva Maria de Pimentel, f.ª do ajudante José da Costa Homem e de
Florência Pimentel.
Filha do 2.º casamento:
20 – Rosa Jacinta de Jesus,18 que n. a 3.1.1781 e b. a 15.1.1782, no Nord., e aí
casou a 5.5.1800 com Henrique José de Medeiros,19 f.º de Romualdo Tavares
de Medeiros e de Francisca de Jesus.20
Pai de:
21 – Ana Jacinta de Medeiros (de Jesus ou Cândida), que casou a 6.6.1820, Nordeste,
com Bento José de Oliveira, f.º de José da Silva e de Ana Maria, da Achadinha.

Ângela Almeida - Lisboa, 1993
18

Foram seus padrinhos André Joaquim de Medeiros, c. c. D. Francisca, moradores na cidade de Ponta Delgada por pro-

curação que apresentou, o padre João Francisco Ferreira, que assistiu em nome do padrinho, e Maria dos Santos, c. c. Manuel
Soares Marecos, moradores nesta Vila.
19

Nas Genealogias de Rodrigo Rodrigues, Cap.º 139, § 2, N.º 11, diz-se que este “Henrique José de Medeiros e pai de um fi-

lho natural de uma sua parente Rosa Jacinta de Medeiros, do Faial da Terra, irmã do capitão António Inácio de Medeiros, Morgado
do Calhau”. Segundo o mesmo Rodrigo Rodrigues: “Isto consta de uma demanda onde se diz que o tal filho natural e de coito incestuoso e que ele morreu sem geração antes de 1864, tendo sido criado pela mãe e com ela vivido”. Natália Correia teria adorado
saber do “caso” deste seu familiar, sobretudo pelo dramatismo da situação e pelo aspecto romântico e camiliano do mesmo.
20

Vid. Genealogias de Rodrigo Rodrigues, Cap.º N.º 24.º, § 25.º, N.º 8.
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Pai de:
22 – Justino José de Oliveira,21 que casou 2.ª vez, a 19.2.1874, em S. Pedro do
Nordestinho, com Ana Isabel do Rego,22 f.ª de João Francisco do Rego e de
Ana Machado do Rego ou Maria de Medeiros Machado ou Maria Rosa de
Medeiros.
Pai de:
23 – Maria José de Oliveira,23 que casou a 14.11.1918, na Fajã de Baixo, com
Manuel de Medeiros Correia,24 f.º de Manuel de Medeiros Correia25 e de Antónia Ermelinda de Sousa.26
Pai de:
24 – NATÁLIA CORREIA. 27 28

21

Justino José de Oliveira, foi proprietário em São Jorge da Vila de Nordeste. Mais tarde, mudou-se com a família para

o Lugar das Capelas onde morava na Rua da Praça. Na certidão de nascimento da filha Maria José de Oliveira, mãe de
Natália Correia, diz que a sua profissão era “sangrador”.
22 Ana

Isabel do Rego, nasceu a 27 de Março de 1842, Nordeste, sendo padrinhos, o Revd.º Francisco do Rego, ex-frade

e residente nesta freguesia. Chamavam-na “A LOUCA”, porque sofria de perturbações mentais. É referida no poema que
Natália dedica aos deuses nos nomes. A jornalista Maria Mendonça, natural do Nordeste e amiga de Natália Correia, contoume que conheceu esta Ana do Rego e de ter assistido a uma cena deveras peculiar: “D. Ana tinha comprado uns sapatos e
como estava a chover chamou um empregado para lhe fazer um favor, que era estender umas tábuas no chão para ela passar,
sendo a operação repetida pelo caminho até chegar a casa. Este facto é revelador da excentricidade desta senhora”.
23

A professora Maria José de Oliveira, nasceu a 26 de Maio de 1892, nas Capelas. Foi padrinho Francisco Soares Bote-

lho, solteiro, proprietário. Foi escritora. Em 1945, sob o pseudónimo de Ana Maria, publicou em Lisboa, o romance Plano
Inclinado, numa edição da Casa do Livro, tendo em preparação nesse mesmo ano outros dois: Almas Inquietas e Casa de
Hóspedes. Vide Victor de Lima Meireles, Natália Correia – subsídios para a genealogia, Jornal de Cultura, Colecção Ensaio, Ponta Delgada, 1994, p.29. No Assento de casamento de Maria José de Oliveira pode ler-se a sentença de divórcio nos
seguintes termos: “Em virtude de sentença proferida em caso que correu seus termos pelo segundo serviço Judicial da primeira Vara Civil da Comarca de Lisboa de dezoito de Fevereiro último, foi decretado o divórcio definitivo entre os cônjuges,
a requerimento de Maria José de Oliveira contra seu marido Manuel de Medeiros Correia em fundamento no disposto no número quatro do artigo quinto da Lei de três de Novembro de mil e novecentos e dez”.
24

Manuel de Medeiros Correia, proprietário, casou a 1.ª vez com Maria Isabel de Bettencourt, falecida a 4 de Junho de

1914, natural dos Fenais de Vera Cruz (Fenais da Ajuda). Sem geração deste casamento.
25

Manuel de Medeiros Correia, proprietário.
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Antónia Ermelinda de Sousa, natural do Lugar da Maia, foi professora nos Fenais de Vera Cruz, era f.ª de António de

Sousa e de Francisca do Couto.
27

Natália de Oliveira Correia, nasceu às 19 horas e trinta minutos do dia 13 de Setembro de 1923, na freguesia de Nossa

Senhora dos Anjos da Fajã de Baixo, concelho de Ponta Delgada. Foram padrinhos Ludovico Cabral, casado, proprietário,
morador na Fajã de Baixo, e Maria Hortênsia de Oliveira, doméstica, solteira, moradora na cidade de Ponta Delgada. (Esta
tia da baptizada e irmã de sua mãe).
28

Teve uma irmã de nome Cármen de Oliveira Correia, que faleceu no Brasil.
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§ 2.º
9 – Guimar Roiz de Medeiros, acima, § N.º 1, n.º 9, f.ª de Rui Vaz de Medeiros e
de Ana Gonçalves Furtado de Mendonça, que casou com Lopo Anes de Araújo, natural de Viana. Veio para S. Miguel em 1506.
Pais, entre outros, de:
10 – Luis Fernandes da Costa, que casou com Isabel Furtada.
Pais de:
11 – Catarina da Costa, que casou com João de Medeiros.
Pais de:
12 – João da Mota Botelho, que casou a 29.4.1607, Ribeira Grande, com Margarida da Ponte Quental, f.ª de Manuel de Paiva e de Susana Pacheco.
Pais de:
13 – Francisco da Mota Botelho, que casou a 1.11.1638, Matriz de Vila Franca do
Campo, com Guimar de Lima, f.ª de João de Matos e de Isabel Rodrigues.
Pais de:
14 – Manuel Botelho da Mota, que casou a 4.3.1678, Matriz de Vila Franca do
Campo, com Maria Pereira, f.ª de António Fernandes Bento e de Maria Pereira.
Pais de:
15 – João da Costa Botelho, que casou a 22.2.1703, Matriz de Vila Franca do
Campo, com Teresa de Araújo, f.ª de Amaro da Jorge e de Maria Pereira.
Pais de:
16 – Maria da Estrela, que casou a 6.7.1754, Matriz de Vila Franca do Campo,
com José da Costa Travassos, f.º de João da Costa e de Joana Travassos.
Pais de:
17 – Rosa d’Assumpção, que casou a 9.4.1774, Matriz de Vila Franca do Campo,
com José Bento, f.º de Marcos da Costa e de Ana Moniz.
Pais de:
18 – Teresa Inácia, que casou a 19.12.1808, Matriz de Vila Franca do Campo,
com António de Medeiros, f.º de Manuel de Medeiros e de Bárbara da Conceição.
Pais de:
19 – Miguel de Medeiros Sénior, que casou a 6.11.1839, Matriz de Vila Franca do
Campo, com Teresa de Jesus Maria, f.ª de Francisco de Amaral e de Maria
Jacinta.
Pais de:
20 – Manuel de Medeiros Frade, que casou a 1.7.1868, Matriz de Vila Franca do
Campo, com Antónia de Jesus ou da Conceição, f.ª de António Ribeiro e de
Ana Emília do Couto.
Pais de:
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21 – Maria dos Anjos, n. a 1.8.1880, em Vila Franca do Campo. Casou com Manuel Pacheco de Almeida, f.º de Manuel Pacheco de Almeida e de Maria de
Jesus.
Pais de:
22 – José Pacheco de Almeida, que casou a 14.3.1936, Horta, Ilha do Faial, com
Ana da Assumpção, f.ª de Manuel de Almeida e de Maria d’Assumpção.29
Pais de:
23 – José Pacheco de Almeida,30 que casou a 14.3.1959, com Maria Amélia dos
Santos Duarte, nat. das Lajes da Flores, f.ª de José de Araújo Duarte e de Virgínia de Freitas.
Pais, entre outros, de:
24 – ÂNGELA ALMEIDA.31

29

Ana d’Assumpção faleceu em 13 de Dezembro de 1995, na freguesia da Horta (Conceição), em 14 de Dezembro de 1995.

30

José Pacheco de Almeida, nasceu a 16 de Fevereiro de 1937, freguesia da Conceição, Horta. Escreveu um livro de

crónicas intitulado “Do Meu Mundo”, com prefácio do escritor Urbano Tavares Rodrigues, Ed. Jornal de Cultura, 1994. Nesse mesmo livro, José Pacheco de Almeida, na p.p. 15-16, dá-nos algumas notas biográficas do seu percurso de vida: “Sou pai
de 4 filhas, avô de 3 netos e já plantei muitas árvores recolhendo delas os frutos e aspirando o perfume das suas flores. Faltava-me escrever um livro para que fechasse o ciclo da minha vida? Talvez! Nasci e vivi muito modestamente na cidade da
Horta, numa família de quatro filhos. Meu pai era polícia e ganhava um ordenado insuficiente que completava como mestre
de pesca. Penso que foi o primeiro mestre atuneiro dos Açores, na traineira “Garça”.
Completada a 4.ª classe saí da escola e só um ano depois fiz exame de admissão ao Liceu Nacional da Horta que frequentei
até ao começo do 5.º ano. Fiz exames já a trabalhar na Western Union Internacional onde começei com dezasseis anos.
Não é que procurei o emprego que acabei aceitando por perceber que a família viveria melhor se eu trabalhasse. Para
isso abandonei os projectos que como estudante vivia de ao abrigo de uma bolsa de estudo tirar um curso que me desse acesso à diplomacia.
Vi partir os meus colegas que voltavam em cada Verão mais avançados nos seus estudos e em quase todos os casos a
prepararem o seu viver futuro no Continente, onde se fixaram. Nesse tempo não havia a realização fácil nos Açores.
Casei com 21 anos e até finais dos anos sessenta vivi apenas para a família, o emprego, o desporto e o meu pequeno barco de pesca de recreio.
Trabalhando e estudando fiz o 7.º ano e o curso do Magistério Primário. Lia muito e acompanhava com preocupação e
desencanto a vida pública, económica e social da minha terra, o Faial, e do meu país, etc., etc.”.
31

Ângela Maria Duarte de Almeida, nasceu a 6 de Agosto de 1959, na freguesia Matriz da Horta.

Poeta e escritora. Tem Licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas/variante Inglês, Alemão. Faculdade de Letras da
Universidade Clássica de Lisboa.
Em 2005 fez o seu doutoramento em Literatura Portuguesa. Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Aprovada com
Distinção, sendo orientador o Professor Doutor Urbano Tavares Rodrigues. Título da Tese: A Simbólica da ilha na poesia de Natália
Correia. Além do corpo da tese, apresentou 4 anexos: antologia sobre o conceito de poeta em Natália Correia, selecção, introdução
e notas de Ângela Duarte de Almeida; antologia sobre o conceito de ilha em Natália Correia, selecção, introdução e notas de Ângela
Duarte de Almeida; Índices de Natália Correia na Imprensa Portuguesa, seguido de uma cronologia comparada da poeta-pensadora;
Imprensa Inédita de Natália Correia, recolha, transcrição, organização, introdução e notas de Ângela Duarte de Almeida.
Como tese complementar, defendeu O Panteísmo Pentecostal em Natália Correia: análise de um manuscrito inédito.
Como anexo, apresentou o manuscrito em bruto, seguido da sua transcrição / edição anotada, pela autora da tese. A poesia de

Natália Correia e Ângela Almeida - Apontamentos Genealógicos

Esta é apenas uma nota em que se pode ver a mobilidade com que as pessoas circulavam na ilha e pelas ilhas, e ao mesmo tempo, como é curioso o facto de as podermos
unir parentalmente. Quando se conheceram, nem Natália nem Ângela poderiam imaginar que para além daquilo que as atraiu, fundamentalmente de carácter intelectual, havia uma ligeira gota de sangue que se vinha perpetuando através dos séculos e lhes
havia deixado nos genes os mesmos interesses e ideais semelhantes.
“A hereditariedade obedece à Lei de Mendel (já provada), o indivíduo vem buscar 50% do sangue (ou caracteres) ao pai, e outros 50% à mãe, mas daí para trás, já
não vai buscar 25% a cada avô, visto que, só será verdade, no caso de ele ter possuído cromossomas de vitalidade suficiente para expulsarem os adquiridos subsequentemente”.32

Mas esquecendo estes factos, nos genes de Natália e de Ângela algum cromossoma foi ficando na linha de uma e de outra, teimosamente desde aquele avô MEDEIROS, que provavelmente já trazia no seu sangue um historial poético que foi sendo
transmitido através dos séculos.
Por consequência, a genealogia tem destas coisas e é muito fácil nestas ilhas escolhermos de quem gostaríamos se ser aparentados, caso recaia sobre uma ou outra pessoa a nossa simpatia e proximidade. Para isso, é juntar as datas e nomes daqueles que
nos antecederam e traçar um caminho até chegar a um ou outro avô, que certamente
conduzirá a um mesmo tronco, e o exemplo está patente nestas duas mulheres e artistas. Infelizmente, Natália Correia não pôde saber em vida que aquela jovem que a seguia deslumbrada, comungava da mesma remota ancestralidade.

Ângela Almeida está referida na revista “Colóquio Letras” e “JL – Jornal de Letras e Artes”. Destacada numa separata da
Academia das Ciências, intitulada Quando a poesia subiu ao palco, ensaio de Luiz Francisco Rebello. Traduzida para inglês
e polaco (alguns poemas), está também, presente em diversas antologias de poesia portuguesa com marcas de insularidade.
Convidada por Orlando Neves para figurar no dicionário de escritores portugueses do século XX.
O seu curriculum estende-se por diversas actividades. Quer pela sua extensão, quer pela sua diversidade, não nos permite incluir neste pequeno trabalho, ficando apenas aqui um ligeiro apontamento.
32

Vid. Apontamentos Histórico Genealógicos sobre a Família Borges Coutinho de Medeiros e Dias, pelo 3.º Mar-.

165

166

Victor de Lima Meireles

Bibliografia
Almeida, José Pacheco de, Do Meu Mundo, edição do Jornal de Cultura, 1994.
Canário, João José Tavares, A Vila da Lagoa e o seu Concelho ( Subsídios para a sua
História), coordenação de Francisco Carreiro da Costa, reedição da Câmara
Municipal de Lagoa, 1985.
Correia, Natália, O Sol nas Noites e o Luar nos Dias, edição Pro-jornal, 1993.
Dias, Urbano Mendonça, História das Igrejas e Conventos e Ermidas Micaelenses,
volume I, Tipografia “A Crença”, Vila Franca do Campo, 1949.
Frutuoso, Gaspar, Saudades da Terra, Livro IV, volume I, edição do Instituto Cultural de Ponta Delgada, 1977.
Mello, José de Almeida, «Uma Família Açoriana – Os Medeiros» Boletim do Museu
da Graciosa, n.º 7, Abril de 1999.
Meireles, Victor, Natália Correia – Subsídios para a Genealogia, edição do Jornal de
Cultura, Ponta Delgada, 1994.
Monforte, III Marquês da Praia e, Apontamentos Histórico Genealógicos sobre a Família Borges Coutinho de Medeiros e Dias, Lisboa, 1951.
Rodrigues, Rodrigo, Genealogias de São Miguel e de Santa Maria, Ponta Delgada,
2007.
S/A, Famílias Antigas da Povoação, edição da Câmara Municipal de Povoação,
1952.
Foram efectuadas investigações genealógicas, no fundo Paroquial da Biblioteca
Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada, nos livros paroquiais de baptismo, de
casamentos e óbitos, das localidades de Vila da Povoação, Vila do Nordeste, Nordestinho, Achadinha, Fajã de Baixo, Matriz da Ribeira Grande, S. Miguel de Vila Franca
do Campo, e ainda nas ilha do Faial, na cidade da Horta e na ilha das Flores, nas
Lajes.

Está referenciado na Antologia Poética dos Açores, de Ruy Galvão de Carvalho, II
Vol., colecção Gaivota, Secretaria Regional de Educação e Cultura e na Enciclopédia
Verbo de Literaturas Moderna de Língua Portuguesa.

ESPAÇO CORRESPONDENTES

ARTIGO

SÍRIA, JERUSALÉM, JORDÂNIA

* Olga Castro

à Síria? Isso, é mesmo, ir atrás do perigo. Esta e outras perguntas semelhanV ais
tes me eram feitas sempre que eu dizia que ia para estas bandas do Oriente próximo.
Pois fui e vim inteirinha e feliz com uma viagem que preencheu e ultrapassou todas as minhas expectativas.

Síria
A Síria faz fronteiras, a norte com a Turquia, leste e sul com o Iraque, ainda a sul
com a Jordânia, a oeste com Israel, Líbano e Mediterrâneo. Quem pode viver em paz
*

Correspondente na zona do Porto.
Insulana. Órgão do Instituto Cultural de Ponta Delgada, 62 (2006): 169-188
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com fronteiras destas? E foi assim, ao longo dos séculos. Desde a sua independência,
o governo tem procurado reunir, desenvolver e dar a conhecer ao povo tudo o que
possa contribuir para a sua identidade e reforçar o orgulho nacional, baseado numa
rica e antiga civilização.
País com uma história muito antiga e conturbada. Pátria de Arameus e Assírios,
foi ocupada por Persas e, por Alexandre Magno. Foi uma rica província romana no
séc I AC. É desta época o apogeu da famosa cidade de Palmira, grande oásis na rota
das grandes caravanas que se dirigiam do Eufrates para o Mediterrâneo.
Foi um grande centro de civilização árabe, com o califado dos Omíadas no séc VIIVIII. Damasco foi neste tempo, capital do império Omíada que abarcava todo o oriente
médio ia até Samarcanda e Bukhara( cidades do actual Uzbekhistan) e ainda, o norte de
África. Mais tarde, no séc X , com os Hamdanitas, o centro do império passa para Aleppo. Cruzados instalaram-se aqui, construíram castelos notáveis, fez parte do império
Otomano , do império turco até 1918. Foi entregue à França no fim da 2ª grande guerra.
Situada numa zona de conflitos permanentes é muito difícil não se envolver neles.
Independente desde 1963, é agora a República Popular da Síria. No poder está o
partido Baath, que tem introduzido enormes reformas no país. O partido é único, embora haja eleições e é concedida uma percentagem para católicos e outras confissões(?) , no parlamento, que segundo o nosso guia, é superior ao que teriam direito.
É um país orgulhoso do seu passado, da grande terra dos Cham e ainda sonham
com as fronteiras do seu grande império. As suas terras são ricas apesar dos longos
desertos., por isso sempre foram fonte de cobiça. Mas a grande fonte de conflito é Israel, com a sua politica expansionista e de procura das melhores terras. Mas se nos
abstrairmos destes problemas é tão agradável viajar na Síria. Há uma mistura de gentes e de religiões. Há um passado de muitos séculos, é pátria de uma das 1ªs escrItas ,
para além da escrita cuneiforme, aqui nasceu em Ugarit, o 1º alfabeto. Aqui se mesclaram ao longo dos séculos, assírios, gregos, romanos, cristãos e árabes. No seu território, ocorreram episódios significativos ligados aos primórdios do cristianismo. Na
cidadela de Damasco convivem lado a lado o bairro árabe, o bairro cristão, e uma
pequena comunidade judia. Na cidade velha, fica a Igreja de Santo Ananias onde foi
baptizado S. Paulo e, também a igreja de S.Paulo nas muralhas donde terá fugido S.
Paulo, perseguido por judeus depois da sua conversão, na estrada para Damasco. Nos
arredores de Damasco fica uma povoação Maalula onde ainda se fala Aramaico, a
língua falada por Jesus Cristo.

Damasco
Vou regressar a Damasco, grande cidade com o seu casario branco, tipicamente
árabe, que de longe parece todo igual mas, à medida que nos embrenhamos nas suas
ruas e praças, temos agradáveis surpresas.

Siria, Jerusalém, Jordânia

Damasco é uma grande e antiga cidade. É considerada a cidade mais antiga do
mundo, pois foi continuamente povoada. ( desde há mais de 4000 anos)

Lamentavelmente, não pudemos ver o seu imenso bazar coberto ( Souq al Hamadiyyeh) em plena actividade, pois era 6ª feira, dia santo dos muçulmanos. Atravessámos a sua rua principal que termina num grande arco do templo romano em honra de
Júpiter. Daí, chega-se à grande mesquita de Damasco. Foi mandada construir ( em
705) sobre o local onde já tinha existido um templo sírio, um grande templo romano,
e onde havia um templo dedicado a S. João Baptista O califa negociou com os cristãos a construção de uma igreja noutro local e construiu dentro da mesquita um rico túmulo de S João Baptista. Local de profundo culto da parte dos crentes muçulmanos.
Aqui rezou João Paulo II em 2001 , quando visitou a Siria, nos passos de S Paulo. A
mesquita é uma síntese de elementos romanos, helénicos e asiáticos que viria a influenciar as mesquitas de Alepo, Medina e Cordoba entre outras. Damasco foi neste
tempo capital do império Omiada. A mesquita tem as paredes cobertas com pinturas e
mosaicos à maneira bizantina, com os motivos florais sobre fundo dourado, característicos da arte árabe. O nicho ( mirhab) é uma obra-prima de embutidos de mármore
de diferentes cores. Há ainda enormes vitrais de vidro colorido e dourado. Apesar de
ser dia de grande movimento na mesquita, nada nos impediu de por lá vaguearmos na
sua nave enorme, tirando fotografias, tudo, é evidente, com o maior respeito e com
uma «farda» com capuz. No grande pátio, há um movimento enorme, é local de passagem, de encontro e de convívio. Fica a enorme fonte ( lavabos) num ponto que
fica equidistante entre, Constantinopla e Meca. Também aqui fica o Tesouro, uma espécie de arca poliédrica assente sobre colunas romanas, com a delicadeza das pinturas árabes em tons da azul, verde e dourado. Quanto à parte artística, é uma
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construção magnífica e com uma decoração primorosa. É uma das mais belas e marcantes mesquitas do mundo muçulmano. O seu elegante minarete ( a noiva) é o símbolo de Damasco. Muito próximo da mesquita, fica o túmulo do herói do tempo das
cruzadas, o grande Saladino.
Junto a uma longa Avenida que acompanha o rio Barade fica o Museu Nacional
com um espólio espantoso que nos remete para uma das civilizações mais antigas da
Humanidade: O 1º alfabeto ( 14 secs A-C.), as tabuinhas cuneiformes, os instrumentos cirúrgicos, as esculturas um pouco estranhas, de grandes olhos ( símbolo de inteligência) os poderosos leões , e o portal trazido de um dos palácios do deserto.
Perto, fica o palácio Azem ( séc. XVIII) transformado em museu de arte e tradições populares da Síria. Tem uma decoração às tiras de basalto preto e rocha sedimentar branco. Tem um pátio magnifico com fontes e plantas . Era o «domingo»
deles e, tal como nós, os habitantes de Damasco passeavam com as famílias.

Continuámos pela cidade antiga, por ruelas estreitas chegámos à parte cristã, onde
imagens da Virgem em nichos e uma grande imagem de Cristo no alto de um telhado
não deixava dúvidas quanto às opções dos moradores . Entramos na Igreja de Santo
Ananias , onde S.Paulo foi baptizado. É, também aqui perto, que fica igreja de S Paulo, nas muralhas. A actual igreja foi acabada em 1941 e consagrada na festa dos apóstolos Pedro e Paulo ( dia 29 de Junho). A igreja construída no local onde S. Paulo terá
sido salvo da morte, tendo sido descido num cesto de um balcão da antiga muralha.
Na parede ,um relevo alude a esta fuga. Junto à igreja há um moderno orfanato e
uma casa de idosos desde 1964.
Ao fim da tarde, entramos de novo na cidadela, para ouvir um dos últimos contadores de histórias, no famoso café Nofara, enquanto bebíamos um chá de menta. O
contador era uma figura castiça com um olhar maroto. Quis saber como se dizia « I
lóve you» em português . Repetia divertido « amotú». Quanto à história devia ser
muito divertida pelas reacções de grupos de jovens que ouviam atentos enquanto alguns fumavam o seu naguilé.

Siria, Jerusalém, Jordânia

No dia seguinte, partimos para Maalula. Nesta cidade, com casas penduradas na
escarpa dos desfiladeiros, ficavam no alto, os Conventos de St Tecla e o de S. Sérgio
e S. Baco( santos mártires dos primeiros tempos do Cristianismo). Aqui ainda se fala
o Aramaico, língua falada por Jesus Cristo. Cantaram-nos o Pai Nosso em Aramaico.
Mais uma surpresa da Síria.

Seguimos a caminho de Palmira. O deserto começou a fazer-nos companhia. Estávamos muito próximos da fronteira com o Iraque. Parámos no famoso café Bagdad,
um oásis de conforto no meio do deserto. Olhando à minha volta, passavam na minha
cabeça as imagens dos aviões e dos tanques caminhando, pesadamente pelas terras
soltas do deserto , durante a ofensiva ao Iraque. Parece que os ouvia. Senti um arrepio. Tudo estava ali tão perto. E, no entanto, por toda a Síria, havia um clima de paz e
de grande tolerância.
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Palmira
Palmira ( actual Tadmor) surge no meio do deserto, a cerca de 210 km a nordeste
de Damasco. Na rota das caravanas, este era o deserto mais difícil de fazer. Junto ao
oásis de Palmira nasce a cidade . Com a ocupação romana é uma cidade majestosa,
surpreendente, delicada. Foi um centro de cultura e comércio do mundo antigo. Segundo a UNESCO nesta cidade alia-se o que de melhor se fez no mundo greco -romano,
com a cultura local e influências persas. A sua maior construção é o templo dedicado
ao deus assirio Bel ( mais tarde Zeus e Júpiter). Várias vezes alterado e aumentado. O
tecto caiu mas, originariamente, era de ouro. Em frente, estende-se uma ampla praça (o
Agora ) que era fortificado ( ainda se vêem grande parte das muralhas) e, onde as principais mercadorias eram trocadas. As caravanas entravam na cidade, ao longo da grande avenida ( cardo) cerca de 1,5Km até ao Agora. As colunas que ladeiam este cardo
são elegantes, altas com belos capiteis e todas tinham estátuas de cidadãos de renome.
São 750 colunas rematadas por um enorme e trabalhado arco triunfal, triplo (Setimo
Severo 193/211 dc). Foi uma cidade à qual o imperador Adriano atribuiu o estatuto de
cidade livre( em 129 dc). Muitos mercadores construíram aqui templos dedicados aos
seus deuses , desde gregos, a romanos, árabes e persas . O teatro em estilo romano albergava 2000 espectadores .Está todo reconstruido.( terminou a reconstrução em
1990). Palmira atingiu o seu apogeu no séc III .Com a revolta da poderosa e bela Zenobia, foi arrasada pelos romanos. A Rainha Zenobia, é considerada pelos Sirios como
símbolo de liberdade ( embora a história oficial tenha outra versão).O que até aí tinha
sido o paraíso das caravanas perdeu-se na areia do deserto. Não! Não se perdeu! Ficou
para passados séculos a encontrarmos ainda, altiva e bela e a ser capaz de ter ainda
muito para nos revelar. É o maior e mais impressionante conjunto arqueológico do
mundo antigo. A cidade nasceu junto de um enorme oásis onde paravam as caravanas
que comerciavam entre outros produtos a mirra
( importante na farmacopeia e nos
embalsamentos). Este oásis ficava a meio caminho entre o rio Eufrates e o Mediterrâneo. No grande oásis de palmares, havia um fervilhar comercial intenso.
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Na área de Palmira, em pleno deserto, situa-se a grande necrópole de Palmira. Os
túmulos originais e genuinamente palmirenses demonstram o poderio económico de
muitas famílias.e também, o seu sentido de independência , não deixando os seus
costumes ser absorvidos pelo Império romano.
O museu de Palmira foi visto muito a correr e merecia uma visita mais cuidada tal
a qualidade dos materiais expostos. Mas todos queriam ir ao cimo da colina, ver o
pôr do sol sobre a mágica ruina. ( Nada de especial pelo menos nesta época, é um sol
desmaiado. Não há pores do sol como os nossos.) Palmira foi um dos pontos altos
desta viagem.

Aleppo
Outra cidade na rota de caravanas. É considerada a 3ª mais antiga cidade do mundo ( perde para Damasco e Jerusalém). Situa-se próximo das fronteiras com o Libano e Turquia.Atraiu desde sempre curiosos e aventureiros. Lawrence da Arábia ficou
hospedado no ainda existente, hotel Le Baron. Tem quase dois milhões de habitantes
. A cidade antiga é património mundial. No seu bazar animado de ruas intrincadas
tudo se vende. Cerca de 14km de ruas e ruelas. ( Ali encontrei um aficionado do FCP.
Sabia o nome de todos os jogadores tinha tudo no computador . Ai a globalização!) .
Tem várias mesquitas, quando saímos por uma das portas, os muezzins disputavam,
os fiéis para a oração , com o seu chamamento melódico. Soube bem sentir no ar
aquela espiritualidade. Ao lado do bazar, numa zona em grande remodelação urbanística fica, no cimo da colina, a fortaleza/ cidadela de Alepo, datada do século XIII, reconstruída, na forma actual pelos mamelucos no sécXVI.
Dentro da fortaleza há diferentes dependências , entre elas os banhos, a mesquita
e um belo salão bizantino usado para recepções oficiais ( na véspera tinha tido lugar
a reunião da Liga dos Países Árabes). No alto há uma pequena mas moderna cafetaria e daí disfruta-se uma ampla panorâmica da cidade.
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A mesquita de Alepo do séc XII, mesquita dos Omiadas (grande Masjid). É também uma mesquita monumental com excelentes trabalhos de madeira. Dentro, tem o
túmulo do pai de S. João Baptista, Zacarias, que é igualmente venerado como santo
entre os muçulmanos. Um dos minaretes é quadrangular semelhante ao da mesquita
de Cordoba , que teria este como modelo.
Em cada cidade destas apetece dizer sempre «era preciso pelo menos mais um dia»
Visitámos também o Museu de Alepo, testemunho de uma civilização notável, com
múltiplas influências. As monumentais estátuas de entrada são réplicas das que foram
roubadas e estão em Berlim. Nesta cidade e, pelo caminho já se tinha notado, há inúmeras mulheres com o traje negro que as cobre de alto a baixo deixando só os olhos à
vista. Dizia o guia que nesta região há mais influência do fundamentalismo iraniano.

Crack des Chevaliers
«Crack» significa fortaleza. Situa-se a 65 km para oeste de Homs. Expandiu-se no séc
XII e XIII. Eduardo de Inglaterra que a visitou durante a 9ª cruzada usou-a como exemplo para os seus castelos no País de Gales. É uma fortaleza impressionante, no alto de
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uma colina dominando as terras férteis a toda a volta. Lawrence da Arábia considerou-o
«o castelo perfeito». Nunca pensei que os cruzados tivessem andado por lugares tão afastados de Jerusalém. Ora a realidade foi bem outra. Deixaram as suas marcas em redutos
cristãos e o grande génio construtor nas grandes fortaleza-cidadela, espalhadas pelo médio oriente. No seu interior, ao qual se chega através de uma larga rampa com pequenos
degraus para que os cavaleiros pudessem levar os seus cavalos e cargas até ao cimo , há
uma imensa praça à roda da qual se encontram os silos, os aquartelamentos, as cozinhas,
a igreja gótica ( sala do capitulo) e a parte que foi transformada em mesquita. Um enorme aqueduto trazia água de longe. Dizem que o grande Saladino perante o carácter quase
inexpugnável desta construção terá dito que só um louco atacaria este castelo.
Regressámos a Damasco, subimos ao monte Cassin( ou Cassiopeia) donde se obtém um amplo panorama da grande cidade. É interessante assistir ao entardecer e ao
acender dos milhares de luzes na cidade.
No dia seguinte, mais uma enorme cidade greco-romana, Bosra, rumo à Jordânia.

Bosra
Há referências a ela, desde tempos muito antigos, foi também uma das 1ªs cidades
dos nabateus( séc II AC), com a conquista romana foi conhecida por Nova Trajana
Romana. É construída em basalto negro, tem uma das mesquitas mais antigas, um
mosteiro do séc XII. As paredes sólidas do palácio de Trajano, os arcos e elegantes
colunas erguem-se ainda, em toda a sua beleza. Os banhos e, acima de tudo um espectacular teatro romano, séc. II ( considerado o teatro que chegou aos nossos dias,
mais bem conservado).Tinha 15000 lugares sentados. Este conjunto é mais um dos
sítios classificados pela Unesco, como Património Mundial.No longo cardo, alinhamse casas actuais que usam colunas romanas como suportes de portas, colunas de entrada, enfim, a pequena povoação anima as ruínas.

Jordânia/ Israel
Passadas as formalidades de fronteira, que aqui, como é obvio, são um pouco demoradas entrámos no reino Hachemita da Jordânia para visitar Jerash e um pouco de
Aman, mas falarei desta visita mais à frente. No dia seguinte, entrámos em Israel (
de novo fronteira) onde nos esperava a guia local. Fomos de imediato a Belém. Belém significa o lugar do pão. Por uma longa avenida ladeada de altos muros que me
pareciam os muros de suporte de auto-estrada mas que eram, nada mais, nada menos,
que os muros «da vergonha» que isolam a parte Palestiniana. Para entrar em Belém
tivemos de passar por dois check points (um israelita, outro palestiniano). Belém berço da Liberdade, fica isolada pois é território palestiniano sob autorização israelita.
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Visitámos a Basilica da Natividade, várias vezes vandalizada . A actual basílica
remonta à época bizantina pois ainda conserva nas paredes laterais grandes painéis de
mosaicos. A 1ª igreja foi construida sobre a que foi mandada erigir por ordem de Sta
Helena, ( séc IV) mãe do imperador Constantino, nos primórdios do Cristianismo. (
313, o Cristianismo torna-se a religião oficial do império romano). A basílica foi
construída sobre a gruta de Belém.

Na gruta, num local acanhado onde sob um pequeno altar, uma estrela de prata assinala o local do Nascimento. Senti-me muito comovida, mesmo muito. Por quê? Talvez todo um inconsciente colectivo e, também, individual me tenham apanhado de
surpresa. Mas, mesmo os que se diziam menos interessados na visita a Jerusalém, tinham os olhos brilhantes e tiveram atitudes bem emotivas.
Ainda entrámos na igreja de Santa Catarina e viemos embora com o apelo do nosso guia: «Façam tudo para sermos livres. Os cristãos estão todos a fugir os lugares
santos vão ficar nas mãos de árabes e judeus».
Cáceres Monteiro no seu livro «Hotel Babilónia» descreve de forma dramática o cerco
da Basilica da Natividade pelos Israelitas em 2002 ( afinal ,há tão pouco tempo)! Dentro
do cenário fantástico e sagrado da basílica estiveram refugiados palestinianos cercados por
blindados israelitas. Não deixavam passar nem comida, nem medicamentos e havia feridos. Franciscanos, ortodoxos gregos, muçulmanos e mesmo judeus tentaram fazer chegar
ao interior socorros e uniram-se para denunciar ao mundo estas atrocidades. Cáceres Monteiro viveu in loco estes acontecimentos, o drama, violência e ódio vivido durante este incrível e desumano cerco. É um relato impressionante. Nestas terras os acontecimentos
sucedem-se tão rapidamente e tão cruelmente que uns nos fazem esquecer os outros. Mas,
quando conhecemos os sítios ficamos mais preso a eles e à sua história.
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À saída impressionou-me um grafitti que, no interior do Muro marcava bem o
horror dos que vivem o dia a dia emparedados e ameaçados.
Regressámos ao hotel para, no dia seguinte, visitarmos Jerusalém.
Era a época dos Ázimos, que precede a festa da Páscoa judaica e, em lugar algum
havia outra qualidade de pão, só pão ázimo ( sem fermento). Os ázimos lembram a
partida dos hebreus do Egipto. Só levaram farinha e misturavam-na com água « cozeram os ázimos da massa que levaram do Egipto». O hotel tinha um painel onde declarava que o pão era ázimo. Mesmo os não judeus têm de o comer
assim…Fundamentalistas ! Também se realizava a festa dos rapazes judeus, e famílias inteiras ocupavam os hotéis.

Começámos a visita de Jerusalém pela esplanada das Mesquitas onde se encontram as famosas mesquitas Al-Aqsar, e a belíssima mesquita da Rocha, um dos locais mais sagrados do Islão mas também do Cristianismo, pois este era o local do
Templo a que Jesus se dirigia para orar. Aqui, segundo a tradição Maomé subiu ao
céu montado num cavalo branco. Dentro da mesquita está a rocha, donde se elevou o
cavalo. Actualmente, não se pode visitar o interior. Esta proibição resulta do clima
de tensão permanente vivido nestas paragens. Desta Mesquita disse Roger Garaudy
«A cúpula do rochedo representa o 1ª exemplo da visão islâmica do mundo». Tudo (
a cor, as formas, os espaços é representativo da fé que a inspirou). A cúpula mistura
de ouro e, alumínio, foi oferta do rei Hussein da Jordânia.
Saindo deste local entra-se quase de imediato na Via Sacra, junto a caminho do
Santo Sepulcro. Seguimos os passos do Calvário lendo um pensamento e rezando um
Pai Nosso. A via sacra começa junto à torre Antónia e termina já dentro do Santo Sepulcro. na colina do calvário Este local, no tempo de Jesus, ficava fora dos muros da
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cidade. Dentro da igreja, atropelam-se diversos grupos de cristãos ( católicos romanos,ortodoxos gregos, coptas, arménios).Ccada um administra um fatia. Uma das
imagens mais lindas que se encontram neste lugar sagrado é uma Virgem dolorosa
oferta da rainha D. Maria Pia ao Santo Sepulcro. É uma imagem de madeira pintada
do séc. XVI. Foi enviada em 1778.

Num espaço, relativamente pequeno, com muita gente, muita, fortemente emocionada, há uma sucessão de altares, detalhes com tanto significado, que não é possível
reter tudo numa primeira visita. Há uma carga histórica, civilizacional e religiosa demasiado forte. À saída do Santo Sepulcro, percorrida uma rua do movimentado bazar
chega-se a outro local de culto sagrado, para os Judeus: O Muro das Lamentações.

Muro das Lamentações.
É um local animado, então neste dia, estava animadíssimo com os meninos nos seus
rituais lendo a Tora trazida em grandes livros com capas de prata. Na parede, que segun-
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do parece é o único pano de muralha do tempo de Salomão, introduz-se nas fendas pedacinhos de papel com os pedidos de cada um. Aquela imagem que, geralmente, nos é dada
pelas televisões, judeus de tranças às cabeçadas na parede, não é a imagem dominante.
Esses são os judeus mais fundamentalistas, também os vi mas eram em muito maior número os que cantavam, se abraçavam, cantando os hinos tradicionais da sua religião.
De tarde, subimos ao Monte das Oliveiras. Ao fundo, espalha-se Jerusalém, a cidade das três grandes religiões monoteístas que deveria ser uma cidade livre e não
pertencer a nenhum país em especial. ( Estou a finalizar este texto, no momento, em
que mais um desentendimento entre Israel e Palestina já originou centenas de mortos,
a maior parte civis provocados por ataques israelitas. Assim nunca mais haverá Paz.)
Na base da colina onde fica Jerusalém estende-se um enorme cemitério que já
existia no tempo de Cristo mas continua a ser utilizado.
Visitámos a bela e significativa igreja de Ghetsamani.( significa o sítio da prensa.
Neste local rezou Jesus antes de ser preso e levado para Jerusalém.) Tudo, nesta
igreja é símbólico e alusivo ao sofrimento de Cristo na noite de agonia.( A igreja também, é designada por Igreja da Agonia ou de todas as Nações).
Ainda visitámos o Monte Sião onde fica o Cenáculo e a igreja do Adormecimento
( Dormição ) da Virgem. (Igreja moderna, com altares preciosos oferecidos por diversos países).

Durante a visita a Jerusalém, passámos pelas ruas que são um grande bazar a céu
aberto, tal como seria no tempo em que os mercadores entravam pelas diferentes portas nomeadamente, a bela porta de Damasco. Séculos de história passam-me diante
dos olhos e na minha cabeça como um torvelinho : são os tempos bíblicos, é a ocupação romana, é o nascimento , a vida pública e a morte de Cristo, a ocupação árabe, as
cruzadas …e, finalmente, terrível situação actual.
Antes de partirmos, para a Jordânia passámos pela terra onde nasceu o «nosso » S.
João, Ein Karen . Foi nesta povoação que a Virgem veio apoiar sua prima Isabel. Perto,
fica também o Museu do Holocausto. Ficámo-nos por uma pequena volta, junto às ár-
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vores que têm o nome dos protectores dos judeus como Schindler, Aristides de Sousa
Mendes e milhares de outros. Vimos ainda, uns monumentos simbólicos, nomeadamente, o do pequeno Caleg. Fortemente dramático na sua simplicidade. Dedicado a todas as crianças que morreram nos campos de extermínio durante o nazismo. Como é
que um povo que tanto sofreu ( mas não foi o único) pode ser tão imperialista, tão intolerante com a força que lhe dão o dinheiro, as armas e o apoio de milhares de judeus
ricos, em especial dos E.U e os europeus que no fim da guerra resolveram ser donos do
médio Oriente e distribuir terras para formar um novo estado retirando-as a outros.
Como se isso não bastasse, os novos Habitantes desataram a aproveitar a mais pequena
escaramuça para ocupar, ocupar e nunca devolver. As melhores terras, as mais férteis
são ocupadas: E a faixa de Gaza tão apetecível é tão apetecível, junto ao mar…

Jordânia
Reino Hachemita da Jordânia. Formou-se como reino depois da 1ª grande guerra.Os Hachemitas descendem da filha de Maomé e seu marido Ali . O ramo da família real jordana descende do filho varão. Durante muitos anos, foram os responsáveis
pela administração de Meca.
Foi na Jordânia onde sentimos uma segurança mais apertada. A entrada nos hotéis
lembrava as passagens dos aeroportos. Talvez as malas fossem igualmente «filmadas
» em Israel, mas não foi à nossa vista. ( em 2005 três atentados, em simultâneo a três
hotéis de Amã, provocaram muitas vítimas) Durante a viagem pela Jordânia um polícia de turismo acompanhou-nos. Confesso que, de início, achei um corpo estranho
mas depois o «rapazinho simpático» era tão silencioso, que quase nos esquecíamos
dele, O guia dizia que era muito bom levar estes agentes porque se algo acontecesse
eles resolveriam tudo mais rapidamente. Pelo menos, na travessia de ruas, ele mandava parar o trânsito, foi a única ocasião em que o senti útil. Ainda bem, sinal que não
foi necessário.
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Antes da visita a Jerusalém já tínhamos passado por Amã. Visitámos a grande cidade romana de Jerash, fica a 48 Km, a norte de Amã. É uma imensa cidade romana
com templos, banhos, hipódromo, dois teatros, um imenso e impressionante cardo de
altas colunas e, para mim, o mais belo e único, o forum oval rodeado de uma elegante colunada ( 63 colunas jónicas).Papoilas vermelhas apareciam garridas por entre
pedras seculares. Chamam a Jerash, a Pompeia da Ásia. Mania dos rótulos. Não tem
nada a ver com Pompeia a não ser ter sido construída por romano. Cada uma tem a
sua própria especificidade.
Na cidadela de Amã, antiga Filadélfia, uma das sete Igrejas do Apocalipse, erguem-se as ruínas do templo de Hércules e o Museu de Arqueologia da cidade com um
espólio que vai do Neolítico à época bizantina. Também achados Nabateus vindos de
Petra aí, se encontram. Figuras de deusas ( a deusa Tyshe, protectora de Amã, a deusa
da fertilidade, dos Nabateus), atraíram a minha atenção. Lá do alto vê-se a cidade antiga e o seu anfiteatro romano. Na continuação da visita à Jordânia, dirigimo-nos para o
Mar Morto através de uma antiga rota de caravanas, a King way. Por todo o lado procuram plantar árvores numa tentativa que se adaptem a este solo desértico. Subimos
ao monte Nebo, onde Moisés, depois de ver ao longe a Terra Prometida, morreu antes
de a alcançar. Foi construída uma igreja bizantina ( em obras), mas onde pudemos ver
excelentes mosaicos. Uma cruz simbólica ergue-se altaneira tendo uma cobra enrolada,
lembrando o versículo do Evangelho « assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também, tem de ser levantado o filho do Homem» ( Jo. III. 14).
Seguimos para Madaba, cidade dos mosaicos. São encontrados sempre que se
fazem escavações, há uma escola de mosaicos, um museu e o mosaico mais famoso
de todos ,na igreja ortodoxa S. George. O mapa-museu de Madaba é uma rara peça de
arte realizada no séc VI-VII foi criado para pavimento de uma igreja bizantina em Madaba. Representa a terra bíblica entre o Egipto e o Líbano, incluindo o Sinai, Israel, Palestina e a Transjordânia. É possível ver as portas de Jerusalém e o Santo Sepulcro.
Mar Morto( que é bem azul), esta depressão fica 420 metros abaixo do nível do
mar e, ao contrário do que eu ia à espera tem uns arbustos verdes e, até flores na
avenida dos hotéis com as suas piscinas e requintados Spas. Também tem uma boa
praia pública para onde jovens e famílias se dirigiam ( é a praia deles…) Desci à
praia privada do hotel, às águas super salgadas por lá me molhei e senti bem o grau
de flutuação. A pessoas bezuntam-se com as lamas negras que estão estrategicamente
à disposição dos banhistas junto a um chuveiro, à beira mar. O hotel tem um enorme
complexo de piscinas com uma localização magnífica. Optei por uma piscina interior
toda envidraçada e aí, sim, relaxei sem medo de me virar e entrar água salgada nos
olhos. O hotel e todo o conjunto eram muito lindo.
Só faltava chegar a Petra mas pelo caminho, mais um castelo no alto de um morro
e, ainda com muralhas a rodear a cidadela. É o castelo de Kerak, castelo dos cruzados. No fundo de uma longa escadaria, há um pequeno mas moderno museu que ajuda à «leitura » do castelo e região.
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Chegados a Wadi Musa (Vale de Moisés) instalámo-nos no hotel. Em frente, as
montanhas onde se via a pequena mesquita, que segundo a tradição é o tumulo de
Aarão. Do outro lado do monte ficava Petra.

Petra
Dizem que Moisés passou por aqui e seria nos rochedos de Petra, que batendo
com a sua vara terá brotado a água para o seu Povo a caminho da Terra Prometida.
Pela manhã, bem cedo, chegámos à entrada que dá acesso à cidade perdida dos
Nabateus. Começamos a caminhada pelo desfiladeiro ( Sik) onde iam aparecendo
construções de túmulos , onde se viam os canais de água, e sempre que o Sik ficava
mais estreito era uma ansiedade, será agora? Não, ainda não era o momento de vermos pela fresta aparecer a fachada do Tesouro. Finalmente, ela aí estava brilhando
com a luz da manhã . Fica-se deslumbrado . Mas Petra não é só isto, é um espaço
imenso onde as construções que restaram foram os túmulos com maior ou menor
grandeza. Ficam perto do caminho do vale,« rua das fachadas», também nesta área
escavado na rocha fica o teatro romano. No alto das escarpas há fachadas monumentais . Subimos para ver de perto, as cores, que os diferentes sedimentos apresentam,
(parecem pinturas) e que nos surpreendem. O túmulo da Urna, o túmulo Coríntio, o
palácio das Sedas, o túmulo do Palácio apesar do desgaste mostram a beleza das fachadas. Dentro dos túmulos não há mais nada a não ser os jogos fascinantes de cores.
Também é impressionante, ver do alto todo o conjunto. Continuando, pelo alto da escarpa, chegámos a um espaço que terá sido uma igreja bizantina pois, tem ainda lindos mosaicos no seu pavimento (influência romano- bizantina). Em baixo, em frente,
ficam as ruínas de grande templo romano e o templo de Qasr el Bint o único não es-
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cavado na rocha, onde se faziam oferendas a Dushara a deusa dos Nabateus , em Petra.
A meio da caminhada, quer na ida quer na volta parámos numa grande tenda para
descansar e tomar um chá, comprar uns livros, frasquinhos de terra de Petra com os
desenhos das areias. Ao fundo, junto da estação de táxis ( leia-se burros) havia a
enorme tenda onde almoçámos. Era a hora do regresso ( tem de se fazer de novo todo
o percurso. Não há outra saída) . Com mais calor, com o cansaço acumulado, refiz a
caminhada até ao Tesouro, daqui até perto do autocarro sempre aproveitei uma carroça puxada por dois burritos. A velocidade era tanta, os solavancos de tal ordem, que
eu desejei imenso ter ido a pé. Disseram que fiz bem em ter aproveitado a carroça
pois o último troço foi muito cansativo. Acredito.

Ainda no alto da montanha do lado oposto ao que nós subimos, há outro grande
túmulo muito parecido com o Tesouro, que se chama o Mosteiro ( al Deir). Pelo que
li, a subida não é fácil mesmo indo de burro. Ainda bem que ninguém falou nisso.
Mesmo assim, andámos desde as nove horas até cerca das 17h só, com a paragem
para o chá e almoço. Uma palavra para as crianças lindas que nos ofereciam ou tentavam vender pedrinhas coloridas de Petra com um sorriso doce e tentador. Não esquecendo o belo jovem que nos vendeu colares na tenda do chá. Elegante com o seu
turbante e longa túnica.
Petra era o principal objectivo desta viagem. Valeu a pena . Adorei a caminhada
pelo Sik até chegar ao Tesouro( al-Khazneh) .O vale estreito entre as colunas altíssimas da montanha faz-nos sentir minúsculos. A visão da fachada que nos aparece por
uma nesga entre as rochas é assombrosa por muito que a vejamos em filmes e fotografias. O arenito rosa dá-lhe o ar mágico na mudança de tons consoante a luz. Foi
construído no séc I AC . Tem 40m de altura e 28 de largura. A fachada tem dois andares cortados por seis colunas que se interrompem no frontão Na base, as esculturas
bem gastas representam os filhos de Zeus. No nível superior, nas laterais, Amazonas
,ao centro, uma urna ou tholos com Isis . A encimar o Tholos uma pequena urna que
se supunha ter um tesouro, daí o nome dado a esta fantástico túmulo.
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Petra enriqueceu devido à astúcia dos seus habitantes, os Nabateus que aqui se estabeleceram no ano 312 A.C. e, que desviando a água para este vale, obrigavam as
caravanas a desviar o caminho e vir aqui abastecer-se e descansar. Petra fica no vale
que liga o mar Morto ao golfo de Acaba, no Mar Vermelho. As caravanas dirigiam-se
a Damasco e Palmira. Com este comércio floresceram no período greco - romano as
cidade de Jerash e Amã. Há um grande assimilar de estilos e culturas que confere originalidade a estas construções e às suas formas arquitectónicas. É uma mescla de estilo greco- romano e oriental.No séc VI, depois de um enorme terramoto e com a
mudança de rotas comerciais, Petra quase desaparece. Já na Idade Média atraia visitantes mas é no séc XIX ( 1812) com o arqueólogo suíço, J. Ludwig Burckhardt, que
Petra despertou a curiosidade da comunidade científica . O inglês David Roberts fez
as mais famosas litografias com desenhos de Petra. Nos seus desenhos o estado de
conservação dos monumentos é muito diferente do actual (agora estão mais estragadas). Daí para cá foi um crescendo de visitantes que, depois de ter sido proclamada
uma das novas 7 maravilhas (Lx 2007) aumentou em 50% o seu número. Conta-se
actualmente, cerca de 500 000 visitantes /ano. Vai qualquer dia, ser limitado o número de visitas pois todo aquele conjunto é muito frágil e podem matar a galinha dos
ovos de ouro e perder a Humanidade, um dos seus tesouros.
Tem sido usada como cenário de filmes: o exterior do Tesouro foi usado no filme
« Indiana Jones e a Câmara do Tesouro » e a Grande Cruzada. Hergé também levou
TinTim a Petra no álbum « Perdidos no Mar»
Para rematar em beleza fomos ao deserto de Wadi Rum, areias de todas as cores e formas, uma paisagem lunar.( foi aqui filmado o Lawrence da Arábia) e para não faltar
nada umas gravuras rupestres, uma linda vegetação rasteira e arbustiva e uma grande tenda de beduínos que agora vivem do turismo e, onde tomámos o inevitável chá de menta.

Siria, Jerusalém, Jordânia

Vermelhas do pó do deserto chegámos ao Meridien,em Amã. Entrámos pela parte
mais moderna da cidade com belas vivendas, estilo ocidental e pudemos descansar e
prepararmo-nos para jantar e partir de regresso a Portugal.
Só uma nota: Por toda a Jordânia, fotos do rei, em geral acompanhado pela bela
rainha Rânia e, muitas vezes, com a rainha e os filhos estão por todo o lado. A rainha
aparece sempre em cabelo ou com um ligeiro véu mas nunca com ele amarrado como
usam as árabes. No entanto, as suas súbditas não lhe seguem o exemplo, mesmo na
cidade mais evoluída, Amã.
Foi uma viagem extraordinariamente enriquecedora e mesmo emotiva. Foi o encontro com civilizações muito antigas. Com a grandeza , o génio militar e construtor
dos impérios greco-romanos, com as nossas raízes judaico-cristãs, com os nomes e
locais do Antigo e Novo Testamento. Foi o encontro com uma religião com raízes
comuns: o islamismo, com o seu expansionismo e a tentativa de o suster ou mesmo
destruir que foram as cruzadas. Com povos que também tentam viver em paz mas
vivem em regiões tão cobiçadas. Em tempos mais recuados, devido às grandes rotas
comerciais , agora porque têm petróleo ou gás natural mas falta-lhes água e tudo se
disputa e, ao mais pequeno incidente, surge o conflito. A agravar tudo há ainda conflitos de fronteira, há o problema da Palestina, ou melhor dos povos da Palestina.
Mas é uma região fascinante, os árabes são amáveis, vivem as suas tradições com
mais ou menos rigor, deixemo-los encontrar o seu caminho e seleccionar o que de
melhor tem aquilo a que chamamos a nossa civilização e o nosso conceito de liberdade. Gostei mesmo muito. Senti ainda mais o conflito Israel / Palestina. Não tenho dúvida que também não é fácil para Israel viver naquela região rodeado de ódio por
todos os lados, mas não desisto de pensar que há-de vir de um lado e outro, alguém
que saiba recuar para estabilizar a região e todos poderem viver em paz.
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QUERO SAUDAR TODOS OS PRESENTAS
*Isabel

Estrela Rego

agradecer, também em nome da minha mãe e irmãos, ao Instituto Cultural
Q uero
de Ponta Delgada, esta homenagem ao meu pai e oportunidade que me concederam de numas breves palavras partilhar com os presentes algumas ideias e algumas
memórias sobre ele.
A faceta pública do meu pai - o José Estrela Rego médico e homem da cultura - é
vossa conhecida. O José Estrela Rego homem de família, na sua família, mesmo que
publicamente se pudessem ‘adivinhar’ algumas das suas preocupações ou dos seus
interesses, como é natural, terá deixado nas pessoas uma imagem muito mais esbatida. É essa faceta mais privada do meu pai que eu gostaria de partilhar convosco.
Não foi fácil seleccionar e alinhar as ideias para este apontamento. Escolher apenas algumas das características do meu pai constituiu um desafio que ocupou muitas
das minhas ruminações nas últimas semanas.
Quero reflectir uma imagem do meu pai que, embora minha, com todas as peculiaridades que isso implica, represente também as memórias e o sentimento dos meus 5
irmãos mais novos. Para além de tudo aquilo que foi o denominador comum familiar,
com cada um de nós o meu pai assumidamente desenvolveu uma relação particular,
em função das nossas particularidades de temperamento, de interesses, de percursos
na vida;
Como dizia, não foi fácil organizar estas ideias. Mas foi bom! Foi como ‘passear pelo
passado’, recordar momentos e revisitar muitas situações de vivência familiar ou de relação mais directa com a pessoa que, claramente, mais me marcou ao longo da vida.
Falar do meu pai implica, forçosamente falar de ‘aprender’. Isto pode parecer um
lugar comum porque, naturalmente, os filhos aprendem com os pais. Mas com o meu
*
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pai eu estava sempre a aprender. Uma das memórias mais remotas que tenho é a de o
meu pai me apontar em diversas direcções para me ensinar os pontos cardeais. Não
sei ao certo a idade que teria na altura mas, suponho que não teria mais do que 3 ou 4
anos.
Com ele aprendi, procurei aprender, acerca de coisas que ele conhecia e gostava.
Coisas tão diversas como madeiras e árvores, o pragmatismo e a eficiência dos norteamericanos, a cultura e o pensamento francês, a guerra fria, aspectos da história ou
questões sociais e políticas. Desde a minha adolescência que tínhamos longas conversas e, nessa altura, em “tempos revolucionários” no nosso país, ele confrontava-me
com as minhas próprias ideias e, frequentemente, com as minhas contradições juvenis.
Para o meu pai era fundamental que pensássemos por nós, “pela nossa cabeça”.
Houve um conjunto alargado de coisas que o meu pai fez questão que aprendêssemos. Recordo algumas: o estoicismo, o auto-domínio. Em pequenos, quando caíamos, dizia-nos que nós é que tínhamos que nos levantar e, quanto a chorar, sim mas
‘para dentro’. Nessa linha vinha também a sua crença em que as coisas se conquistam com esforço e mérito próprio. Essa postura do lutador que não descansa e não
desiste foi uma constante na sua vida. À custa disso vimo-lo perder noites de sono
para tratar de assuntos problemáticos, fazer incontáveis e longos telefonemas ou meter-se em aviões para ir fora, a onde fosse necessário ir, para resolver coisas, da família ou do seu trabalho. Sabíamos que ele não vacilava perante os obstáculos e que
frequentemente esses obstáculos funcionavam como um incentivo adicional para
prosseguir. Testemunhámos muitas vezes o alto preço que pagou pela sua coerência e
pela sua coragem. Quantas vezes nos lembrou que era preciso ‘rilhar o dente e ir em
frente’.
Com o nosso pai aprendemos o valor ‘Trabalho’ – o trabalho como fonte de subsistência, claro, mas acima de tudo o trabalho como realização pessoal e como missão. Ou seja, o trabalho como contributo pessoal para a construção do colectivo num
dado momento histórico. E nesse campo, penso que ele terá ido até ao fim. O seu
grande investimento na vida centrou-se na família e, mais propriamente em nós, os
filhos, e na nossa educação. Educação enquanto processo de formação pessoal e fonte de conhecimento e educação enquanto preparação para o desempenho competente,
numa profissão simultaneamente gratificante para nós e útil à sociedade.
Durante a nossa adolescência, num tempo em que ainda não se faziam cá exames
de orientação vocacional, acabámos por ter em casa um ‘psicólogo de orientação’ que
nos acompanhou e aconselhou a tempo inteiro. Chamava-nos a atenção para particularidades de certos trabalhos, ajudava-nos a conhecer/reconhecer as nossas características pessoais, pedia-nos que nos perspectivássemos a desempenhar uma função ou
outra, ouvia-nos com imensa paciência e, mais que tudo, não deixava que nos sentíssemos completamente perdidos e sem saber como avançar.
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E depois, mais tarde, quando cada um foi para a universidade, tornou-se aquele
‘coach’ à distância que, num tempo em que ainda não havia os telemóveis nem a Internet, esteve constantemente presente nas nossas vidas. Quando eu vivia e estudava
em Boston recebia semanalmente longas cartas do meu pai, que as tinha de escrever
à máquina, madrugada dentro, porque tinha uma letra péssima, indecifrável. Essas
cartas, para além de conterem sábias reflexões sobre os mais variados assuntos, eram
autênticos banhos de alento e encorajamento, tão importantes para aceitar as dificuldades que iam aparecendo e para acreditar que elas se podiam vencer, com o nosso
esforço e, como frequentemente nos dizia, “com a ajuda do Espírito Santo”.
Pai de 5 filhas, e um filho, criou-nos e preparou-nos sem estabelecer qualquer distinção de género. Num tempo em que se esperava que as raparigas privilegiassem o
casamento e a constituição de família em detrimento de um curso universitário, fomos fortemente incentivadas a estudar para, assim, podermos saber mais, realizarmonos profissionalmente e termos, no campo material, a nossa independência.
Com o seu exemplo fomos aprendendo que o trabalho é uma parte estrutural das
nossas vidas e como ele se projecta e afecta a vida de outros, só pode ser levado muito, muitíssimo a sério. Aliás, os seus horários, foram disso um bom exemplo.
As pessoas que conheceram José Estrela Rego sabem a relação que tinha com os livros e com a leitura. Os livros eram uma paixão. Os milhares de livros que foi arranjando ao longo da sua vida acompanhavam-no sempre. E algumas revistas também,
francesas especialmente, como a L’Express ou a Sciences Humaines, por exemplo. Lia
enquanto tomava o pequeno almoço, lia ao serão, lia sempre que podia. A sua profunda
curiosidade pelas coisas do mundo, mesmo que fossem coisas de um mundo remoto,
fazia com que lesse sobre assuntos muito diversos – história, política, cultura, música,
economia, geografia ou sociologia. E ficção também. Ao longo dos tempos manteve
contacto com editoras e livrarias portuguesas e estrangeiras onde comprou muitos dos
seus livros, em muitos casos pensando no tempo da reforma. Os muitos interesses que
manteve até ao fim da sua vida absorveram-no de tal forma que o tempo, afinal, acabou por não ser suficiente para concretizar completamente os seus antigos sonhos de
merecida leitura. Infelizmente, viemos a descobrir mais tarde, nunca chegou a desembalar alguns desses livros. Nos últimos tempos da sua vida, já bastante doente, partilhou comigo a amargura da separação desses seus amigos. Foi o meu pai que me deu o
meu primeiro livro a sério, quando tinha 5 anos, e muitíssimos mais até ao fim da sua
vida. Foi com o meu pai que aprendi a gostar tanto de ler e de livros.
Uma outra faceta do meu pai, curiosa, creio, era o seu sentido prático. Sendo um
homem da cultura, intelectual, tinha uma ligação constante às coisas práticas do diaa-dia. Ou seja, não vivia num mundo à parte, num mundo de causas ou de ideais apenas. Até nem se aborrecia de fazer compras no hipermercado e gostava de comprar as
suas roupas e outros objectos para uso pessoal.
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Com o nosso pai aprendemos o valor do tempo e temos a noção de que ele não
terá desperdiçado um segundo desse bem que considerava precioso. Fazia-lhe imensa
impressão a perda de tempo e, apesar do seu engenho para tentar que o seu tempo
chegasse para tudo, vimo-lo por vezes frustrado por não conseguir chegar a tudo. O
meu pai morreu com muitas coisas por fazer. Sei que era este o seu sentimento.
Aos olhos das pessoas era bem possível que o nosso pai parecesse uma pessoa séria, por vezes até sisuda. Mas quem o conheceu sabia da sua boa disposição serena,
de como gostava de uma boa gargalhada. O seu sentido de humor, muito peculiar e
subtil, fazia-nos rir até às lágrimas.
Mas se tivesse que apontar uma característica forte do meu pai, não hesitaria em
dizer que era a generosidade. Ou seja, esquecer-se de si e por os outros primeiro. Proporcionar-lhes coisas e condições, claro. Mas, principalmente, dar-lhes do seu tempo
e, acima de tudo, dar-lhes a sua melhor atenção. E essa generosidade com que sempre
nos presenteou ao longo da sua vida, de que temos saudades hoje, é uma memória
forte, que nos vai inspirando e nos faz sentir a maior gratidão.
Muito obrigada a todos pela vossa atenção.
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apresentação do livro “POEMAS DE ÁGUA”
* Ana Maria Netto Viveiros

13 de Setembro de 2006
Minhas Senhoras e meus Senhores
aqui na resposta à ternura de um convite que me foi feito pela Adriana BesE stou
sone, para apresentar o seu livro, “Poemas de Água”. E a primeira palavra que
me vem à memória, neste momento, é a palavra Saudade… Saudade de um tempo
menino que agasalha o corpo e aconchega o coração! Saudade de um tempo menino
que ia connosco e com os nossos primeiros passos ao jardim da fantasia… e que
acendia o nosso entusiasmo quando as primeiras letras chegavam e tinham o sabor a
charada e a enigma. Saudade de um tempo menino que nos assegurava o sorriso,
quando as férias já vinham chegando… e eram as mensageiras da nossa descontracção e da nossa alegria!
Lembro-me também, na saudade, da nossa entrada no antigo Colégio de São
Francisco Xavier. O olhar de cada uma daquelas meninas, que ali estavam, olhou
uma a uma todas as outras… e cada uma das nossas conquistas acabou, com certeza,
num sorriso de olhares feito!!
E foi desse olhar primeiro… que tu e eu nos fomos aproximando, de um modo ou
de outro, pela paixão por uma língua de invulgar sabor estético… e aqui estamos,
neste dia 13 de Setembro de 2006, neste simpático Centro Cultural de Ponta Delgada,
exactamente, para um Encontro de Poesia! !
Interessante o cartão de apresentação que agora mesmo acabei de receber e que
diz:
*
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Adriana Bessone, em toada de retrato
Nascida no meio do mar… na terra das Azáleas
e das Hortênsias em flor
na mais linda ilha dos Açores
Afectividade - o seu mundo de afectos teve sempre
a tendência para o amor… para a ternura
Sensibilidade - há aqui duas linhas uma para afectividade,
outra para a sensibilidade estética
Personalidade - está marcada pelo carácter, pela firmeza
e pela força de vontade
Temperamento - diz de afabilidade, de boas relações humanas,
e de uma certa ironia
Os poemas de Adriana Bessone deambulam pelo tempo… em três idades diferentes e em três estádios de vida.
Poemas do Tempo Verde!, os primeiros a entrar em cena,… na busca de olhares,
na procura de um berço macio… ou de um colo aconchegante… ou de um ninho que
os acolha! Tal como o pressagiam, falam e dizem de uma alma jovem ávida de colher
à vida tudo o que pertence ao seu pequeno mundo encantatório, não menosprezando
nunca a colheita a outros «mundos», que porventura por ela fossem passando…
São sinais! São sonhos que aconchegam o enlevo, o êxtase, o encantamento… São
sinais premonitórios que navegam em mares de utopia e que dizem também… até onde
se conseguiu ir em termos de idealidade… e em termos de conquista… e não podemos
esquecer, nunca, que a história dos homens é também… a história das suas utopias…
Tempo Verde…
…é todo um desfilar de rumos, na procura
de um toque de felicidade!
…é todo um amealhar… de vivências que calam fundo
no coração de quem as viveu.
…é todo um trazer à tona do texto… a força imagética de
retratos humanos, emoldurados por um olhar
carregado de afecto e de ternura
…e é todo um trazer a esperança ao rosto dos dias
Poemas de Tempo Verde são um hino de amor à vida e a tudo quanto ela simboliza! !…
…e é em toada branca, leve, e doce… e por entre fogachos
de emoção e de ternura que Adriana Bessone estende o seu enorme oásis de tempo
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verde e procura criar o seu espaço de vida e a sua sede de amar… as pessoas, as coisas, os sorrisos, as estrelas, o sol e a lua, e o vento e o mar… e tudo… e tudo o que a
rodeia e a invade… e nela se enrosca… e nela se insinua.
Minhas Senhoras e meus Senhores
Quando apresento um livro de poesia não o faço, nunca, sem um certo tremer de
alma. É que as palavras merecem-nos sempre um grande respeito… mas quando tocadas pela arte de uma expressão literária… que dá pelo nome de poesia… e que procura
combinações harmónicas… ritmos… imagens… cadências… e para além de tudo
isso… exige ainda o toque artístico na construção da mensagem… temos de convir que
não é fácil tocar um livro de poemas, sem trocar olhares de cumplicidade entre o nosso
eu que lê e a intimidade de quem o pensou, de quem o sentiu, e de quem o escreveu!
Não é fácil não! Nunca o foi!! Tocar um livro de poemas… e ficar indiferente ao
mundo de sensações, de emoções… e de rotas de sonho e de sóis que buscam luas…
E é por isso que os Poemas de Água, que a Adriana aqui nos traz hoje, têm um selo,
um selo com que se abrem as palavras a um futuro de um texto ainda por abrir!!
Temos o livro. Temos as palavras. Temos o selo. O que esperamos então? Talvez
um sinal… vindo dali… Adriana! Podemos tentar a abertura do teu texto?!
Eu quero viver
Este é o primeiro poema do livro “Poemas de Água” e é também a primeira pincelada de cor, de luz e de movimento que a poeta acarinhou no seu seio… e depois sorriu!…
Há sempre um sorriso, quando algo nasce dentro de nós… e um livro é um pouco
isso… o seu acto de nascer… de abrir as suas páginas ao mundo não é um gesto gratuito!
As ideias e sentimentos que veicula, a sua rede de relações, o seu campo de afectos… tudo
o que até ali se fechou em segredos de alma… vai nascer para a vida… vai ser… Vida!
Eu quero viver
Eu quero viver a ave que passa
as manchas de verde que escalam o monte a poesia da árvore solitária
as migalhas do sol no chão ensombrado
Eu quero viver
a união entre a montanha e o céu
o raio de luz que aloira o trigal
o fruto maduro no chão do pomar
a cancela da horta aberta e esquecida…
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Eu quero viver a Vida
Eu quero viver
a luz do sorriso daquela criança
o mistério azul dos seus grandes olhos
e a presença oculta da mãe
no bibe branco de folhos
Eu quero viver ainda
recorte da onda que o vento enviou
brilho das cores da concha
grande coração do mar dentro do búzio
e a espuma do traço que o barco deixou…
Este poema grita vida! Sobretudo quando a autora afirma “eu quero viver a Vida”
e é interessante notar que este seu “quero viver” pertence quase, na sua totalidade, a
uma simbiose perfeita entre o testemunho vivencial de pertença ao texto que Adriana
Bessone assume e o seu contracenar com toda a natureza como se de seres humanos
se tratasse. É ela que nos diz, de uma forma muito cativante, que o seu amar a vida
não se esgota facilmente, porque está em tudo…
“naquilo que vejo e que penso e que sinto/ na alma das coisas/ e no mais que
pressinto… “ p. 21
«Eu quero viver a ave que passa» diz-nos a poeta… e eu gostaria de colher a este
poema… em pincelada ténue e amena… e em toque de asa… tudo o que ela quer, realmente, viver… e esse tudo é o que está sabiamente tocado por veios de uma luz que
não fere o olhar, mas que polvilha o texto e o torna aberto a pequenas cintilações que
lhe dão vida e que o projectam em paleta de tonalidades, cambiantes, matizes diversos… e, ainda… fazem ressaltar alguns contrastes muito conseguidos…
Que luz é esta que inunda o poema?
Que movimento, de rotações feito, nos diz que as palavras, de manchas verdes
vestidas, escalam o monte? Ou que o recorte da onda conseguiu toda a sua expressão
plástica, num bailado de vento… e de sol… e de espuma?
Eu penso que seria interessante a procura de alguns desses focos de luz, uns bem
visíveis… outros nem tanto assim, porque escondidos em cortinas de bastidores…
mas todos eles necessários à estética do poema… e da sua maior ou menor visibilidade depende a atracção do nosso olhar… e a interpretação do nosso sentir!
O que vemos então? Que traços nos tocam mais? Que efeitos pictóricos nos são
revelados?
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quando
as manchas de verde

escalam o monte
ou

as migalhas de sol

dizem de uma luz derramada

quando
montanha e céu

cruzam uma linha de cor
ou

um raio de luz

aloira o trigal

quando
a luz de um sorriso

mergulha em azul toque de um olhar
ou

o vento se enrola

na onda desfeita em espuma
ou

o brilho das cores

cintila na pele da concha

quando
o grande coração do mar

cabe todo dentro de um pequeno búzio
ou

a espuma do traço nos devolve

o rasto de um barco que já ali não está

É realmente muito interessante este contracenar de jogos de luz com a projecção
de formas… e de cores… e de sonoridades… e de outros elementos estéticos que animizam a atmosfera do poema e conferem um sentido mais puro às palavras e constroem uma mensagem poética… que aproxima sentimento e pensamento. E que colhem
a um texto, aparentemente calmo, uma infinidade de informações que acabam por dar
brilho e intencionalidade à escrita da poeta.
Será que Adriana Bessone elegeu, nas suas buscas de luz, como foco catalisador
“a lua e o lago! Que aparecem na citação que faz Ricardo Reis in “Odes”,
Sê todo em cada coisa. Põe quanto és
No mínimo que fazes.
Assim em cada lago a lua toda
Brilha porque alta vive.
Ou foi outra a sua lua… aquela que a pag. 23 nos diz:
“ A noite, em doce paz, longe da rua/ Eu brinco às escondidas com a lua/ / e tagarelo a sós… com as estrelas.
Mas há mais… e já aqui vem chegando um poema que alberga uma outra face da
lua. E insinua… a silhueta de um sol que brilha.
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Chama-se “A Toada” e fala-nos de uma
Menina de longas tranças
Sentada à porta da rua
De bochechas encarnadas
Redondinhas como a lua
Menina de tranças longas
Que bem fica o penteado!
De pés descalços ao sol
De bibe branco bordado
.......................
Sem cuidados, logo ao lado,
A gozar o sol que brilha
O gato amarelo dorme
Quase em cima da cartilha
Mas é um menino, de nome João que vamos encontrar a p. 35, num belíssimo poema de Adriana Bessone que vai ter o privilégio de um encontro… em clave de SOL
instalado! E o poema!? O poema tem uma mensagem muito rica. Um sentido social
bastante definido… e, em pano de fundo, toda a leveza de um ritmo e toda a frescura
de um texto que agarra o leitor e o faz pensar em coisas profundas… de uma forma
subtil… não menos intensa.
E o menino, de nome João?
O menino? esse sabe bem onde encontrar o sol!…
…e por causa do menino… e por causa do sol… e por causa do
poema e da ternura que dele se liberta… é que eu não resisto à tentação de o ler na íntegra:
“Em busca de Sol”
Dançando nas pedras
Um salto… outro salto
Veio sempre a saltar
E ei-lo na praia. É o João.
Ainda mal gastou uns seis anitos
do tempo que Deus tem para lhe dar.
Está descalço e a areia abrasa
Mas ele vem buscar Sol
já que o sol não vai a casa dele/
porque não é casa.
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O mar é seu amigo
vem beijar-lhe os calções esfiampados
E o João trouxe um balde
quer enchê-lo de peixes doirados…
Brincou… correu…
E quis pescar… em vão…
Com um peixe morto que o mar lhe mandou
vai feliz, feliz, o João.
Leva com ele o seu quinhão de sol/
em duas rosas de fogo nas faces
E leva areia no baldinho velho
e mais areia na cabeleira preta.
À tarde, com os filhos das vizinhas
vai brincar às represas na valeta.
Os calções salgados
um balde de areia
um pouco de sol
um peixe morto na mão
saltando nas pedras
um salto… outro salto…
Lá foi o João
…e outros sóis e outras luas continuarão nas suas órbitas de luz a derramar luminosidade… sobre o texto.
E como estamos na rota do sol… e da lua… e do branco, há muito para desbravar, nesse sentido, pelo livro fora…
Poemas de Água é o segundo grupo de poemas, hoje, em palco de vida. A autora,
na Introdução que faz ao seu livro, diz deles: “brotaram dos meus olhos, da Dor e da
Saudade numa fase muito triste da minha vida.”
Poemas de Água são o hino a uma alma que chora! Com palavras que demarcam
o desencanto,
a saudade,
o desejo de fuga,
a poeta vai construindo uma estética de texto, por entre
a dor

e a necessidade de luta

e um pouco ainda por entre

o sussurrar da esperança.
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Minhas Senhoras e meus Senhores
O oásis verde que a poeta, cuidadosamente, foi criando, era um espaço aberto. Não tinha limite…
“Limite teria
mas de tão distante
longínquo, impensado,
nem se via.
Lado a lado
Caminhámos vinte anos
Um pouco mais
O eco fundido dos nossos passos
Soava felicidade…
De repente… numa noite
ouvi só o som dos meus…”
Foi todo um mundo de afecto… o que desmoronou! Foi toda uma sensibilidade ferida… a que ruiu
Hoje
o meu passo soa só
e sabe a mágoa…
E, no cinzento das horas
diluo a Saudade
em água…
Estivemos com o poema Retrospectiva… em pequenos extractos colhidos ao texto…
…e pelo respeito que me merece toda uma emoção contida, procuremos olhar, por breves instantes, o que a sensibilidade requintada de
Adriana Bessone, escreveu em
Quando uma estrela se apaga
fica a noite mais sombria
faz-se mais escuro o dia
fazem-se os olhos nascentes…
Torna-se o piso da Vida
mais difícil de subir,
altaneira, surge a vaga,
medonhas são as correntes

Apresentação do Livro “POEMAS de ÁGUA”

São mais tristes os poentes
quando uma estrela se apaga,
Há barreiras a transpor
troncos caídos, silvados…
Morre no olhar o brilho
Mas há que seguir o trilho
mesmo de olhos pisados.
Dói a saudade sem dó
de outros momentos ausentes
e fica a alma mais só
só a Esp’rança a anima!
Apagou-se a minha estrela
Apagou-se. Não morreu.
Já não brilha para a terra
fulge muito mais acima…
e já que fomos capazes de olhar, tão fixamente, quanto o podíamos, o percurso de uma luta interior que se debate entre o sofrimento e a solidão, gostaríamos
de salientar, neste momento, dois pequenos apontamentos que nos são sugeridos
pelo acontecer do texto e que estão intimamente ligados entre si. O primeiro
reza assim:
Quando uma estrela se apaga
fica a noite mais sombria

São mais tristes os poentes
quando uma estrela se apaga

Sem ter sequer a intencionalidade de falar na importância da métrica neste poema,
e na sua possível relação com a mensagem do texto, a minha ideia prende-se, pura e
simplesmente com o estatuto do verbo “apagar” neste contexto. Um verbo apagar ligado a uma estrela, o que torna a noite mais sombria, e a um poente mais triste, porque também se lhe apagou uma estrela!
O segundo apontamento parece-nos estar nitidamente ligado ao primeiro. Surgenos então com uma ideia de que há pequeninos nadas que constroem mundos em ausência:
“Apagou-se a minha estrela
Apagou-se. Não morreu.
Já não brilha para a terra
Fulge muito mais acima…”
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Assim é menos amargurante olhar uma estrela que se apagou… do que olhar uma
estrela que morreu. O recurso a este eufemismo marca toda a diferença!… e a distância deixa de ter sentido, porque o brilho atingiu uma outra dignidade! Mais distinta…
mais nobre… mais sublime!!…
…e na esteira da poesia deste texto, que a sensibilidade de
Adriana Bessone trouxe à ribalta da sua ilha, vem um caudal de palavras magoadas…
que marcam a sua presença em todos os poemas, ditos de água… palavras magoadas
que se assumem no silêncio e se afirmam na palavra saudade… na palavra dor… na
palavra solidão… na palavra angústia, na palavra mágoa…
Minhas Senhoras e meus Senhores
Poemas de Água…
… são o retrato de uma solidão assumida,
… que dizem de um vazio de alma
… que dizem de um gesto cansado
… que dizem de ausências da ausência!!
…e trazem consigo a necessidade humana do expelir do grito, que ela tão bem retrata no seu poema «Catarse».
Catarse, o seu ritual de purificação das emoções!
O seu ritual de libertação!!… na espreita de uma resposta emocional que lhe diminua o sofrimento!!
Eu queria poder gritar… gritar… gritar…
Gritar muito… muito… muito…
Gritar loucamente!
Gritar o momento de ter sido
Gritar a vontade - medo de não ser
Gritar as palavras que se dizem
“Ocas, sem sentido e sem sabor
Gritar a solidão no meio de gente
Gritar as horas rasas desta Dor
Gritar esta saudade dentro de mim
os anos bons que pareceram dias
Vivo agora horas tristes, agonias
que são milénios negros e sem fim…
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Gritar… gritar muito, mas aonde?
Aonde gritar sem ninguém que me oiça?
Não há lugar… já nisto eu acredito
P’ra tamanha dor, tão grande Pena
a Terra é tão frágil, tão pequena
p’ra suportar a força do meu grito!
E eis-nos já a receber o terceiro grupo de poemas que dá pelo nome de Poemas de
Sol e de Sombra e é com eles que o livro se fecha!
Poemas de Sol e de Sombra…
… é toda uma recolha de traços humanos que dizem de um
mundo mais alargado
… é todo um colocar de interrogações na rotina e na face
cansada dos dias
… é todo o saber usar um certo toque de ironia
… é todo um saber tocar os dramas da vida
… é todo o saber colher a pureza das emoções… e o toque
brando e doce do afago, da carícia e do mimo…
Os Poemas de Sol e de Sombra do eu lírico de Adriana Bessone dizem-nos, ainda, em pano de fundo de religiosidade tecido, de um alicerce de vida e do enorme
peso de um sustentáculo de fé… de uma fé sem limites!! Sem revolta! Sem paixões
agressivas… mas de uma ternura e de uma serenidade inquestionáveis!!
…e é, em tom de súplica que Adriana Bessone nos diz, em retalho de memória, na sua “PRECE” a p. 53:
“Senhor, ouve-me, escuta-me!
Fixa em mim o Teu Olhar
Põe a Tua Mão na minha
Ajuda o meu caminhar!”
E, se quisermos definir a poesia de Adriana Bessone, neste seu livro, podemos dizer
que ela lhe brota da alma com uma frescura e uma transparência de água, com a magia
do seu Tempo Verde e com sentidos de vida que tocam o seu Sol e a sua Sombra.
Ilha-berço fecha o livro Poemas de Água e é, em tom de despedida, que a poeta
tece um hino de cidadania à sua ilha. Vamos também fechar a nossa apresentação,
com esse hino… com a sua leveza e com a sua verdade!!
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Ilha-Berço
Por detrás da bruma,
meu berço balança
em verde alcatifa…
Tem colchão de mar
e lençóis de azáleas
com rendas de espuma…
A colcha é de hortênsias
e folhos de esp’rança!
Por detrás da bruma
meu berço balança…
Almofada doce
tecida de sonho
de maresia…
tão cheia de pétalas,
tão doce e macia!
Colunas de enxofre
sustentam dossel
forrado de nuvens
e prata de estrelas!
Meu berço uma concha
de estranho areal…
Esmeralda, aljofre
de manto real
Meu berço ninado
Por velhas toadas,
Que cantam pastores
e princesas lindas,
Tão meigas e boas,
Morrendo de amores…
Chorando lagoas…
Meu berço embalado
por frescas nascentes…
Meu berço aquecido
por águas ferventes!
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Meu berço poisado
em vulcão imenso…
Meu berço escondido
em matas de incenso!
Com lençóis de azáleas
e rendas de espuma…
Meu berço baloiça
por detrás da bruma!
Minhas Senhoras e meus Senhores
Estivemos com um texto! Em memória de vida!… em rosto de saudade…
Estivemos com um livro “Poemas de Água”… Um brinde de emoções e de enternecimento…
…a dor e a mágoa lado a lado!!… e um manancial de ternura por entre os atalhos de Tempo Verde… os regatinhos de Água e o toque de Sol e
de Sombra!…
Estivemos com uma poeta! Adriana Bessone, em ecos de saudade… e em ritmos
de ser!!
…e ficámos com a Margarida Maria, com a Graça Isabel e
com o Rui Miguel, os três filhos da Adriana… e com todo o carinho instalado na dedicatória que lhes faz deste seu livro
Quando eu sair do Tempo
Não choreis por mim.
Eu estou, aqui, presente!.
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