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A Ermida de S. Brás
Terá sido sempre assim
a sua actual fachada?

Pelo Dr. Jorge Gamboa de Vasconcelos

Ponta Delgada até aos finais do século XV foi.
segundo diz Gaspar Frutuoso nas «Saudades da Terra».
«solitário ermo. saudoso lugar e pobre aldeia».

Em 1499 essa pobre aldeia foi porém promovida a
vila e. desde então - e principalmente depois que Vila
Franca foi completamente arrasada pelo terramoto de
1522- ela jámais deixou de se expandir e prosperar a
ponto de D. João IfI. de «motu próprio». a ter elevado. em
1546. à dignidade de cidade.

Gente enviada pelo Infante D. Henrique antes mesmo
que D. Pedro. então regente do Reino durante a menori-
dade de D. Afonso V. ordenasse. em 1443. o povoamento
de S. Miguel, já se tinham fixado naquele lugar e ali tinha
sofrido as inclemências próprias de uma ilha deserta e
distante que. para mais. era atreita a frequentes tremores
de terra e a pavorosas erupções vulcânicas que a torna-
vam. à primeira vista. inóspita e insegura.
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Esta gente já tinha, no entretanto, formado uma
Nação à custa de constantes batalhas e deenormíssimos
sacrifícios durante três séculos.

Não eram, pois, aquelas adversas condições telúri-
cas que a fariam virar a cara às incomodidades e aos
perigos.

E ali ficou, como aliás em outras partes desta e de
outras ilhas do Atlântico, travando dura luta com a Natu-
reza, de que saiu vitoriosa graças à sua indómita cora-
geme à sua inabalável fé.

Foi esta coragem e esta fé filhas do estoicismo e do
misticismo da Idade Média e potenciadas e estimuladas
pelos novos anselos individuais e pelas novas descober-
tas científicas da Renascença, que levaram os homens
desse tempo a ali «crescerem e multiplicarem-se».

Não admira pois que .ao lado das suas pobres caba-
nas de madeira ou de «pau a pique», todas inicialmente
cobertas de colmo, logo as ermidas surgissem como refú-
gios indispensáveis à sua vida espiritual.

Foi nessas ermidas que eles fizeram as suas mais
íntimas meditações; foi nesses incipientes templos que
eles dirigiram a Deus as suas mais ardentes preces e as
mais sinceras orações.

Como seriam então essas ermidas?
Simples barracas cobertas de palha e apenas com

um painel pintado, representando o orago, tal como Gas-
par Frutuoso diz ter sido a primeiracapelania da Ribeira
Grande, da invocação de Nossa Senhora do Loreto, antes
de começarem, em 1507, as obras da sua primeira igreja
da Matriz?

Ou uma construção já mais evoluída, com paredes
de pedra e cal, cobertas de telha e contendo já, no seu
interior, imagens esculpidas?

Não o sabemos.
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E não sabemos, não só porque os cronistas a elas
senão referem, com precisão, mas também porque delas
não resta um só vestígio.

O que sabemos, pelos mesmos cronistas, é que
Ponta Delgada já tinha, no século XV, antes mesmo de
ser vila, três ermidas: - a de Santa Clara, de São Sebas-
tião e de São Pedro.

Oue aspecto teriam estas ermidas?
Elas seriam já réplicas, embora humildes, dos

padrões artísticos existentes no Continente?
Ou, pelo contrário, simples abrigos utilitários, des-

pidos de qualquer preocupação estética?

Ouando os Açores começaram a ser povoados,
a Europa estava no termo da época medieval.

Isto explica porque foi ainda em estilo gótico que
Vila Franca, então capital da ilha, erigiu, na segunda
metade do século XV, a sua primeira igreja - a igreja
de São Miguel Arcanjo.

Esta igreja, mandada construir pelo Infante de Sagres
(conforme consta do seu testamento aberto depois
da sua morte, em 1460), foi completamente destruída pelo
referido terramoto de 1522 e reconstruída, com a mesma
forma, em outro local, alguns anos depois, razão por que
ainda hoje apresenta; na sua fachada, todas as caracte-
rísticas inerentes àquele estilo.

Mas a Europa estava também no limiar da Renas-
cença, que fora buscar à Antiguidade Clássica os mode-
los greco-romanos que a haviam de informar e caracte-
rizar durante um século.

Esse novo estilo - o estilo renascentista - nasceu
assim em Itália, no segundo quartel do século XV, estilo
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que rapidamente se difundiu pela França, pela Alemanha
e pelos Países Baixos, só não encontrando a mesma per-
meabilidade na Península Ibérica.

Nessa altura, Portugal e Espanha estavam totalmente
absorvidos pela sobre-humana tarefa dos Descobri-
mentos Marítimos, e o Manuelino e o Plateresco eram
então as expressões plásticas que mais agradavam e que
mais se identificavam com o momento febril que estes
dois povos viviam.

E isso explica, também, porque foi em estilo manue-
lino que Ponta Delgada edificou, de 1533 a 1545 a sua
primeira igreja - a igreja de São Sebastião.

Este estilo ainda está bem patente no pórtico da
entrada e nas portas dos flancos deste templo, bem como
nos arcos do transepto e nas nervuras das abóbadas,
descobertas no seu interior há poucos anos.

Mas o renascimento, com todo o seu poder de sedu-
ção e de expansão, acabou também por penetrar em
Portugal.

Ele apareceu primeiro, com os seus delicados moti-
vos decorativos, nas faces das pilastras do sumptuoso
claustro dos Jerónimos, em Lisboa, e, aqui na ilha, nas
jambas da formosa porta do lado sul da Matriz de Ponta
Delgada e no belo baixo-relevo que forma o friso inferior
da janela manuelina da rua da Praça da Ribeira Grande.

Ele mostra claramente a sua influência na sóbria e
elegante fachada da ermida da Trindade, bem como nas
portadas das igrejas da Esperança e de Santo André.

Ele decerto inspirou a arquitectura da igreja do pri-
meiro mosteiro que a cidade teve - o de Nossa Senhora
da Conceição, dos franciscanos - construído de 1517 a
1525 e que foi posteriormente demolido, para dar lugar
à actual igreja de São Francisco.
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E penso que assim foi, por existir ainda, incrustrado
num velho muro do jardim que fica por detrás desta
igreja, um pequeno e mimoso nicho de cornposicão
renascentista, que parece ser o «rellquat» de imóvel mais
vultuoso que por ali tivesse havido ...

Este estilo não se manteve, porém, por muito tempo,
enleado à pureza das suas linhas e à disciplina das suas
regras na própria Itália.

A partir de 1520 ou 1530, grandes artistas, como
Miguel Ângelo, começaram a menosprezar os cânones
que eles próprios tinham estabelecido e servido no seu
início.

E as formas harmónicas e estáveis, que pareciam
paradas no tempo e no espaço, entraram em movimento,
daí resultando uma alteração profunda das suas composi-
ções e das suas proporções.

Na arquitectura, este inesperado movimento não
bulira, todavia, com os elementos fundamentais das cinco
ordens greco-romanas, como as colunas, os entabela-
mentos e os frontões.

Eles continuaram a ser empregados, mas dispostos
por forma tão arbitrária e tão contrária às normas esta-
belecidas, que todos sentiram que algo de estranho e de
insólito acontecia em obediência ao inconformismo que
então reinava por toda a parte, tanto no campo das artes,
como no campo religioso, como em todos os outros cam-
pos da vida intelectual e social.

Deste agitado movimento, em que tudo foi contes-
tado e alterado, surgiu uma nova expressão artística
que os historiadores classificaram, ora de «Alto Renasci-
mente» ora de «Barroco Primitivo» .

E estas denominações perduraram até aos nossos
dias.
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A observação mais atenta e mais recente deste tenó-
meno encontrou, porém, tais dissonâncias entre a ética
e a estética do Renascimento e do Barroco que, a partir
de 1963, ninguém mais se atreveu, em Portugal, a chamar
assim às produções plásticas daquele período.

E, porque então em toda a Europa os artistas daquela
época quiseram arquitectar, esculpir e pintal «di maniera»
semelhante à dos grandes mestres italianos que aquele
movimento tinham emprestado todo o fulgor do seu
talento, a esta alteração das formas passou a chamar-se
«Manelrlsmo». dando-lhe as honras de novo estilo.

Este novo estilo ficou, pois, intercalado entre o
Renascimento e o Barroco, com balisas cronógicas que
vão desde os meados do século XVI aos meados do
século XVII e com características próprias perfeitamente
definidas.

Foi neste período conturbado da Europa que se reu-
niu, em Itália, entre 1545 e 1563, o Concílio de Trento.

E foi deste concílio que saíu a Contra-Reforma, que
ditou as normas austeras que os Jesuítas, assim como os
agentes das outras Ordens Religiosas mais antigas,
observaram rigorosamente durante os primeiros anos,
mas que, a partir dos meados do século XVII, abando-
naram, para dar aos templos e à liturgia maior grandeza
e maior esplendor.

Foi a partir desta data que os retábulos dos altares,
até aí constituídos por simples painéis emoldurados
(como se vê ainda na ermida da Trindade e em outros
raros templos desta ilha). passaram a ter mais túrgidas
e faustosas talhas doíradas: que as fachadas das igrejas
e das ermidas, até então relativamente lisas e sóbrias,
se encheram de saliências e de ornatos; que a predomi-
nância das linhas rectas e serenas deu lugar à predomi-
nância das linhas curvas e atormentadas e que, alfim,
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o Barroco surgiu assim em toda a plenitude do seu poder
emotivo e deslumbrante.

O período maneirista, que antecedeu esta explosão
artística, não terminou, porém, em Portugal nos meados
do século XVII.

Ele prolongou-se por mais 50 anos, pelo menos, tanto
no Continente como aqui, razão por que no século XVIII
muitos edifícios tanto religiosos como profanos. não obe-
deceram a esta nova e exuberante gramática decorativa.

Foi neste dilatado período maneirista que Ponta Del-
gada viu implantar-se, a dentro da sua área urbana, as
igrejas .e os conventos da Esperança, de Santo André, de
São João, da Graça e da Conceição (2.0 deste nome); os
recolhimentos da Trindade. de Santana. e de Santa Bár-
bara. com os seus respectivos templos; e as igrejas de
São Pedro. de Santa Clara, do Espírito Santo (perten-
cente à Misericórdia) e de Todos os Santos (2." cons-
truída pelos Jesuítas), além da igreja de São Francisco.
séde actual da paróquia de São José, que é a maior de
todas e também a mais tardia, visto só ter sido acabada
em 1714.

Além destes mosteiros e destas igrejas, muitas foram
também as ermidas que se fizeram, tais como a da Madre
de Deus, de Nossa Senhora das Chagas, do Corpo Santo,
de Nossa Senhora do Amparo, de Nossa Senhora da Boa
Nova, de Nossa Senhora da Boa Morte, de Santa Luzia,
de Nossa Senhora da Ressurreicão, de Santa Margarida
de Chaves, de S. João de Deus, de Nossa Senhora do
Desterro e de S. Brás, isto sem contar com a primitiva
ermida deste nome, nem com as de Nossa Senhora da
Conceição, de Santa Catarina e da Natividade, que foram
anteriores a este período, nem com outras capelas
anexas ou inclusas em casas ou solares particulares.
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Algumas destas igrejas, tais como as de São José
e de São João, já não existem, como também já não
existe a do primitivo convento de Nossa Senhora da Con-
ceição, como se disse acima, por haverem sido todas
destruídas; a de São Pedro, a do Colégio dos Jesuítas e
a de Santa Clara foram, no todo ou em parte, substituídas
por outras de maiores dimensões ou de outro estilo; uma
- a da Graça, embora conservando a sua antiga fachada,
foi adaptada a outros fins (é a actual séde da Academia
das Artes) e as da Esperança e de Santo André, assim
como a da Matriz (anterior a este período), sofreram tais
transformações nos seus interiores ou nos seus frontis-
piclos. durante os séculos XVIII e XIX, que só pelas suas
portadas (e por outros elementos interiores no caso da
Matriz) se pode identificar a sua expressão artística
anterior.

Só a majestosa igreja de São Francisco se encontra,
pois, íntegra e pronta a afirmar-se como o maior e melhor
exemplar do Maneirismo Micaelense.

Mais desfalcadas ou alteradas estão, porém, as 18
ermidas acima citadas.

Deste número, quatro - a do Desterro, a de Santana,
de São Gonçalo e da Mãe de Deus - foram substituídas,
nos séculos XVIII, XIX e XX, por outras de estilo diferente.

A da Boa-Nova foi demolida, mas reapareceu como
capela privativa no interior da Cadeia Distrital.

Onze já nem se sabe onde estavam localizadas, e só
duas - a do antigo recolhimento da Trindade e a de
S. Brás - conservam todos os seus elementos arquitec-
tónicos primitivos.

Estas mesmo não deixaram de ser mexidas pelos
homens.

A da Trindade, implantada em 1544 na rua que tem
hoje o nome do Dr. Caetano de Andrade, foi mudada nos
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anos 60 do nosso século para o alto do «Beco do Jardim
António Borges», à «Lombinha dos Cães», para permitir
o alargamento da rua do Dr. Luís de Bettencourt.

Esta mudança foi. porém, feita com tanta cautela e
amor, que nenhuma das suas peças fundamentais se per-
deu ou teve de ser substituída.

Ela é, pois, o exemplar maneirista que mais puras
ressonâncias renascentistas possui e que em mais per-
feito estado de conservação e encontra.

A outra - a de São Brás - que tem a data de 1584
gravada na base do seu nicho exterior, seria, pelos valio-
sos e castiços elementos arquitectónicos que possui,
tanto no seu interior como no seu exterior, a mais bela
representante de todas as ermidas maneiristas de
S. Miguel, se as mutilações e as transposições que se
fizeram outrora na sua fachada pudessem ser agora
recompostas.

E, porque assim julgo, é a ela, em especial, que nos
vamos referir a seguir com mais desenvolvimento:

A actual ermida de São Brás não é a primeira que
existiu em Ponta Delgada. Esta, segundo Gaspar Fru-
tuoso, situava-se ao pé da fortaleza que Manuel Machado
começou a construir no ano de 1553 e que, por esse
motivo, teve de ser «mudada a outra parte junto da fonte»,
para dar maior desafogo ao Castelo que dela tomou o
nome.

Foi depois desta resolução que surgiu a actual
ermida com o mesmo orago, orago que deu também o
nome de São Brás à velha rua de Ponta Delgada que,
depois da implantação da República, foi politicamente
crismada de Machado dos Santos.
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Ê, pois, nesta rua que hoje se encontra esta segunda
ermida de São Brás que, há precisamente quatrocentos
anos, se mantém de pé, graças à firme devoção da gente
do passado por aquele grande mártir da cristandade e da
gente do presente por Santa Luzia, cuia imagem (conjun-
tamente com a de Santo Antônio) nela foi entronizada há
mais de um século, razão por que é também conhecida
por «ermida de Santa Luzia».

Mas será a ermida actual a mesma daquele tempo?
Perto do sítio onde ela se encontra existiu outrora

uma fonte, que durante muitos anos deu o nome à rua
que agora se chama de Manuel da Ponte.

Seria esta fonte aquela a que se queria referir o cro-
nista?

Se o foi. o templo actual podia ser o mesmo.
Mas este templo tem gravado no frontispício e com

letras da mesma época a data de 1584 e esta data é trinta
e um anos posterior àquela em que teve início a cons-
trução do Castelo (1553) e em que já havia a ermida
primitiva.

Como explicar, pois, o facto?
Seria esta data, não a da fundação da ermida, mas

sim a da sua trasladação e reconstrução?
À falta de dados históricos mais concretos, temos

que buscar, no próprio imóvel. elementos mais elucidati-
vos que nos ajudem a sair da dúvida.

E estes estão patentes nos motivos decorativos da
sua fachada e nas formas estruturais do seu interior.

Estes elementos não correspondem, na verdade,
àqueles que foram os mais usuais nos templos anteriores
aos meados do século XVI. tal como se poderá ver na
ermida da Trindade.

Nesta, o pórtico é redondo, e ladeado por duas
elegantes pilastras tosca nas, que suportam saliente enta-
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belamento. donde :emergem dois pináculos laterais e. ao
centro. duas pequenas volutas. em S. que elevam uma
concha com seus sulcos radiais muito bem marcados e
cercada por ornatos geométricos.

Nos cantos, duas outras pilastras, muito mais largas,
dão apoio aos extremos da cornija que debrua o seu fron-
tão triangular e, no interior, um arco de volta inteira,
pouco profundo, acolhe o altar e um retábulo apainelado
com pinturas alusivas à vida de Cristo.

Tudo isto são reminiscências evidentes do período
renascentista. que ainda estava próximo, e que corres-
ponde à primeira fase do maneirismo europeu.

Na ermida de São Brás, pelo contrário. o pórtico é
recto, não tem pilastras laterais nem motivos conchea-
dos ou geométricos por cima da sua pesada v.erga e apre-
senta, como novidade. uma vistosa composição arqui-
tectónica a servir de sineira; no interior, além da raridade
de uma cúpula, o retábulo já não é apainelado e tem, em
nicho central. a imagem de São Brás.

Todos estes caracteres pertencem a um período
mais tardio e são posteriores ao Concílio de Trento (que
foi quem autorizou a entronização das imagens no inte-
rior dos templos), fazendo parte. pois, da segunda fase
do maneirismo nacional.

E, sendo assim, a data de 1584 corresponde aos seus
caracteres plásticos e, portanto, anula a ideia de esta
ermida ser a primitiva.

Esta fase é a mais representativa e a que melhor
define este estilo.

E porque assim é, ela bem merece uma descrição
mais pormenorizada, tanto mais que parte dos elementos
decorativos e arquitectónicos a que atrás se fez menção
nos parece estar fora do seu lugar próprio e ter havido
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profundas alterações na fachada que precisam de ser
rectificadas.

As alterações a que nos queremos referir não são
as que foram introduzidas no adro, há cerca de vinte anos
e que, depois de apearem o feio e desalinhado muro que
lhe servia de suporte, deu origem à moderna e discutível
escada que ficou em frente da sua entrada.

São outras, muito mais graves, que desfiguraram o
que julgamos ter sido o seu prospecto inicial.

Passemos, pois, a descrever, com mais minúcia,
o que nela se encontra de bom e de mau.

A ermida de São Brás está implantada num terreno
mais alto do que a rua, ocupando uma área aproximada
de cento e trinta metros quadrados.

O seu interior é dividido em dois corpos distintos por
um grande arco de pedra que assenta em dois grossos
pilares, com as quinas internas chanfradas por debaixo
dos respectivos capitéis. O corpo maior, rectangular, des-
tinado a assistências, é coberto por um tecto estucado,
com faixa central horizontal e abas laterais oblíquas, que
encobrem os barrotes que decerto ficavam à vista em
datas anteriores.

O corpo menor, quadranqular. é destinado aos ofí-
cios religiosos e está coberto por uma cúpula hemisférica,
também estucada, que tem um aro de pedra, circular, na
sua base.

Esta cúpula assenta nos cantos sobre pendentes
triangulares, também de pedra, que têm a forma de con-
chas ou de leques espalmados.



A ERMIDA DE S~ BRÁS 17

No primeiro corpo há, à direita quem entra, um
pequeno púlpito de madeira entalhada com decoração
de inspiração renascentista.

Em frente e ocupando os cantos do sobredito arco,
há dois altares, com a forma de urna e retábulos de estru-
tura barroca, onde estão colocadas, entre colunas saio-
mónicas e ramagens de acantos estilizados, as imagens
de Santa Luzia e de Santo António.

Estes altares e estes retábulos são de talha policro-
mada posterior ao século XVIII.

As imagens parecem mesmo esculturas dos finais
do século XIX ou dos princípios do século XX.

Do lado esquerdo há uma porta que abre para o
pequeno espaço exterior que envolve, pela frente e pelos
flancos, a ermida.

Nos vãos interiores das paredes estão colocados
quatro grandes quadros, alusivos a cenas da vida de
Jesus, que o Dr. Luís Bernardo, no seu precioso livro
«Notas sobre Arte», diz terem vindo do coro da igreja da
Matriz e serem, provavelmente, obras de artista local,
pintadas no século XVI ou XVII.

São tábuas de boa composição artística, mas de
fraca técnica pictural.

No segundo corpo está o altar-mor, de forma parale-
lepipédica, com o seu retábulo constituído por seis colu-
nas dóricas, de fuste liso, por cima das quais corre um
entabelamento que s.e eleva na parte central, para deixar
passar o arco que encima o nicho onde se abriga a ima-
gem de São Brás.

Esta imagem, em que o santo está vestido com as
suas roupagens episcopais e empunhando o báculo na
mão direita, é uma escultura de características quinhen-
tistas que pode muito bem ser a primitiva, embora tenha
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sofrido, através dos tempos e ainda recentemente, tan-
tas pinturas e repinturas, que até parece nova ...

Do lado esquerdo deste corpo, há, no alto da parede,
uma janela arqueada com as ombreiras de pedra e as
quinas vivas que talvez tenha sido aberta depois da pri-
mitiva construção, com o fim de dar melhor llumlnacão
ao recinto em que se insere.

Do lado direito, outra janela mais baixa e uma
pequena porta, ambas com as ombreiras também de
pedra, mas com as quinas chanfradas, estabelecem comu-
nicação com a sacristia.

Esta, por sua vez, tem outra porta, também chan-
frada, que dá para o já citado espaço exterior.

Neste espaço e ao lado desta porta, encontra-se
lncrustrada. na parede, uma lápide de pedra com uma
inscrição datada de 1671.

Como se vê, o interior da ermida de São Brás, com
excepção do estuque do tecto do primeiro corpo, em
pouco ou nada foi alterado.

Os próprios altares barrocos, bem como os quadros
que, posteriormente, foram para ali levados, estão sim-
plesmente encostados às paredes, sem nada terem moles-
tado a sua estrutura.

O mesmo não aconteceu, porém, com a fachada.
Esta apresenta-se guarnecida de cal na sua parte

média, tendo na base um estreito rodapé de pedra e, no
centro, um pórtico lavrado em pedra da mesma quali-
dade, com ombreiras sem colunas ou pilastras e apenas
com molduras envasadas.

Abaixo da soleira há quatro degraus, de factura
moderna, e, na parte superior, uma larga e lisa verga
coroada por delgada ducina, sobre a qual se elevam duas
volutas côncavas, com os extremos enrolados, que
ladeiam uma cartela, em forma de medalhão, cujo bordo
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superior também se enrola e onde parece ter existido
uma legenda que o tempo, sem piedade, apagou.

Por cima do pórtico há um nicho redondo e vazio
onde, na base, se, vê gravada a tal data de 1584, esta
então bastante legível.

De um e outro lado deste nicho, abrem-se, na
parede, dois óculos circulares destinados a arejar e a
iluminar o interior do templo.

Por cima destas aberturas o paramento termina por
duas rampas inclinadas, que convergem para uma vér-
tice central, onde foi colocada uma pequena cruz latina,
também de pedra.

Nenhuma cornija ou beiral debrua estas rampas.
Toda a pedra empregada nestas aberturas ou nes-

tes ornatos é de contextura traquítica que, como se
sabe, é muito mais mole do que o basalto, permitindo
lavras mais finas e muito mais fáceis de executar.

a mesmo não sucede com as faixas laterais da
fachada, cuios cunhais, de estrutura basáltica, estão
descobertos e a fingir pilastras.

Estes cunhais, pela má qualidade do basalto empre-
gado, pela irrgularidade e demasiada abertura das suas
juntas e até pelo plano mais baixo em que se situam
relativamente à superfície dos paramentos, mostra bem
não terem sido preparados para ficarem assim des-
cobertos.

Estas duas pseudo-pilastras que, para maior evi-
dência desta afirmação, têm até larguras diferentes, for-
mam um chocante contraste com as delicadas lavouras
do centro da fachada, devendo pois desaparecer, pura
e simplesmente, sob reboco caiado que torne extensiva
até aos cantos a brancura da restante guarnição.

E atrevemo-nos a preconizar semelhante solução,
não porque ignoremos que todas ou quase todas as
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ermidas desta ilha, bem como a maior parte das ermidas
do Continente, têm os cunhaís à vista, formando largas
pilastras de lavoura que, além de darem, aparentemente,
maior robustez arquitectónica ao edifício, dão também
mais vida e melhor enquadramento ao conjunto dos
seus elementos decorativos.

E, no caso da ermida de São Brás, não seria, nem
caro nem difícil, substituir ou revestir os mais cunhais
barrocos existentes por bons silhares tranquíticos, com
juntas bem fechadas, como se vê em todas as outras
formações plásticas deste templo, dando assim lugar
a verdadeiras e mais harmónicas pilastras onde não fal-
tassem os socos, os capitéis e até os pináculos que
aquelas pobres e humildes e rudes faixas não têm, nem
nunca, pelos vistos, tiveram.

Esta outra solução ou alternativa que daria, indis-
cutivelmente, à fachada da ermida de São Brás maior
enriquecimento decorativo, não deixaria, por isso, de ser
uma flagrante mentira histórica e, em matéria de restauro,
a verdade e a autenticidade são pontos de honra que
devem sempre ser respeitados ...

Estas faixas não são, porém, o maior desacerto que
se verifica na fachada desta ermida.

Muito maior e muito mais chocante é aquele pano
demuralha rusticada que se acoplou à faixa mais larga
do lado nascente, para fingir de torre, no cimo da qual se
cometeu o crime de colocar a peça mais formosa e mais
importante da ermida, sem reparar que a sua excelente
pedra traquítica era completamente diferente da ordina-
ríssima pedra basáltica que se lhe deu por base e que a
sua largura excedia de muitos centímetros esta base para
invadir, abusiva e inesteticamente, o próprio paramento
da fachada.
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Esta peça arquitectónica, que forma a mais bela
sineira que conhecemos entre todas as muitas que já
vimos aqui e no Continente representa, com galhardia,
o estilo manelrlsta que, nos finais do século XVI, atingiu
o auge da sua expressão plástica .e não foi feita para estar
ali desgarrada e humilhada.

Ela compõe-se de uma estreita saliência que não é
mais do que antiga cornl]a. donde saem quatro colunas
quadrangulares, da mesma altura, com molduras enva-
sadas nas suas faces, suportando as do meto. o arco onde
se movimenta o pequeno sino que, pelas festas, tão bem
soa aos nossos ouvidos e, as de fora, dois pequneos
pilares, também emoldurados, que aguentam o entabela-
mento sobre o qual descansam duas volutas iguais às do
pórtico, tendo entre si um soco sem dúvida destinado à
inserção de uma cruz.

O seu lugar não é, nem nunca devia ter sido ali. onde
não condiz com tudo quanto está por baixo.

O seu lugar é no cimo da própria fachada, fazendo
continuidade ao eixo vertical e central que, do meio dos
degraus, passa pelo meio do pórtico e do nicho, dando
assim a esta fachada não só maior altura mas também
maior dignidade.

Igrejas e errnldas com slneiras no topo dos seus
alçados principais são aos centos nos povoados do Con-
tinente.

Só no distrito de svora elas são em número de 41 e
quase todas construídas nos séculos XVI e XVII, isto é,
na mesma época em que, em Ponta Delgada, se edificou
a segunda ermida de São Brás.

E não admira que assim tenha acontecido.

O Alente]o teve sempre um lugar especial tanto no
povoamento como no aldeamento de S. Miguel.
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Enquanto na Madeira e em Santa Maria foi o Algarve
que dominou os seus problemas urbanísticos e arquitec-
tónicos, onde as próprias chaminés tubulares, embora
sem rendilhados mouriscos, se assemelham às daquela
província, aqui as ruas contínuas com as casas pegadas
umas às outras e com as chaminés rectangulares mostram
bem que dali partiram e cá chegaram influências pode-
rosas.

Mas não é só no Alentejo que aparecem igrejas e
ermidas com esta conformação.

As Capelas dos Ferreiros e do Sobreiro, no distrito
de Viseu, e a igreja de Monção no distrito de Via na do
Castelo (em tudo semelhantes ao que se supõe ter sido
a ermida de São Brás), são uma pequena prova de que
em todo o país foi frequente erigirem-se ermidas com
as sineiras no alto das fachadas.

Estes exemplos, aliados aos evidentes indícios de
alteração que acima se apresentaram e descreveram,
levam-nos a desejar e a preconizar uma breve restaura-
ção da fachada da ermida de São Brás, no sentido de
recolocar a sineira no alto do seu frontispício, demolindo,
concomitantemente, o horroroso muro que até agora
lhe serviu de pedestal ou de pseudo torre, voltando a
encobrir os cunhais das faixas laterais, por serem
indignos de emparceirar e de competir com os restantes
elementos decorativos, muito mais aperfeiçoados, deste
templo.

E não se pense nem se diga que aquela tingida torre
vai fazer falta à ermida de São Brás.

Nada do que é fingido faz falta seja a quem for.

De resto, as torres são um complemento mais comum
às igrejas do que às ermidas.

Só as ermidas que aspiraram a ser momentanea-
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mente igrejas paroquiais, ou que quiseram parecer aquilo
que não eram as ergueram ao seu lado.

E este deve ter sido o caso desta ermida.
Um dia, alguém se lembrou de dar maior «grandeza

e importância» àquele mimoso templo da rua de São Brás.
E, porque tinha poder e ignorância bastantes para o

fazer, não hesitou em transpor aquela maravilhosa sineira
para o alto daquela «torre de tancarla».

Quando foi que isto sucedeu?
Há um século, há dois, há três?
Não sabemos, nem importa saber.
O que gostaríamos de saber é se os dados e os argu-

mentosexpostos têm a aprovação e o apreço dos histo-
riadores ·e dos críticos que há muito se batem pela defesa
do nosso património artístico e se os administradores dos
réditos públicos estão dispostos a retirar do orçamento
anual dos seus Governos uma mínima parcela que seria
suficiente para transformar um alelião numa concertada
e ;ustificada restauração.

Para mais cómoda e mais precisa apreclacão e para
mais rápida e mais consciente decisão, se junta a seguir
uma fotografia da fachada actual da ermida de São Brás
e uma foto-montagem do que se julga ter sido a sua
fachada primitiva.

Ponta Delgada,
Outubro de 1985

Jorge Gamboa de Vasconcelos



A fachada da ermida de São Brás tal como se encontra actualmente
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Pelo Doutor Francisco Cota Fagundes,
da Universidade de Massachusetts, Amherst

A poetização da infância
em Fernando Pessoa e Cecília Meireles

Ao reflectir sobre certos aspectos da infância pessoal
de Fernando Pessoa .e Cecília Meireles, fica-se com a
impressão de que idênticas forças regiam os seus des-
tinos. Será que a evocação de algumas dessas expe-
riências, juntamente com uma análoga sensibilidade
poética, uma comum herança cultural, e a possível influên-
cia de Pessoa sobre a autora de SoJombra, explicam
as várias semelhanças temátlcas e estlllstlcas entre os
dois, especialmente no que se refere à poetlzacão do
tempo em geral. e da infância em particular? Se bem que
a maior parte da poesia de Pessoa só tenha sido publicada
a partir de 1942 -portanto três anos depois de Viagem
e no mesmo ano que Vaga Música - muitos dos poemas
das quatro principais entidades poéticas fernandinas já
tinham vindo a lume ou em livro ou em revistas. (Ê ver-
dade que Meireles publicara três volumes de poesia muito
antes -1919, 1923, 1925 - porém passaram quase des-
percebidos da crítica. Não estão incluídos na Obra Poé-
tica, Aguilar, nem serão estudados aqui). Quero dizer que
o perfil de cada um dos quatro poetas fernandinos estava
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perfeitamente desenhado muito antes de 1939, ano em
que apareceu Viagem, considerada a primeira grande
obra poética de Meirel.es.

Pessoa nasce na capital portuguesa em 1888 e aí
falece em 1935. Aos cinco anos perde seu pai, e aos seis
descobre «que a mãe não lhe ia faltar 'por morte', ...
senão por 'afastamento'» 1. Filho de mãe açoriana, tanto
na infância como após o regresso da África do Sul. priva
sobretudo com membros do ramo materno da iamílla.
Vive sob um «tecto provinciano» (Campos, p. 55) 2, dir-
-se-la até mesmo açoriano, onde se destacam, além da
mãe, as figuras das tias maternas Rita, Maria, e Ana - a
«Ti Anica» que tanta influência viria a ter na vida do
poeta 3. O poeta do Cancioneiro, e Campos ainda mais,
evocarão esse ambiente e esses ente queridos na tenta-
tiva frustre de evadir-se ao presente transitório e nulo e
«viajar para o passado, para aquela casa e aquela afei-
ção» (Campos, p. 194).

Cecfha Meireles nasce no Rio de Janeiro em 1901,
onde vem a falecer em 1964. Seu pai morre ela ainda não
nascera, e conta apenas três anos quando perde a mãe.
De sua família imediata, a única sobrevivente é a avó
materna, D. Jacinta Garcia de Benevides. Como confessa
o poeta em carta a Cortes-Rodrigues, «Q que há de mais
terno em mim, de mais profundo e autêntico é, sem dúvida,

1. João Gaspar Simões, Vi'da e Obra de Ferttettdo Pessoa, 2.a 00.
revista e acompanhada de um novo prefácio (Lisboa:' Liv. Bertrand,

S d.), 'P. 48.
2 Todas as citações da poesia de Pessoa reportam-se às

edições correntes (1967-73) da Atíca.
!li Sobre esta influência, vide: Gaspar Simões, op, cit ..; e

Eduardo Freitas da Costa, Pernendo Pessoa: Notas a uma Biografia
Bomenceede (Lisboa: Guimarães, 1951).
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o que herdei de minha avó, açoriana de S. Migue!» 4. Com
a avó aprende a futura «irmã» dos ventos e «pastora» de
nuvens e estrelas a amar a Natureza (<<Elegia», pp. 302-
-309) 5; a apreciar as cantigas em linguagem arcaica, que
se encorporariam até certo ponto na sua obra; até desen-
volve - «porque isto é mal de família/ser de areia, de
água, de ilha ... » (MA, p. 244) - a propensão para o mis-
ticismo, «como todos os de São Miguel» ".

Apesar de muitas das experiências de ambos os poe-
tas constituirem o que se poderia designar por infância
trágica, é com imensa saudade que Pessoa (poeticamente)
e Meireles (poética e extra poeticamente) rernemorarn o
passado infantil. É certo que Pessoa chega a afirmar:
«Nunca senti saudades da infância; nunca senti, em
verdade, saudades de nada». No entanto, é inegável que
a infância é uma das suas mais apaixonantes «atitudes
literárias, sentidas intensamente por instinto dramático» 7.

Na entrevista à Manchete a que [á aludi, a autora de
Vaga fVlúsica refere-se à própria infância nestes termos:
«Se 11á uma pessoa que possa, a qualquer momento,
arrancar da sua infância uma recordação maravilhosa,
essa pessoa sou eu· Já principiei a narrativa dessa infân-
cia num pequeno livro de memórias, aparecido numa
revista portuguesa, com o título 'Olhinhos de Gato'. Mas

4 Apud Hui Galvão de Carvalho, «A Açoríantdade na Poesia
de Cecília Melreles», Ocidente, 33 (1947), p. 9.

5 Todos as citações provêm de Obra Poética de Cecília Mel-
reles, 3.a ed, (Rio de Janeiro, Aguilar, 1972).

'5 Cecília Meireles em entrevista, à Manche'te. Apud Darcy
Damasceno, «Notícia Biográfica", in Obra Poética de Meireles, p, 61.

7 "Carta a João Gaspar Simões,a propósito do «Mistério da
Poesia, in Páginas de Doutrina Estética de Femando Pessoa, 2." ed..
sel., pref. e notas de Jorge de Sena (Lisboa: Inquérito, s. d.l,
pp 174-75.
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há muito mais para contar» (op. cit., p. 58). E muito mais
conta, efectlvamente, a sua poesia.

Tanto em um como no outro poeta, a vivência poé-
tica da infância relaciona-se intimamente com a visão
geral' do tempo. Esta, por sua vez, está subordinada à
Weltanschauung de cada um. É impossível, em um ensaio
desta brevidade, precisar a cosmovisão dos dois escri-
tores, até porque os quatro principais poetas fernandinos
constituem outras tantas mundlvidênclas. Isto apesar, e
para além, dos pontos de contacto entre todos eles, como
apontou Jacinto do Prado Coelho no seu célebre estudo
Diversidade e Unidade em Fernando Pessoa. Referente a
Pessoa (e a Meireles, como adiante se verá). pode-se afir-
mar no entanto que a consciência angustiante da efeme-
rídade da vida é a mola impulsionadora para a fuga ao
presente e para a consequente busca do passado paradi-
síaco, busca essa que cada poeta fernandino tenta efec-
tuar de maneira mais ou menos distinta. (Talvez até nem
fosse exagero dizer que é precisamente essa consciência
da transitoriedade uma das origens, senão a origem
mesmo, das distintas cosrnovlsôes, as quais representam,
para além de infinitas outras coisas. é certo, diversas ten-
tativas de encarar a problemática do tempo). Assim.
Caeiro desejaria eliminar o conceito de tempo (Cf. «Vive.
dizes no presente»; p. 97). de acordo com o seu progra-
mado (e nunca de todo atingido) «esquema» (loc, cit.) de
plena e exclusiva concentração na res extensa. Ideal-
mente, as dimensões espacial e temporal ficariam redu-
zidas apenas a uma. E é num Passado prístino, de remi-
niscências parasidfacas - onde o Homem não comera
ainda do fruto proibido, não se contaminara com o pecado
do pensamento - que o «guardador de rebanhos» dese-
jaria esse Presente estático. Reis, poeta horaciano que é,
também sofre a dor do tempo, a de se sentir «Desterrado
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da pátria antlquísslma [a Grécia, neste caso] da minha/
/Crenca, consolado só por pensar nos deuses» (Reis,
p. 28). Volta-se ainda para o passado, porém um passado
que se enquadra numa normal concepção do tempo: um
tempo humanizado, tal como os clássicos latinos o expri-
miram. Só na poesia mais subjectiva de Campos e «ortó-
nlma» é que o passado assume um carácter mais marca-
damente autobiográfico (embora com muitíssima fre-
quência transcenda o autobiografismo). e que a maioria
das afinidades com Meireles se patenteiam. A visão que
esta possui de uma realidade em constante devir - por
exemplo, a insistência em substâncias-símbolos suges-
tivos de efemeridade, como o vento, a nuvem, a música;
o próprio desejo tantas vezes expresso de ser aérea
(Cf. Aeronauta) - ocasiona «a consciência da efemeri-
dade do tempo [que é) a mola mestra do lirismo ceei-
liano» 8.

Pessoa lamenta que «É o tempo, é o tempo que leva
a vida» (VII, p. 87). Tão transitório é «o nada do presente»
(X, p. 65) que «Quem sou é o espectro de quem não serei»
(VII, p. 53). Uma das imagens que o poeta usa para comu-
nicar a inexorabilidade do que Reis muito humanlstica-
mente chama o «fim do futuro» (Reis, p. 122) é a do
abismo: «Caio por um abismo f.eito de tempo» (L p. 29).
Em termos quase idênticos, a autora de Solombra exprime
a sensação de que o tempo a «leva para a frente» (MA.
p. 245). que caminhamos «cegos, absurdos, erráticos/a
desabarmos pelas muralhas do tempo» (PEI, P. 634).
Frente a esta visão trágica do presente e do futuro, sur-
gem transcendentalizados, convertidos em Paraíso, «a
infância sem o futuro pensado» (Campos, p. 121). o pas-

-8 Darcy Damasceno, «,poesia do Sensível e do Ilmaginário»,
h Obra Poética de Meireles, p. 17.
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sado onde «tudo é bom» (Meireles, V, p. 147). No entanto,
é Pessoa quem, dos dois, revive mais dramaticamente a
perda do passado. Se bem que ambos evoquem o «jar-
dim» perdido 9, a distância ou o «longe» que medeia entre
o agora e o então, o fui e non sum, o poeta português
exprime com mais veemência a ânsia de escapar ao pre-
sente e transitar, física e/ou metafisicamente, para o
passado, como já se indicou. Ouçamos uma vez mais
Álvaro de Campos:

No tempo em que festejavam o dia dos meus anos ...
Que meu amor como uma pessoa, esse tempo!
Desejo físico de alma de se encontrar ali outra vez
Por uma viagem metafísica e carnal. (p. 285)

Esta ânsia de reaver «a criança que fui» (X. p, 90)
percorre todo o Cancioneiro. Não conseguindo reintegrar
o eu pretérito e longínquo no eu presente, o poeta sen-
te-se fragmentado na sua personalidade: «exilado aqui e
morto vivo» (VII, p. 78). «Todo eu sou vácuo e vão»
(X, p. 25).

Também a autora de Canções. sentindo-se roubada.
despojada, do «reino da infância» (RN, p. 360). sublinha
a ideia de fragmentacão, o que já foi aliás salientado pela
crítica l0. No poema «Infância» (RN, pp. 334-35) temos um
belíssimo exemplo desse roubo:

Levaram as grades da varanda
por onde a casa se avistava.
As grades de prata.

9 o termo «jardim". relacionado com a lnfêncla perdida,
aparece umas vinte vezes no Cancioneiro. Em Melreles, surge, com
o mesmo significado, em: V, p. 92, e C, p. 568.

ro Una Têrneqa deI Peloso « Mmagem da 'Estrela' na Poesia
dr Cecília Meíreles. Colóquio: Artes e Letras. 58 (Abril 1970), p. 63.
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Levaram a sombra dos limoeiros
por onde rodavam arcos de música
e formigas ruivas.

Levaram a casa de telhado verde
com suas grutas de conchas.
e vidraças de flores foscas.

Levaram a dama e o seu velho piano
que tocava, tocava, tocava
a pálida sonata.

Levaram as pálpebras dos antigos sonhos,
deixaram somente a memória
e as lágrimas de agora.

De uma maneira quase idêntica, Álvaro de Campos
destaca a imagem da casa destruída para comunicar a
sensação de fragmentado: a «Pobre velha casa da minha
infância perdida» p. 55) reaparece na «Ode Marítima»
(p. 191) e em «Aniversário»:

o que eu sou hoje é terem vendido a casa,
É terem morrldo todos,
É estar eu sobrevivendo a mim mesmo como

[um fósforo frio (p, 285)

Os detalhes da casa perdida em que ambos se concen-
tram, frisam a presença vivíssima do passado na cons-
ciência poética, e parecem até indicativos de um certo
masoquismo que tanto Pessoa como Meireles por vezes
revelam quando se trata do recordo poético da infância.
3
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Quanto às afinidades estllfstlcas entre os dois poe-
tas - estas não exclusivamente relacionadas com a temá-
tica do tempo - podem-se apontar várias:

Pessoa:

... A hora sabe a ter sido. (I. p. 22)

Meireles:

Seus olhos densos
apenas sabem
ter sido. (V, p. 139)

Pessoa:

o que em mim sente 'stá pensando. (I, p, 111)

Meireles:

E meu corpo é minha alma,
e o que sinto é o que penso. (e. p. 573)

Pessoa:

o outono mora mágoas nos outeiros. (I, p. 35)

Meireles:

A divina memória
dorme sonhos antigos
sem hora de acabar-se. (e, p. 557)

Neste último caso, chama-se a atenção para o uso tran-
sitivo do verbo intransitivo, e para o carácter «inter-
seccionista» do último verso
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Mas, por mais notáveis que sejam as semelhanças
apontadas até agora, ainda mais impressionantes resul-
tam as afinidades entre os dois poetas ao comparar os
elementos utilizados para exprimir a temática do tempo
- elementos estes que provêm da comum herança sim-
bolista - a maneira de evocar o passado, e a poetização
de experiências autobiográficas concretas. Em Pessoa
(e a maioria provém do Cancioneiro e Campos). os ele-
mentos mais frequentemente associados à temática do
tempo, embora não se relacionem exclusivamente com
ela, são os seguintes. (Os números referem-se às vezes
que o termo aparece como tal) 1.1.

noite
longe/longínquo
mar
sombra
vento
tempo
música
nuvem
estrela

199
146
138
133
127
95
44
37
31

950

11 Visto a, contagem ter sido feita manualmente" não há
qualquer pretensão de uma absoluta precisão numérica.
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Os mesmos elementos na poesia de Meireles (exclui-se
o termo «areia», usado por ela 110 vezes, mas raro em
Pessoa):

noite
vento
tempo
longe
mar
sombra
estrela
nuvem
música

338
312
302
274
243
203
197
160
83

__ 12

2112

Quanto à frequência dos elementos em conjunto, verifi-
ca-se que, sendo o total de poemas para Pessoa 827
(Caeiro, Reis, Campos e Cancioneiro); e sendo o total de
vezes 950, a média é mais de uma vez por poema. Em Mei-
reles, o uso dos mesmos é mais frequente, um facto facil-
mente comprovável numa primeira leitura da sua poesia.
O total de poemas é 818 e o número de vezes 2112, ou
seja a média de mais de duas vezes e meia por poema.

Sendo estes os principais elementos-símbolos que
ímagístícamente sustentam a temática do tempo (claro
que «tempo» não é propriamente um símbolo; íncluí-se o
termo para dar uma ideia da sua persistência). resta
salientar o seu pluríssimo significado por um lado, e o
carácter «privado» que adquirem em Pessoa e Meireles

:12 Eliane Zagury mostra que a maioria destes termos já figu-
rarr- nos próprios títulos dos poemas. Cecília Meireles (petrópolis:
Vozes, 1973), pp. 33-34.
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pelo outro l3. O que o crítico ceciliano António Savino
escreve a propósito de «vento», pode dizer-se de todos
os símbolos aqui mencionados, e é simultaneamente apli-
cável a Pessoa: «no que se refere ao termo ... a mesma
palavra escorrega pelas obras do Poeta, mas em cada
situação particular a palavra vem apresentada com um
aspecto singular. E o significado próprio é acrescido com
significantes especiais» H. O vento - símbolo universal
de pura cólera, dos elementos em fúria, como indica Gas-
ton Bachelard 15 - constitui para os nossos poetas uma
entidade anímica (<<Umpoeta é sempre amigo do vento ... »:
Meireles, V, p. 82); um elo com as regiões insondáveis
do ser (escutar as nasais, sobretudo os /fiü/}: «O
vento .. .fÉ um som abstracto e fundo/Vem do fim do
mundo/Seu sentido é ser profundo» (Pessoa, VII, p. 132).
Típica dos dois poetas é ainda a utilização de todos ou
quase todos os elementos apontados no mesmo poema,
o que ocorre com mais frequência em Meireles. Eis dois
exemplos de poemas de 14 e 16 versos. respectivamente:

mar-areia-Ionge-Ionge-areia-areia-música-ventos
noite-areia-areia-mar-vento-areia-Ionge-mar

(Meireles, «Pequena Canção da Onda», VM, p. 14516)

'l3 Usa-se «símbolo" na acepção que René Wellek e Austin
Warren dão à palavra: «an oblect which to another object but
which demands attention also in its own right, as a presentatlon».
Theory of Líterature, 3rd ed., new and revised (New York: Braee
anr' World, 1956), p. 188.

'l4 «Em torno da poesia de Cecília Melreles», Jornal de Letras
(Dez., 1970), :p. 7.

15 L'eir et les songes, 8e rélrnpresslon (Paris: José Cortl, 1972;
pub. orig. 1943), p, 256.

'1'6 Outros ezemplos encontram-se em poemas a páginas 134-39,
140, 150-51, 182-83, etc., ete ..
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vento-areia-Ionge-noite-vento-noite-areia
vento-noite

(Pessoa, X, p. 3917)

Este agrupamento constitui um dos prlnclpals recursos
conducentes ao carácter etéreo e onírico da poesia de
Pessoa (Cancioneiro) e Meireles,

Quando associados especificamente à evocação da
infância, estes elementos assumem uma função seme-
lhante àquela que possui a madeleine ou a frase da Sonata
de Vinteuil em À la recherche du temps perdu. Isto é, esta-
belecem uma psíquica ponte de contacto entre o então e
o agora, Esta maneira proustiana é um dos recursos mais
importantes da vivência do tempo nos dois poetas, se bem
que seja Pessoa (Cancioneiro e Campos) quem maior uso
faz dela. Diz-nos Meireles que os dias felizes, associados
com o passado, «viajam nas nuvens» (MA. p. 292). essas
mesmas nuvens que em Pessoa se associam tão frequen-
temente à ideia de fragmentação no tempo (Cf. VII, p. 125).
Despertadores ou mensageiros do longínquo Paraíso são
ainda a areia: «A areia chamava, de longe, de longe/ouvia-
-se a areia chamar e chorarí» (VH! p. 145); e o vento:
o vento «que vinha de tão longe, de tão longe» (MR,
p. 704). que «trouxe de longe tantos lugares em que esti-
vemos/Que tornei a viver contigo enquanto o vento pas-
sava» (V, p. 103). A própria noite transporta as coisas,
e com elas a memória do poeta, para a infância (<<Três»,
DNH, p. 383). Também Pessoa afirma que «A noite, vindo
como nada/Lembra-me quem deixei de ser» (I. p. 127).
No Cancioneiro, os «jardins do passado» (X, p. 143) jazem

17 Outros exemplos: Cancioneiro: I, p. 235; VII, p. 87; vm,
p. 52; X, p. 33, 52, 114.
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tão à superfície da conscíêncla poética, que basta um
farrapo de nuvem, um sopro de vento, as velas dum barco
passando - «Trazem-me um vago e íntimo/Desejo de ser
quem fui ... « (VII. p. 112) - um mero sorriso de criança,
para que «a memória dum lugar/Onde já fui feliz assim»
(VIII. p. 171) se torne activa, se faça memória criadora
em termos proustianos. Porém. tanto em Campos como
no Cancioneiro, é sobretudo a música e o mar que esta-
belecem a ponte de contacto com o passado 18.

O mar é especialmente um símbolo do autor da «Ode
Marítima», onde simboliza. entre outras coisas. o Tempo.
Mediante uma viagem psíquica em que espacialmente
transita do «cais deserto» (v. 1. p. 162) para o «Grande
Cais Anterior. eterno e divino» (v. 66. p. 165); e em que
temporalmente se desloca de «esta manhã de Verão»
(v. 1) para uma «Hora com sentido marítimo» (v. 15, p, 162),
isto é. intemporal - Campos revive uma série de regiões
e épocas por um lado imaginárias. e por outro não só
reais, mas até mesmo autobiográficas. Aquelas. por exem-
plo o passado dos piratas stevensonianos, são-nos dadas
como acontecendo agora'. Por fim. e sempre mediante o
grito de Jim Barns (Jim Hawkins? de Treasure Island),
que actua em parte como desvendador de etapas tem-
porais - o poeta emerge do reino da fantasia para a
realidade crua e nua do início do poema. A infância. não
mais a imaginária. mas a verdadeira, então surge-lhe na
memória, não poética (isto é, transcendentalizável e iden-
tlficável com a fantástica evocação dos piratas), mas
do homem Pessoa (quer dizer. na memória associável ao
eu susceptível de ser considerado autobiográfico), como

18 Para a rnusica .ern Pessoa. vlde: I. pp. 32-34; vln. p, 86;
X. p. 137; Campos: «Que noite serena». p. 121. Em Meireles.
vejam-se os poemas a páginas 146, 198, 295. 576. e .591.
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tendo acontecido, como tempo para sempre perdido. O
poema «Mar Absoluto», de Meireles (MA, pp. 219-21),
revela afinidades impressionantes com a «Ode Maritlma».
Notar sobretudo os elementos evocados: as sereias, os
avós em aventuras marítimas «pelos mares do Oriente».
Nem falta um pequeno, se bem que mais débil, exercício
dos gritos famosos do poeta português:

«Para diante! Pelo mar largo!
Livrando o corpo da lição frágil da areia!
Ao mar- Disciplina humana para a empresa da vlda!»

(p. 220)

Agora é para reminiscências específicas da infância
autobiográfica de Pessoa que pretendo chamar a aten-
ção, pois são essas mesmas que aparecem, com surpreen-
dente semelhança, na poesia de Meireles. Refiro-me ao
recordo da «velha casa sossegada ao pé do rio» (<<Ode
Marítima», p. 191). e mais concretamente à lembrança de

Minha velha tia, que me amava por causa do filho
[que perdeu ...

Às vezes ela cantava a «Nau Catrineta»,

ou a «Bela Intanta» - os romances em língua antiga que
Meireles terá ouvido tantas vezes à sua avó. Não será
parcialmente a essas «canções de mar» que ela se refere?

E minha avó cantava e cosia. Cantava
canções de mar e de arvoredo, em língua antiga.

(MA, p. 266)

Não poder regressar ao paraíso da infância, «E ficar lá
sempre, sempre criança e sempre contente» (p, 194),
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lamenta Álvaro de Campos; «Pois a vida completa e bela
e terna ali já estava» (loc cit.). conclui Cecília Meireles.
Mas para ambos os poetas ~.e ao contrário do ser prous-
tiano que, de facto, conseguiu receptar certos momentos
do passado e assim antever um vislumbre de eterni-
dade 19 - a infância está irremediavelmente perdida. Isto
porque não basta rernernorá-la. Precisaria recuperá-Ia
«metafisica e carnalmente»: e para tal seria necessário
que a corrente temporal fosse reversível. Por fim, os dois
poetas buscam e encontram mitigação para a dor do
tempo na Arte. O tema universal do poder lmortallzador
da Arte tanto é comum a Reis (p. 79). Campos (p. 271) e
Pessoa (VIII, p. 144). como a Meireles (<<Epigrama n.O 1}),
V, p. 81).

Depois de tudo isto, põe-se a questão da possível
influência. Ou constituirão explicação suficiente a comum
herança cultural a que já aludi, a infância tão parecida em
certos aspectos, e a sensibilidade estética que, em vários
pormenores, dir-se-la irmã? Referente a essa sensibili-
dade, são elucidativas algumas apreciações que a autora
de Csnções nos deixou sobre a poesia de Pessoa. Alu-
dindo à influência de Pessanha sobre o poeta ortelsta,
escreve: «se alguma coisa de um repercute no outro é
esse sentido do imponderável .essa abstração para além
do sentimento, numa zona contemplativa e submissa,
onde nem o mundo é apenas mundo, nem os homens ape-
nas homens: uma transflquracão, uma absorção noutra
realidade .talvez não totalmente isenta da profunda lição

'19 .J: essa a opinão crítica, de Georges Poulet: «Embarked upon
the search for lost time, the Proustian being has found two things,
certain moments; and a kind of eternity», Studies ln Human Time,
trans. by Elliot Coleman (New Vork: Harper and Broters, 1959). p. 315.



42 INSVLANA

do Oriente» 20. Mais adiante reincide sobre qualidades da
poesia deste «caso mais extraordinário das letras portu-
guesas». Pessoa é «possuidor de qualidades líricas tão
raras que dulcificam, eterizam a língua em que escreveu,
tornando-a um instrumento de delicadeza nova, sensível
ao mais abstrato toque» (ibid., p. 38).

Salientei comentários aplicáveis ao poeta do Cancio-
neiro, muito provavelmente o predilecto de Meireles, pois
é seu irmão em imponderávei, abstracão para além do
sentimento, em transfiguração e absorção noutra reali-
dade, em dulcificação da língua. Nem falta a profunda
lição do Oriente! Senão, vejam-se as seguintes opiniões
sobre a poesia de Meireles: Leodegário A. de Azevedo
Filho: «Poesia aérea e vaga, lânguida e fluida, numa atmos-
fera intimista de penumbra e sonho» 2'. Carlos Drummond
de Andrade: poesia que transfigura, «que parte das coisas
para superá-Ias» 22. E, finalmente, Casais Monteiro: «Sem-

20 «Prefácio», in Poetas Novos de Portugal, seI. e prefácio
de Cecília Meireles (Rio de Janeiro: Dois Mundos, 1944) p. 27.
Não resisto à tentação de contar uma, história inédita, muito possi-
velmente ligada à execução deste livro de Meireles, a qual me foi
gentilmente cedida pelo Professor Alexandrino E. Severino, ilustre

crítico fernandJno e autor de Fernancfo Pessoa na AfrJ1ca do Sul,
2 vais. (Marília: Fac. de FH., Ci. e Let., 1969 e 1970). Cito parte da
mtsslva do Professor Severino: «Cecília foi a Portugal em 1934 a
quis conhecer Pessoa. Telefonou-lhe e marcaram um encontro na
Brasileira do Chiado. Pessoa não compareceu e deixou a Sr." a
esperar num café -.naquela época reduto exclusi~o de hornene=--
das doze às duas da tarde. Mais tarde passou pelo hotel de
Cecília, deixou o livro Mensagem acabado de sair e a explicação
que não havia comparecido porque o horóscopo que havia feito
ue manhã dizia que os dois não eram para se encontrar [!!!] »,

21 «Cecflia Melreles», in Poetas do Modernismo: Antologia
Crítica (IBrasilía: Min. de Eld. e Cultura, 1972), p, 81.

22 «Retrato Natural», Jornal de Letras (Julho, 1949). p. 3.
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pre fugitiva, por alguma coisa o mar, o vento, e as nuvens
haviam de participar tão intimamente da sua poesia» 2~.

Para além das semelhanças apontadas, e da mani-
festa admiração de Meireies por aquelas qualidades da
poesia fernandina que já faziam e continuariam a fazer
parte da sua própria (o Prefácio é de 1944, portanto
quando Meireles já publicara Viagem e Vaga Música).
há que salientar, como outra explicação de uma possível
influência, a projecção do autor da Mensagem no mundo
de fala portuguesa. É o crítico brasileiro Massaud Moisés
quem afirma que «como havia um jeito camoniano de
transmitir a impressão causada pelo mundo e os homens
na sensibilidade do poeta, actualmente há um jeito pes-
soa no» '24. Quer-me parecer que algo desse «jeito» já
terá tocado a autora de Vaga Música, sobretudo alguns
dos até então inéditos (pelo menos em língua portuguesa)
«jeitos» estilísticos. No referente ao uso dos símbolos
estudados - que, como se viu, é um dos elementos em
que se apeia a dulcificação e eterização da língua nos
dois poetas - e à temática da infância, as próprias expe-
riências e sensibilidade de Meireles tê-les-ão ditado.
Neste caso, o poeta de Orfeu poderá ter actuado apenas
como estímulo. Meireles não precisava ir buscar a Pessoa
as experiências e a infância que ela própria possuia. E se
as afinidades que foram salientadas (e as que ficam por
salientar!) reflectem, de facto, alguma influência, esta
nunca se manifesta nem em prejuízo da própria originali-
dade do poeta, nem da tradição luso-brasileira anterior

2~. «Cecília Meireles», in Figuras e Problemas da lltereture
Brasileira 'contemporânea (São Paulo: lnst, de Est. Brasileiros,
1972), p. 141.

24 A .lltereture Portuguesa, 9.' ed.. (SãoPflUlo.:- ...Cultr\x~
1971), p. 289.
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ao autor da Mensagem em que ela se enquadra. Tudo
dito, talv.ez o Professor Vitorino Nemésio - que foi amigo
pessoal de Meireles, e é admirador e crítico da poesia
de ambos - é quem tenha razão, ao afirmar (referindo-se
à possível influência de Góngora, Rilke, Lorca, etc. sobre
a autora de Solombra): «Estes problemas de fontes porém,
postos e tratados em poesia à altura e perfeição de Cecília
Meireles, acabam por tornar-se eles próprios problemá-
ticos, senão ociosos, de tal modo os possíveis ecos palpi-
tados em tão imponente templo ou mágica gruta (e Cecí-
lia parece cantar numa gruta) são o necessário sinal de
solidariedade em que todo o grande poeta entra com
seus semelhante, só pelo facto de cantar» 25.

2'5 «,A Poesia de Cecília Meireles», ln Conhecimento de
Poesia Lisboa: Verbo, 1970), p. 253.



Pelo Dr. H enrique de Aguiar Rodrigues

o pOVO Açoriano
a sua história e o seu projecto

Tudo leva a crer que os Açores já eram conhecidos
dos portugueses, antes do seu descobrimento e povoa-
mento oficiais, pelas seguintes razões:

1 - Necessidade de cereais, indispensáveis à vida
de Portugal. desde há anos a braços com uma
crise cerealífera que se agravara com as con-
quistas do Norte de África e com as viagens
para o sul. ao longo da costa daquele Continente;

2 - Necessidade de uma base de apoio à navegação
para África e para o Oriente 2;

3 - Interesse em criar um posto avançado no Atlân-
tico Norte, para o controlo deste e para reconhe-
cimento da sua margem ocidental.

1 Conferência proferida na Southeartersp Massachusetts Uni-
veslty. em 3 de Outubro de 1984.

2 Cf. José fnes. A Dominêncie dês Origens na Hlstárie da
Sociedade Açoriana (Conf,e"ência Inédita).
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A vinda dos Corte-Real e de outros povoadores-nave-
gadores para os Açores e, mais concretamente, para a
ilha Terceira, a mais ocidental das três primeiras ilhas
povoadas e a dotada de melhor porto natural de abrigo,
é, por si só, um testemunho importante do objectivo refe-
rido no 3.° ponto.

Na verdade, desde o início do povoamento, os Aço-
rianos lançaram-se na descoberta de novas terras para
o Ocidente.

Segundo Jaime Cortesão, Diogo de Teive teria encon-
trado,em 1452, ,arTerra Nova e só no regresso haveria
descoberto a ilha das Flores 1..

Em 1491 e 1492 teriam partido para as costas ame-
ricanas Pedro Barcelos e João Fernandes Lavrador, cujo
nome, segundo Ernesto do Canto, estaria na base da
designação de «Terra do Lavrador» 2.

Esse mesmo João Fernandes figura na carta patente
de Henrique VII, de Inglaterra, de 7 de Maio de 1501, asso-
ciado a negociantes de Bristol, para explorações marítimas.

Em 1500 e 1501, realizam-se as viagens de Gaspar e
Miguel Corte-Real 3.

Conforme refere E. Prestage, «a descoberta da Amé-
rica» por Colombo teria sido a consequência da activi-
dade marítima para o Atlântico Ocidental. desenvolvida
a partir dos Açores» 4.

As Ilhas que pertenciam ao Rei de Portugal foram
desde o início doadas ao «Donatárlo». membro da Casa
Real, com direitos tão latos, que se poderia considerar um
autêntico Monarca em relação às mesmas, o qual, por sua
vez, delegava poderes nos capitães do Donatário.

1, 2, s , 4 Apud, Carreira da Gosta Esboço Histórico dos Açores,
Instituto Universitário dos Açores, Ponta Delgada, 1978, págs. 91,
92 e 93.
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Assim se coavam as leis portuguesas que deram a
feição inicial à vida das Ilhas Açorianas!

Durante mais de um século, as Ilhas mantiveram um
governo praticamente isolado entre elas e Portugal.

A razão mais importante para esse tipo de adminis-
tração deve ter estado na necessidade de poupar dinheiro
à Coroa e ter tido como objectivo que os novos territó-
rios encontrassem os seus próprios meios de subsistên-
cia. Este fenómeno, que se verificou também na adminis-
tração da Madeira, é talvez o embrião da autonomia dos
arquipélagos, na medida em que os lançou à busca da
sua auto-suficiência.

Os objectivos que levaram à redescoberta dos Açores
e ao seu povoamento, além dos factores já apontados e
de outros condicionalismos não mencionados, determi-
naram que, em meados do século XVI. o Arquipélago
exercesse já em pleno a função de base e de entreposto
para toda a navegação comercial entre os vários conti-
nentes. Os Açores souberam atrair, fixar e promover um
artesanato evoluído para a construção civil, náutica e
militar 1.

A este período se aplicam as palavras de Bentlev
Duncam: «As ilhas portuguesas do Atlântico prestaram
uma assistência crucial às frotas sempre crescentes de
navios. As ilhas eram o eixo à volta do qual giravam as
rodas do comércio internacional. Eram pontos fixos de
socorro e de referência num mundo rnovedlco de vento,
água e sal; como tais, as ilhas foram os mais puros sím-
bolos do mundo Atlântico» 2.

Na realidade, a sociedade açoriana, dos fins do
século XVI aos começos do século XVIII. apresentava as
características demográficas, sociais, económicas e cul-

',2 Cf. José Enes, op. cit. Passim.
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turais de uma sociedade de vanguarda per» o seu
tempo>.

Foi a época em que Portugal, por iniciativa própria,
se tornou na primeira potência marítima da Idade
Moderna. E é a partir da perda da independência, em
relação a Castela, que a luta pela hegemonia do poder
marítimo no Atlântico vem interferir com os Açores,
colocando-os no centro dos conflitos mundiais.

A partir do segundo quartel do século XVIII, tem início
uma lenta, mas persistente ruralizaçãoda sociedade
açoriana.

Vários factores se conjugaram para a concretização
desse efeito, com realce para as mudanças tecnológicas
verificadas nos meios de navegação e para a falta de
adaptação dos Açores às novas condições, por incapaci-
dade de Portugal. longe já do seu papel nos mares e sem
meios para valer aos apelos dos Açorianos. Diminui
assim a procura das Ilhas como porto seguro de abaste-
cimento e reparação, o que levou ao decréscimo das
populações urbanas. Os Açores começam, assim, a pagar
o preço da falta de autonomia política e administrativa.

Datam do século XVII as frequentes e diligentes ten-
tativas de construir portos de abrigo no Faial, S. Miguel
e Terceira, sem nunca conseguirem despacho e apoio
do Governo Central.

Só em 1876, a Horta vê principiarem os trabalhos de
construção do molhe e em 1881 foi finalmente lançada
a primeira pedra para a construção do porto artificial de
Ponta Delgada. E isto só foi possível. graças à vontade
das respectivas poputacões. que pagaram à sua custa
todas as obras, através de impostos especiais!

Durante os 60 anos de ocupação Filipina, o governo

1 Cf. José Enes, op. cito Passim.
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dos Açores, confiado a um capitão-general, totalmente
dependente do governo de Lisboa, foi centralizado em
Angra, voltando o sistema à forma primitiva, após a deso-
cupação em 1640.

Durante o reinado de D. José, no século XVIII, o Mar-
quês de Pombal cria novamente um governo unificado e
centralizado em Angra, cerceando as prerrogativas de
cada Ilha.

Com o advento do Liberalismo, dá-se uma autêntica
revolução política, económica e social.

A extlncão dos vínculos e de outros privilégios da
nobreza levou à divisão da propriedade e à formação
de uma classe burguesa, que ascendeu aos lugares admi-
nistrativos e a outras actividades políticas e sociais para
que não estava devidamente preparada. Cedo se aper-
ceberam disso os responsáveis pelo advento do novo sis-
tema e da sua intervenção resultou um importante movi-
mento associativo.

A partir do fim do século XVIII, a crescente produção
de laranja e a necessidade de incrementar a sua exporta-
ção levam a que se intensifiquem as ligações marítimas
com o exterior, principalmente com a Inglaterra, facili-
tando o contacto dos Açorianos com a Europa mais evo-
luída e a vinda de estrangeiros aos Açores, os quais
começam a interessar-se pelo Arquipélago e pela vida
das suas populações.

Estas ligações tornaram-se mais frequentes e mais
fácels do que as mantidas com a própria metrópole por-
tuguesa.

É, sem dúvida, no decurso do século XIX, que se
escrevem nos Açores as páginas mais aliciantes de toda
a história da sua cultura 1.

1. Cf. Carresro da Costa, op, cit., pp. 302.
4
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É um período de grande interesse quanto à revelação
de valores. à concretização de velhas aspirações e à
aquisição de melhores instrumentos de trabalho 1.

A partir de 1811. cria-se uma Academia Militar na
cidade de Angra; cerca de 30 anos mais tarde. aparece a
Escola Médico-Cirúrgica de Ponta Delgada, de efémera
duração. Em 1851. 1852 e 1853. criaram-se os liceus de
Angra. Ponta Delgada e Horta. e em 1862 o Seminário
Diocesano. Quanto a iniciativas não oficiais. os contactos
havidos com algumas figuras de destaque vindas para os
Açores foram o seu principal motor. Entre estas. mere-
cem relevo António Feliciano de Castilho que, fixado em
Ponta Delgada. foi o primeiro director do «Agricultor Aço-
riano». primeiro jornal aqrícola português e um dos
fundadores da «Sociedade Promotora da Agricultura
Mlcaelense» 2.

A imprensa, como o jornalismo. iniciara-se na Ilha
Terceira. em 1831, com a «Crónica» e propagou-se a
todas as ilhas 8.

Ainda hoje se publica em Ponta Delgada o mais
antigo jornal editado em Portugal e um dos mais velhos
da Europa. o «Açoriano Oriental».

Dos literatos açorianos desse século. para além de
Almeida Garret. que deveu muito da sua formação aos
Açores, onde residiu, e de Castilho, desembarcado em
1847. em S. Miquel, referimos Filipe do Ouental, José de
Torres. António Lacerda Bulcão. Guilherme Read, José
Bensaúde. Canto Severino. Francisco Maria Supico. Sena
Freitas. Antero de Ouental, Teófilo Braga, Vicente Ma-
chado de Faria e Maia. Ernesto Rebelo, Aníbal Bicudo.
Joaquim Corte-Real e Amaral. Marcelino Lima. Padre

1. 2, a CL Carreiro da Costa. op. clt., pp. 302. 303. 306. 307
e 308.
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Joaquim Silvestre Serrão, Pedro Nolasco Nogueira, João
Albino Peixoto, José Machado de Medeiros, Marciano
Henriques da Silva, Dr. Eugénio Pacheco, Francisco Arruda
Furtado, Coronel Francisco Afonso Chaves, Dr. Bruno
Tavares Carreiro, Ferrelra Drumond, António Lourenço
da Silveira Macedo, Dr. João Teixeira Soares de Sousa,
José Joaquim Pinheiro, José lnácio de Andrade, José e
Ernesto do Canto, e muitos outros que se torna impossí-
vel enumerar, não cabendo individualizar aqui as perso-
nalidades e obras de todos estes ilustres açorianos que
contribuíram para um verdadeiro movimento de renasci-
mento cultural e económico 1.

Todo este movimento e a crise nacional provocada
pela Guerra Civil entre liberais e absolutistas vieram rea-
vivar o problema das várias ilhas em relação ao poder
central que, desde o Marquês de Pombal, exercia o seu
domínio nos Açores, através da Capitania-Geral de Angra
do Heroísmo e, em 1833, S. Miguel e Faial, seguidos das
outras ilhas, desligam-se de Angra e iniciam o movimento
autonomista, que leva à divisão administrativa dos Açores
em 3 distritos.

No fim do século XIX, são instaladas, em S. Miguel
e na Terceira, as fábricas de álcool, para a transformação
da batata doce, eu ia área de cultivo havia aumentado
depois da crise da laranja, além de aproveitarem também
os excedentes de milho, mas em 1881 é criado pelo Par-
lamento o monopólio do álcool, em manifesta protecção
à Indústria do Continente Português. Gera-se forte reac-
ção da população e acaba por nascer o «Partido Autonó-
rnlco» , que vai desencadear a campanha sob o lema da
«livre administração dos Açores pelos Açorianos».

Disto resulta a promulgação, em 1895, quando era

1 Cf. Carreíro da Costa, op. cit., pp. 309 e 310.
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Primeiro Ministro açoriano. o Conselheiro Hintze Ribeiro.
de um novo diploma. onde foram consagrados alguns dos
princípios autonómlcos reclamados e que. na altura.
encheram de esperança os açorianos.

(o .,

Até cerca de 1920. os Açores tinham conhecido um
período de relativa prosperidade. em consequência da
descentralização administrativa. Efectuaram-se variados
trabalhos de obras públicas. com emprego de mão-de-
-obra local. melhoramentos na agricultura e na pecuária.
e verificau-se a aparecimento de alqumas indústrias
teransformadoras.como a do álcool" a do tabaco. a do
chá. a dos lacticínios. etc.

Os emigrantes ou regressavam ou visitavam as Ilhas.
trazendo as suas economias.

Foram criadas diversas casas bancárias que. movi-
mentando somas consideráveis de dinheiro, davam gran-
des facilidades ao crédito.

Em 1921 era publicada nos Estados Unidos a primeira
lei dos contigentes da emigração. o que provocou uma
baixa na saída de emigrantes açorianos. E em 1930 a
população do Distrito de Ponta Delgada acusaria um
aumento de 15.971 habitantes. em relação ao ano
anterlor ",

A economia insular. em parte apoiada em dinheiro
vindo do exterior. que nem sempre era aproveitado para
o investimento produtivo. a recessão económica mundial
e a política de austeridade imposta pelo Estado Novo.

/l Carrelro da Cosita tn Boletim da Comissão Reguladora dos
Açores. Separata «Emigração Açoriana».
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consequência dos desregramentos administrativos da
1,· República, que deixara Portugal com uma enorme
dívida externa e com a sua economia em situação caótica,
levaram à diminuição dos trabalhos públicos e dos inves-
timentos, paralisando o desenvolvimento da agricultura
e da indústria, com a consequente redução do emprego
da mão-de-obra e o agravamento da crise social,

A partir dessa altura, a situação económica ,e social
complica-se,

Tudo isto, reforçado pelo centralismo que, por via
financeira e não só, impediu mais uma vez a tentativa
de uma solução dos Açorianos para resolverem os seus
problemas! E o resultado foi novamente a emigração!



EMIGRAÇÃO

A emigração dos Açorianos é uma constante ao
longo dos cinco séculos da História dos Açores.

Não é fácil conhecer todas as suas determinantes e
consequênctas. Mas hoje podemos afirmar que o Arqui-
pélago se encontra profundamente ligado a esse fenó-
meno, quer culturalmente, quer nos campos económico
e social.

Parece-nos, no entanto, que são de natureza econó-
mica e de ordem psicológica as causas mais importantes.

De entre as primeiras, citaremos: a forte densidade
demográfica, a divisão da propriedade, a agricultura
arcaica em algumas das ilhas, a diminuição das popula-
ções urbanas a partir do século XVII, os catacllsrnos natu-
rais, etc,

Das de natureza psicológica, destacaremos: o espí-
rito de aventura herdado dos séculos XV e XVI, a relu-
tância ao serviço militar obrigatório, principalmente
durante as lutas liberais e o sortilégio dos grandes meios
urbanos, onde muitos açorianos, já radlcados e possui-
dores de uma vida melhor, tudo fazem para juntar as
famílias e os parentes.

Como curiosidade, pode ler-se no Boletim do Núcleo
Cultural da Horta, de 1962: «Perante as guerras liberais
em Portugal, o Conde de Vila Flor recrutou nos Açores,
incluindo o Pico, os soldados que conduziu à batalha da
Ladeira da Velha .ern S. Miguei e depois ao desembarque
no Mindelo e a posteriores lutas, até ao triunfo da causa
liberal. Da ilha do Pico muitos homens foram coagidos a
incorporar-se, o que os levava a odiar o serviço militar a
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que diligenciavam exrmrr-se por todos os meios ao seu
alcance, entre eles o embarque de «salto» para a América,
a troco da prestação de serviços a bordo, até que, abarro-
tados de óleo os porões da baleeira, os iam desembarcar
em qualquer ponto da costa americana. E assim arriba-
ram ao Novo Continente centenas de «fugitivos» da ilha
do Pico».

Em 1826 nasceu nas Lajes do Pico Manuel Filipe que,
entre 1840 e 1842, embarcou de «salto» numa baleeira e
desembarcou na costa americana do Pacífico, juntando-
-se a outros emiqrantes decididos a irem pesquisar ouro
nas Montanhas Rochosas, onde um grande perigo os
esperava, os «Peles Vermelhas», que infestavam a região.

Manuel Fi!ipe, acompanhado do seu cavalo branco,
tornou-se um ídolo pela sua coragem .e ficou na história
da região com o nome de «John Portuguese Phillips». Em
1875, os Estados Unidos prestaram-lhe uma significativa
homenagem, levando-o à Horta, de visita à família, na
companhia do seu lendário cavalo, em navio expressa-
mente destinado a tal distinção. Mais tarde, em 1866,
esta história serviu de tema para uma «fine story» da
escritora Mrs. Thelma Candit, que se popularizou em
produtos comerciais com a fotogravura do herói, acom-
panhada da seguinte notícia: «Se algum dia se fizer a lista
dos nomes dos heróis da «Grande American \/Vestem
Frontier», cujos actos de bravura se tenham imposto pelo
valor e destemor, prontos a dar a vida pelos outros, o
nome de John Portuguese Phillips ocupará o lugar de
maior destaque nessa plêiade de herólss 1.

1 Cf, Boletim do Núcleo Ou/tara} da Horta, vol, 3, n.. 1,

Dezembro de 1962.
João Soares de Lacerda. p. 25 a 34.
Ermelindo Ávila, p. 35 a 42.
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*
* *

Mas a emigração inicia-se logo no século XVI, com
a deslocação para a África e para o Oriente de muitos
açorianos atraídos pelo prazer da aventura e por motivos
de ordem religiosa. Deles alguns ficaram célebres, tais
como: Bento de Góis que, ao serviço da Companhia de
Jesus, chegou até aos domínios do Grão-Cataio; Padre
João Baptista Machado, martirizado no Japão; Padre
Manuel Pinheiro, que serviu de embaixador junto do impe-
rador de Mongor; Padre Francisco Penteado, tradutor de
várias obras para o chinês; Padre Inácio da Costa, tra-
dutor para o latim dos livros de Confúcio; Frei João Es-
taça, missionário e bispo no México, etc 1.

Já no século XVI se haviam verificado as primeiras
emigrações para o Brasil. que continuaram no século XVII
e se intensificaram ao longo do século XVIII.

Foi grande a influência dos açorianos no Rio Grande
do Sul e em Santa Catarina, para onde, em 1746, partiram
4.000 famílias, a fim de povoarem e cultivarem aqueles
férteis territórios 2.

No século XVII, havia muitos açorianos na Argentina,
que desempenharam ali um papel notável na edificacão
da cidade de Buenos Aires 3.

No que diz respeito à emigração para a América do
Norte, escreveu o Professor Rogers: «The oceanic migra-
tion of European Portuquese was then efected in two sta-
g6S, from mainland to Atlantic archipelaqoes. and from
the islands to America With the single exception of the
Norwegians who moved to Iceland in 874 and in the nine-
teenth century moved on to North America. The portu-

1, 2, 3 Cf. Carreira da Costa, op. cito in. Boletim da Comissão
Regu!adora de Cereais, n." ctt.
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guese were the first European emigrant group to begin
the treck to that New World revelealed to Europe by
Columbus in 1492. In other words, the phenomenon labeled
by historians the expansion of Europe led directly to the
nineteenth and twentieth century immigration of Portu-
guese into the United States, above ali of Azoreans and
Madeirans who carried a specif heritage with them to be
modified or substituted» '.

A partir de 1800 intensifica-se a emigração para os
Estados Unidos, principalmente para a Nova Inglaterra,
embora alguns emigrantes se tivessem dirigido logo e
directamente para a Califórnia.

Mary Vermette refere no seu livro «The Image ot the
Azoreans» o seguinte: «For a long time the Rotches were
purchasing agents for the spermaceti candle combine,
the United Company of Spermaceti Chandlers which had
been formed on 1761. and involved merchant, in Provi-
dence, Boston and Newport, the greatest number being
from Newport. It is sair that Rivera introduced the manu-
facture of sperm oll and candles from Portugal. In the
year 1769 the town had as many as seventeen of these
establíshements in fufl operatlon» 2. É por essa altura que
se verifica o chamado «ciclo baleeiro», em que grande
número de açorianos, principalmente das ilhas ocidentais,
se vai fixar na Costa da Nova Inglaterra, dedicando-se às
actividades marítimas e à indústria do óleo de baleia.

Esta emigração vai aumentando ao longo do século
XIX, com a fixação dos nossos emigrantes também ao
longo da costa do Pacífico, desde S. Dieqo a S. Francisco.

1 ICf. Francis M. Rogers, Atlantic lsísndere of Azares and
Madeiras, the Christopher Publishinq House North Oulnscy Mass.,
s. d. p. 425.

2 Cf. Mary Verrnette, The lrneqe oi the Azorean, 19184, Angra
do Heroismo, p. 31.
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Com a diminuição da actividade baleeira e o pro-
gresso das indústrias têxteis, o número de emigrantes
aumenta; fixam-se nas cidades de New Bedford e Fali
River, enquanto os da Califórnia se dedicam à agricultura,
à pecuária e à pesca do atum.

Em 1879, dá-se um movimento emigratório para as
ilhas do Hawai. Só no ano de 1883 teriam saído de S. Ml-
guel. com esse destino, 1.417 pessoas.

De 1881 a 1890, teriam saído dos Açores 36.869 emi-
grantes.

Em 1921 foi publicada nos Estados Unidos da América
do Norte a primeira lei dos contingentes de emigração,
o que provocou uma baixa sensível na saída de emigrantes,
situação que se manteve até cerca de 1959.

Durante este período, a corrente emigratória diri-
giu-se para as Bermudas, sobretudo a partir de S. Miguel
e em 1953 ela iniciou-se para o Canadá, com a safda de
3.000 açorianos.

Em 1959 e 1960, com a crise criada pelo Vulcão dos
Capelinhos, na ilha do Faial, o Governo dos Estados Uni-
dos promulqou uma lei especial, autorizando a entrada
no País de 1.500 pessoas e nunca mais parou a saída de
açorianos para o Canadá e para os Estados Unidos.

De 1960 a 1971, só do Distrito de Ponta Delgada
teriam emigrado 61.042 pessoas 1..

Com a Autonomia dos Açores, a partir de 1976, as
estatísticas acusam o abrandamento no ritmo da emi-
gração, principalmente desde 1980, e o que se passou
após o sismo desse ano, que devastou a cidade de Angra
do Heroísmo e outras localidades da Terceira, S. Jorge
e Graciosa, mostra-nos que, pela primeira vez, na história

1 Cf. Carreira da Costa, op. cit., p. in Boletim cito



o POVO AÇORIANO 59

dos Açores, a solução para as terríveis consequências se
fez sem a costumada emigração em massa.

Grosso modo, podemos dizer que se encontra nos
Estados Unidos uma grande parte dos açorianos e que
cerca de 3.000.000de americanos podem reclamar a sua
ascendência açoriana. No censo de 1980. havia cerca
de 1.000.000de Portugueses na América, dos quais 85%
eram açorianos.

Nesses números e na índole dos homens a que eles
dizem respeito está uma boa parte da nossa esperança
no futuro do nosso Povo. que eles integram.



IMPORTÂN'CIA GEOESTRATÉGICA DOS AÇORES

Quando quisermos caracterizar os Açores, teremos
de os enquadrar fatalmente numa perspectiva inter-
nacional.

Situadas as iihas Açorianas na linha defensiva da
potência marítima, elas são ponto de apoio para o domí-
nio do Atlântico Norte e como tal têm sido objecto das
estratéqias político-militares das potências ou blocos
que, nos últimos 500 anos, maior poder possuem.

Redescobertas e povoadas por Portugal no século
XV, elas foram o instrumento necessário e indispensável
para a conquista do Oceano e para a defesa e apoio das
frotas mercantes que o sulcaram.

No século XVI, os Açores vêem-se envolvidos na luta
pelo domínio dos mares, travada entre Portugal e a Espa-
nha, e no último quartel desse século trava-se em frente
a Vila Franca do Campo, na Ilha de S. Miguel, a primeira
grande batalha naval do Atlântico, entre a Espanha que,
procurando quebrar a resistência dos açorianos, tentava
submetê-los à vontade de Filipe 11, e a França que, ao
apoiar D. Antônio, Prior do Crato, mais não queria do que
opor-se à hegemonia marítima dos Espanhóis. A batalha
resolve-se coma vitória da armada espanhola, a que se
segue a ocupação violenta dos Açores, em nome de
Filipe 11, já então Rei de Portugal.

Ocupados pela Espanha até 1640, altura em que Por-
tugal recupera a independência, os Açores, durante esse
período, são vítimas das investidas das armadas inglesa,
francesa e holandesa, datando dessa época a construção
das fortificações marítimas que ainda hoje são teste-
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'"

munho do drama vivido pelas populações dos Açores.
Ficaram célebres as invasões do Faial pela armada

inglesa, sob o comando do Conde de Camberland e mais
tarde pelo Conde de Essex que, navegando ao corso no
mar dos Açores e em guerra com a Espanha, invadiram
e saquearam a vila da Horta 1..

.• ..
No dia 26 de Setembro de 1814, fundeou na baía da

Horta o brigue americano «General Armstrong», coman-
dado pelo capitão Samuel Reid.

O «Armstrong» conseguiu furar o bloqueio inglês,
mas, perseguido por três navios ingleses até ao Faial,
travou combates na própria baía da Horta durante vários
dias, combate que, apesar de se ter saldado pela vltórla
dos ingleses, foi ruinoso para a Inglaterra, pois que a
demora dos seus navios na Horta impediu o apoio à esqua-
dra inglesa, que tinha a seu cargo atacar a Louisiana e
apossar-se de New Orleans. Essa demora permitiu que o
general americano Jackson fortificasse a cidade e derro-
tasse os ingleses. O combate do «Armstrong» na Horta
foi o último combate marítimo travado entre os Estados
Unidos e a Grã-Bretanha e contribuiu para consolidar a
independência da jovem República Americana.

Samuel Reid ficou na história do seu País. Um seu
filho visitou os Açores em 1980 e, por sugestão sua, foi
cedido ao Governo dos Estados Unidos o histórico canhão
Long Tower do «Armstrong», que se encontrava guardado
no castelo de Santa Cruz, tendo sido levado para o Arse-
nal da marinha de guerra em Washington, onde se encon-
tra presentemente 2.

1,;2 Cf. Marcelmo Uma, Anais do Município da Horta, 1943,
pp. 627 e 665
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Em 1769, fixou-se em S. Miguel Tomás Hickling, nas-
cido em Boston em 1745, que aqui viveu até à sua morte
em 1834, com 91 anos de idade.

Dedicou-se à cultura da laranja e ao comércio marí-
timo e, após a independência dos Estados Unidos, foi feito,
em 1781. Vice-Consul do seu País em S. Miguel. cargo
que desempenhou durante toda a vida e que acumulou
com o de representante da Rússia.

Thomas Hickling teve grande influência em S. Miguel.
onde fez fortuna e construiu belas casas e o paradíslaco
jardim das Furnas, em redor do conhecido «Yankee Hall»,
visitado e descrito por todos os viajantes que, no século
XIX, apartavam, por razões diversas, a S. Miguel e rece-
biam a hospedagem requintada da Família Hickling 1.

As Fumas, hoje verdadeiro ex-Iíbrís do turismo aço-
riano, ficaram devendo a esse ilustre americano o pionei-
rismo do seu desenvolvimento e a promoção das suas
belezas naturais.

Segundo a tradição dos descendentes de Hickling,
ns quais me incluo pelo fado da minha Mãe, Thomas
Hlckling teria vindo para os Açores por pressão de seu
Pai, William Hickling, homem importante de Boston e
ligado à administração colonial inglesa, que se preo-
cupava com as ideias pro-independentistas do filho.
A mãe do Hickling foi Sarah Sale, trisneta de Thomas
Leverett, chegado a Massachusetts em 1633, vindo de
Boston, em Inglaterra. Consta que Leverett teria sido um
dos responsáveis pelo nome de «Boston», na Nova Ingla-
terra, e uma alta individualidade da Igreja e da adminis-
tração colonial.

'1 Joseph e Henry Bullar. Um Inverno nos Açores e um Verão
no VaI das Fumas, trad. de João H. Anglin, Ponta Delgada 1949,
passo imo
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Thomas Hlckllnq casou em 1764 com Emily Green e
dela teve dois filhos, William e Catherine. Esta casou com
William Prescott e foi mãe do célebre historiador William
Hickling Prescott que, em cartas dirigidas aos pais e irmã,
faz considerações sobre os Açores, depois de ter visitado,
em 1815, o seu avô.

Thomas Hickling, após a morte da sua primeira
mulher, casou em 1778 com Sarah Falder, de Filadélfia,
de quem teve 16 filhos, 11 dos quais constituíram família
e culos descendentes, espalhados oor Portugal, Açores,
Inglaterra, Canadá e Estados Unidos, mantiveram entre si
laços fraternos, traduzidos em cartas e visitas recíprocas.
Uma das filhas deste segundo casamento, Harriet, casou
com o Dr. John White Webster, professor de Harvard,
que esteve nos Açores em 1817 e os descreveu em livro
publicado em Boston, em 1821, dedicado principalmente
a estudos geológicos, realizados durante a sua estadia
nas Ilhas.

Em 1808, fixou-se no Faial John B. Dabney como
Cônsul Geral dos Estados Unidos em todo o Arquipélago.
A família Dabney permaneceu nos Açores 83 anos. Dedi-
cou-se ao comércio marítimo, como [á o havia feito o seu
conterrâneo Tomaz Hickling, tendo exercido grande
influência na vida das ilhas do Pico e do Faial.

Ê do Visconde Júlio de Castilho (escritor português)
a seguinte frase: «... pasmarás quando te disser que uma
das famílias a quem mais deve a civilização da ilha é
americana; falo-te pela centésima vez na família Dabney».

As famílias Hicl<ling e Dabney mantiveram relações
muito íntimas, para além dos interesses comuns nos negó-
cios. Essas relações continuariam em Massachusetts
entre os seus descendentes e os das famílias Webster,
Prescott e Forbes, Foram frequentes os casamentos entre
eles e alguns voltaram aos Açores, de visita aos parentes.
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Conheço cartas de uma senhora Amélia Hickling
Forbes Emmerson, descendente de Thomas Hickling e
residente em Boston, ainda dirigidas a minha Avó e Tias,
bem como vários documentos de interesse para o estudo
dessas famílias e do período em que mantiveram rela-
ções com os Açores.

" "

Durante a guerra de 1914/1918, foi instalada em
Ponta Delgada uma Base Naval Americana.

É do Professor Francis Rogers, no seu livro «Atlantic
Islands of Azores and Madeira». a seguinte descrição:

«In his capacity as Assistant Secretary of the Navy,
Franklin Roosevelt went to Europa beginning in July 1918
to inspect U.S. naval establlshments. He first called briefly
at Fayal on July 15 and wrote: «tt one ane of the westerly
Islands of the Azores and is the place where the Dabneys
of Boston were so long as Consul General. also the scene
of the famous fight of the privateer «General Armstrong»
in the War of 1812 against two British Men-of-War ... Tell
Anna and James to look up these Azares places on the
rnap». Roosevelt spent July 16 and 17 in Ponta Delgada:
«We visited a wonderful park of a family named Canto
- a collectlon of trees, plants trom ali over the world
and especlallv of curiously marked and color.ed leaves.
Almost anything will grow in the Azores. for the ternpe-
rature is about the same at ali times - and one sees
bamboo next English oak and even White Plne» 1. Mais
tarde. em 1940, segundo o mesmo autor, Roosevelt «had
suggested the Azores as the capital a proposed Atlantic

1 Op. clt., p. 132.
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Union, the famous «Union Now», between the United Sta-
tes and the British Empire. He had stressed that they
were «impreqnable, had an excellent cllmate, and were
centrally located.» 1

A base naval estabelecida tinha como missão permi-
tir a liberdade do comércio através do Atlântico. Em 4
de Julho, quando o transporte americano «Orion» descar-
regava combustível, um submarina inimigo bombardeou
o porto e a cidade de Ponta Delgada. O «Orlon» respon-
deu com dois grandes canhões de 15 em. A América que,
nesse dia, rompia as hostilidades contra o inimigo, teve a
visão clara do que se ia passar no mar dos Açores, por
onde tinham de atravessar importantes meios para os
exércitos aliados. Foi então estabelecida uma Base sob
o comando de um Contra-Almirante, com depósitos de
carvão, submarinos, navios, aviões e um corpo de mari-
nheiros armados para a sua defesa.

Com a cidade em festa, desembarcou o Almirante
Dunn em Ponta Delgada. Na Revista Micaelense, ao fazer-
-se a história desse acontecimento, escrevia-se: «as ami-
zades entre os Americanos e os Micaelenes estabelece-
ram-se prontamente, vendo-se marinheiros nos estabele-
cimentos de comércio, conversando com os caixeiros e
alguns casamentos anunciaram-se. Não parecia ser uma
nova aliança, estas ligações entre indivíduos de duas
nações, mas um resultado das velhas tradições de ami-
zade. É que, de facto, meio século de emigração para os
Estados Unidos tinha oferecido aos açorianos, nas costas
do Atlântico e do Pacífico, tão grandes possibilidades de
expansão que eles, em breve, povoavam cidades, esta-
beleciam indústrias e culturas prósperas, reorganizavam
os seus costumes e hábitos, e restabeleciam nessas remo-

1 Op. ctt ... p. 133.
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tas terras, que o esforço dos seus antepassados tornara
em parte conhecidas, uma parcela da sua existência
insular. comendo inhames, festejando o Senhor Santo
Cristo e o Espírito Santo, tocando viola, cantando a cha-
marrita e bailando o pezinho; também os americanos
agora jogavam o box no Coliseu Avenida e representavam
uma revista nos modelos internacionais, mas com o sai-
nete dos costumes de «Uncle Sam» ~.

Como descreve Vintras no seu livro História Secreta
da base dos Açores, «os Americanos foram os primeiros
a apreciar a importância dos Açores como porto de apoio
e de escala para os seus bombardeiros e transportes
aéreos. O coronel Olds, do Ferying Command, foi o pri-
meiro a propor a aquisição de uma Base nos Açores
em 1941» 2.

No dia 8 de Outubro de 1943, as tropas britânicas
desembarcaram em Angra do Heroismo.

As facilidades concedidas por Portugal. no âmbito
da Aliança Anglo-Portuguesa, incluíam o aerodromo das
Lajes, a utlllzacão de emergência do de Santana em
S. Miguel, bem como a liberdade de utilizar os portos
Açorianos.

As Lajes vieram a possuir nessa altura a maior pista
de aviação do mundo, com 3.280 metros de comprimento
e 91 de largura.

Em 28 de Novembro de 1944, concluiu-se o acordo
relativo à Base de Santa Maria.

Desde então desenvolveu-se um grande aeroporto
lnternacional, que permitiu a livre clrculacão de pessoas
através do Oceano e que constituiu também um impor-

l Cf. lManquês de Jácorne Corrêa, Revista Michaelense, ano, I',
n.? 2, Ponta Delgada. p. 143.

'2 H. iE. Vi,ntras, Açores the (Portuguese Connectfon), p. 85.
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tante ponto de apoio e de escala para o trânsito de aviões
militares britânicos e americanos.

Em 1969, de Vintras escrevia: «A NATO tem vindo
ultimamente a forjar nestes cumes emersos da antiga
Atlântlda um elo que se poderá vir a revelar de impor-
tância vital para a defesa da civilização ocidental. Com
efeito, oito países da NATO procedem actualmente à íns-
talacão nos Açores de uma estação acústica e, assim,
Portugal cumpre mais uma vez o seu destino no
Atlântico» 1.

Em 1964, Portugal concede à França facilidades para
instalar na Ilha das Flores uma estação de rastreio de
mísseis.

Em Dezembro de 1971, reconhecendo a privilegiada
localização dos Açores, Pompidou e Nixon encontram-se
a sós na Ilha Terceira. «The selection of the mid - Atlan-
tic Island it also confirmed the reasonableness ot a view
whioh I held and orally proclaimed at the end of world war
li. The new United Nations should set up its main head-
quarters in the Azores and not New Vork City» 2 •

.•
"

A consciência desta implicação internacional esteve
sempre presente no pensamento e nos actos daqueles aço-
rianos que lançaram em 1975 as bases do Estatuto Auto-
nómico 'e influiu no texto constitucional 3.

Após o 25 de Abril de 1974 e na sequência da revolu-
ção gerada em Lisboa e das suas ccnsequênclas, em que
avulta a descclonízacão. os Açores movtrnentararn-se no

:t R. E. Vintras. op. cit.
2 eu. por Francis M. 'Roge.rs, in op. cit., p. 132.
3 Alvaro Monjardino, Os Açores e o Mundo de Hoje, Angra de

Heroismo, p. 85.
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sentido da sua histórica aspiração autonómica, dando pas-
sos largos na conquista de meios jurídicos que possibili-
tassem uma nova organização político-administrativa do
Arquipélago e que servissem o desenvolvimento global
ódo Povo Açoriano!

O Estatuto Autonómico, consagrado na Constituição
Portuguesa, é hoje o pano de fundo de uma realidade que,
com serenidade e inteligência, vem afirmando os Açores
no Mundo.

Tendo em conta os 8 anos de governo próprio da
Região, consideramos que o trabalho desenvolvido tem
sido um exemplo difícil de se encontrar no mundo dos
nossos dias. A estabilidade política, numa sociedade desde
sempre dividida em pequenas comunidades, praticamente
isoladas uma das outras e com séculos de história, a uni-
dade conseguida com sacrifício de alguns em beneficio do
todo, o lançamento de importantes estruturas aeropor-
tuárlas, a patente melhoria das condições de vida de toda
a população e a projecção para o exterior da vida aço-
riana são mais um testemunho da capacidade de um
Povo que fez história e quer continuar a fazê-Ia.

,>

* "
A actual organização autonómica dos Açores, na

sequência das suas aspirações históricas e no actual
contexto da Nação Portuguesa, tem como base a real
identidade do Povo! Açoriano, formada ao longo da sua
História e como objectivo o seu desenvolvimento global.
A autonomia dos Açores em relação a Portugal é uma
atitude consciente de solidariedade patriótica, mas é
também o direito à diferença e pressupõe o respeito da
Nação e do Estado pela vontade democrática do Povo
Açoriano, traduzida no seu projecto de vida colectiva
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Sem isso, a autonomia não passaria de uma mera des-
centralização administrativa e os Acorianos seriam mais
uma vez enganados nos seus anseios e aspirações.

Dispersos pelas ilhas Atlânticas e pelo Novo Mundo
que ajudaram a descobrir e a construir e com raizes pro-
fundas na lusitanidade, os Açores são, mais do que um
território, um espaço humano e cultural onde vive um
povo cuja história se confunde com a do Atlântico Norte"
mar onde, na Idade Moderna, se conjugam os interesses
da Velha Europa com os da América do Norte, irmanados
na defesa da Civilização Ocidental. Encontram-se, assim,
as Ilhas Açorianas no Centro dessa indispensável Aliança;
as coordenadas geográficas do Arquipélago e a sua His-
tória caracterizam o seu povo como o Povo Atlântico
por Excelência e dão-Lhe as potencialidades suficientes
para olhar o futuro com optimismo!

"
* *

Os Açores, fruto da sua situação geográfica, da
amenidade do seu clima, da sua riqueza hldrica. da gene-
rosidade do seu solo, a imensidade dos seus mares, da
quaildade do seu povo, tem condições impares para se
tornar uma sociedade economicamente viável. E ainda
mais se a tudo isto juntarmos que a maior parte da sua
população se encontra integrada nos Estados Unidos da
América do Norte e Canadá e aí constituem hoje os maio-
res centros urbanos de Acoreanos, mantendo com as suas
ilhas uma relação muito estreita que fortalecem com visi-
tas cada vez mais frequentes e que os levam a iniciativas
audazes na tentativa de uma comunicação permanente
com as suas raízes. Po rsua vez, os insulares vão rece-
bendo, para além de uma importante ajuda financeira,



70 INSVLANA

a influência cultural dos Países onde vivem que, lenta
mas profundamente vai influindo na sua vida.

A circulação permanente das ideias e das pessoas
entre estas duas componentes essenciais do Povo Aço-
reano é um dos pilares mais seguros para o sucesso do
seu projecto e com ele a esperança numa vida melhor
para todos.

Esta é uma realidade que me parece insofismável e
que deve ser tida em conta, para que se vá construindo o
presente olhando com vistas largas para o futuro!

"
* *

E, para terminar, teremos que dar ênfase ao movi-
mento cultural, que mantenha e desenvolva o projecto
açoriano, junto das comunidades Insular e não Insular,
unindo-as e consciencializando-as para as responsabili-
dades de todos no momento histórico actual.

Num tal projecto desempenham papel importante as
Universidades que, como centros de cultura e de tecno-
logia, não podem ser marginalizadas, nem deverão alhear-
-se da sua missão de formação e informação das respec-
tivas comunidades. Papel de relevo cabe também a todas
as outras instituições culturais ou recreativas que, na
sequência do movimento progressista do século XIX, se
constituíram por todo o Arquipélago e que, trazidas para
a América, aqui se desenvolveram num profícuo trabalho,
acarinhado pelas comunidades.

No mesmo sentido haverá que fazer um esterco para
melhorar os circuitos de informação entre todos os Aço-
rianos, apoiando os meios de comunicação social no
seu esforço para bem desempenharem o primordial papel
que lhes cabe e que, dada a descontinuidade territorial da
comunidade, se torna difícil.



Notícia histórica
sobre cães em S. Miguel

Por Nuno Alvares Pereira

Os mais antigos cronistas, acortanos. (em especial
o Or. Gaspar Frutuoso, nas suas célebres «Saudades da
Terra»), referem-se amiudadas vezes à exuberância da
vegetação em todas as Ilhas, na época do seu descobri-
mento, outro tanto não acontecendo com a fauna, certa-
mente pela sua escassez. Falam apenas de grande varie-
dade de peixes nos seus mares, de algumas espécies de
aves em terra e de nada mais.

Quanto a mamíferos, só com os primeiros povoado-
res se fala deles, pela necessidade que logo sentiram de
alimentação, lavoura e vestuário. Com o andar dos tem-
pos, novas espécies se foram introduzindo, por diligência
do homem ou por circunstâncas fortuitas.

A este respeito, ouçamos o Dr. Gaspar Frutuoso neste
belo parágrafo: «Afora o gado que, por mandado d'El-Rei
e do Infante D. Henrique, foi deitado nesta Ilha de São Ml-
gue!, logo no princípio do seu descobrimento, trouxeram a
ela, da Ilha de Santa Maria, sua vizinha, outro muito de
porcos, de que se inçou; e antes de virem bois, lavraram
com bestas asnais, como fazia um Luís Fernandes da
Costa, pai de Manuel da Costa, e outros muitos. E foi tanta
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a muliplicação do gado vacaril e porcos, que durou por
tempos não poderem desincar os touros e vacas e porcos
bravos, carneiros e cabras, e eram tantos os porcos, que
danavam os pastos ao gado vacum com seu tossar: pelo
que os mais dos moradores eram fragueiros, forçosos e
ligeiros, por causa do exerctclo que tinham de ir a mon-
tear, caçar este gado diverso, dos quais contarei alguns
que alcancei saber».

Dos que alcançou saber conta que: - Um Afonso
Soeiro, ... e Bartolomeu Roiz, pai de Baltazar Roiz, que
morava além de Santa Clara, da Ponta Delgada, e um
Francisco Anes, Moreão d'alcunha,e Bartolomeu Afonso
Pereira, d'alcunha o Rato, indo à serra, dentro nas Sete
Cidades, a montear e fazer carnes, com Baltazar Vaz de
Sousa, porque no seu Telhal, que tinha acima da Ribeira
Grande gastava muitas carnes, lhe aconteceu que,
andando eles dentro nas Sete Cidades, onde havia muito
gado bravo e sem ferro, nem sinal'! acharam um bravo
touro e foram para o matar ... »

Baltazar Vaz de Sousa, acometido pelo touro, ficou
muito ferido e maltratado, sendo levado pelos companhei-
ros de volta à sua casa no Telhal da Ribeira Grande.

Não contente com o seu infortúnio: « ... e depois de
são, ele e um mourisco que tinha, com um cão de fila e um
cachorro de rodeio e outros cães, se tornou em busca do
touro às Sete Cidades e o perseguiu tanto com os cães
que se acolheu o touro a uma lagoa grande que dentro está,
chamada a Lagoa Azul. por ser muito funda. Baltazar Vaz
se deitou a nado, a ele, com um sedenho na mão, e se pôs
em cima do pescoço do touro, escanchado, com as mãos
pegadas nos cornos, e tanto andou sobre ele, que de can-
sado se lhe abriu o cesso e enchendo-se de água se
afogou, que é propriedade ou qualidade das bestas, se.,
cavalos e asnos e bois, afogarem detraz, pelo cesso, ...
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Depois de afogado o touro, lhe deitou o sedenho nos cor-
nos, atando-o com ele, e o chegou à borda de água;
e então lhe acudiu o mouro e outra gente que andava
dentro na serra, e lh'o ajudaram a esfolar e esquartejar,
e o levou em bestas, caminho da Ribe·ira Grande, onde
ele era morador» 1.

Esta citação do ocorrido em meados do século XVI é
a mais antiga que se conhece acerca de cães, salientan-
do-se a referência específica ao cão de fila e ao de rodeio.

Outro cronista micaelense, o franciscano Agostinho
de Monte Alverne, em suas «Crónicas da Província de
São João Evangelista das Ilhas dos Açores», já no século
XVII, descrevendo os Capitães Donatários e grandeza da
Ilha de S. Miguel, ao referir-se ao terceiro capitão dela,
Rui Gonçalves da Câmara, nota que: «... mandou vir per-
dizes, codornizes e coelhos; em sua espécie multiplica-
ram de sorte que em nossos tempos, indo de visita à
Povoação o Bipo D. Frei Lourenço de Castro, lhe pediram
os moradores daquele lugar lhes excomungasse uma
praga que nele andava; e perguntando-lhes qual fosse a
praga, lhe responderam eram perdizes, o dito Bispo lhes
disse então que essa praga quisera em casa; que tantas
eram; que os moradores daquele lugar, sendo o primeiro
que houve na Ilha, as tinham por praga. As codornizes
eram tantas que davam 30, 40, por meio vintém. Os coe-
lhos pardos que mandou vir Rui Gonçalves da Câmara,
primeiro do nome, e os pretos que fez vir Tomé Vaz
Pacheco, morador que foi em Porto Formoso, multiplica-
ram de sorte que destruíam as searas, dos quais os caça-
dores tomavam tantos com cães, furão, candeio e fio,

1 Saudades da Terra, L.0 4.° Capo LXI. Edição Comemorativa
do IV Centenãrlo do nascimento do Dr. Gaspar Frutuoso. P .D. 1924.
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que os davam no princípio quase de graça, e depois três
por meio vintém, depois a dois, e ultimamente três a
vintém».

Monótona e difícil seria a vida sem animais domés-
ticos. Além do auxílio e inúmeros benefícios que prestam,
pela sua força e destreza, são ainda um ornamento:embe-
lezam os campos e animam a paisagem.

Quanto aos cães como animais amigos e compa-
nheiros do homem, indispensáveis no seu dia a dia, é de
crer que tenham vindo logo no começo do povoamento.

O próprio Rui Gonçalves da Câmara (1474-1497),
acima citado, mereceu um capítulo especial na obra do
douto e curioso Vigário da Matriz da Ribeira Grande,
na qual, ao descrever a vida e costumes deste ilustre
Capitão, desce ao pormenor de registar o nome do cão
que o acompanhava nas suas digressões pela Ilha, como
se vê desta passagem: «Tinha este Capitão Rui Gonçal-
ves seu assento principal em Vila Franca do Campo, onde
residia o mais do tempo, por ser então unica vila n'esta
Ilha. Era homem bem apessoado, grande e grosso, dis-
creto e solicito em fazer cultivar e povoar a terra, visi-
tando-a pessoalmente muitas vezes, só a cavalo, vestido
com uma peliça de martas e uma touca na cabeça, como
naquele tempo se costumava, e com um cão grande detraz
de si, chamado Ternído, sem trazer outros pagens consigo,
e algumas vezes andava em uma mula, dando ordem à
sua gente que roçava as terras, que agora possuem os
Capitães seus sucessores, que são a Salga e a Criação,
chamada assim porque criava n'ela seu gado, perto dos
Fenaes da Achada, onde ele morava algum tempo, com
sua mulher e tarníüa».

Só a partir do século XVIII encontramos referências,
ainda que ocasionais, sobre cães em algumas obras de
nacionais e estrangeiros que visitavam a Ilha, por dever
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de profissão, ou como simples viajantes, que a ela arri-
bavam. Mas as melhores informações sobre o assunto
são, sem dúvida, as estatísticas e deliberações camará-
rias das quais mencionaremos algumas.

Assim, começamos esta breve resenha pela «Vida da
Venerável Madre Tereza da Anunciada», escrita e dedi-
cada ao Senhor Santo Cristo, pelo Oratoriano Padre José
Clemente na segunda metade do século XVIII que, ao
registar muitos dos prodígios que Deus obrou pela invo-
cação da sua Serva, conta o seguinte:

«Duarte Borges de Medeiros era mui curioso do exer-
cício da caça. Entre os muitos cães que mantinha para
este fim, fazia grande estimação duma galga, que na
velocidade levava conhecida vantagem a todos. Adoeceu-
-lhe esta e chegou a tão deplorável estado, que por última
resolução determinou a fossem lancar ao mar, por não
ter ânimo de a ver expirar. Porém, antes de se executar
esta ordem, se lembrou dos prodígios da Madre Anun-
ciada, e com grande fé lhe prometeu um frasco de azeite,
se a cadela não perigasse. Não tinha ainda bem acabado
de fazer a promessa - caso prodigioso: - eis que a
galga, que jazia moribunda, se levanta em pé e principia
a correr com tanta ligeireza e desembaraço, que causou
admiração a todos os que presenciaram o prodígio». E ter-
mina este sucesso, afirmando: «Em reconhecimento
deste favor visitou o sepulcro da Serva de Deus, dando
inteiro cumprimento à promessa».

Este Duarte Borges da Câmara e Medeiros, foi o
último Provedor dos Resíduos nesta Ilha. Era casado
com D. Ana Josefa da Câmara, 2: morgada da Praia,
(vínculo da Praia de Agua d'Alto) onde existiam jardins
prlrnorosose bons vinhedos. Foram avós de outro Duarte
Borges da Câmara e Medeiros, 4.° morgado da Praia, Par
do Reino e 1.° Visconde da Praia. Figura proeminente na
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sua época. Dotado de excepcionais qualidades de carác-
ter, possuidor de avultada fortuna pessoal. que prudente-
mente administrava. Construiu o palácio Praia e Monforte
nesta cidade de Ponta Delgada, onde habitualmente resi-
dia e faleceu em 1872. Introdutor de muitas espécies
vegetais e animais na Ilha, sobre o que, por curiosidade,
damos a notícia seguinte, impressa em um periódico
local de 1849:

«Têm vindo agora de Portugal e dos Reinos estran-
geiros, muitas plantas de àrvores fructíferas de diversas
espécies e de madeiras, para seus plantios, e repartir
com seus patrícios, como costuma»; - e noutro passo
acrescenta: « A Sua Ex.a devem os caçadores de caça
as melhores castas de cães que temos, porque pelo seu
dinheiro as tem obtido, repartindo os filhos gratuitamente».

Trinta e seis anos antes (1813), o Eng.o Francisco
Borges da Silva, num trabalho que intitulou« Estatística
Geral e Particular da Ilha de São Miguel», num capítulo
dedicado à Zoologia, regista cinco espécies de cães como
os principais, começando por dizer «que entre os animais
os mais amigos do homem hà deles grande abundância»
e enumera as espécies da seguinte maneira:

1.a - de «Fila »são excelentes; a raça veio da Ilha
Terceira 2.

2: - «Podengos».
3." - «Rafeiros».
4: - Atravessados de Fila e Podengos; são óptimos

para guardar vinhas, casas, etc.
5.a - de «Caca».

Dois ingleses naturais de Southampton, o Dr. Joseph
Bullar e seu irmão Henry,este à procura de melhores

2 o Eng. Borges da Sllva.vdesconhecia a citação do Dr. Gaspar
Frutuoso.
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ares para alcançar saúde, desembarcam em 6 de Dezem-
bro de 1838 em Ponta Delgada, aproveitando ambos as
constantes comunicações com a Inglaterra, durante a
estação da laranja. Cultos e curiosos, acabariam por
escrever o melhor livro, que acerca dos Açores fora
escrito por estrangeiros.

É nesta obra intitulada «Um lnverno nos Açores e
um Verão no Vale das Fumes» 3, editada em Londres em
1841, que os Bullar nos dão notícias interessantes da vida
micaelense e onde registam algumas cenas curiosas em
que o cão é o elemento indispensável na vivência diária
do nosso povo.

A propósito de uma visita a casa de um morgado nos
arredores de Vila Franca, onde fora solicitado corno mé-
dico, o Dr. Joseph Bullar descreve a sua primeira
impressão a respeito da casa: «Próximo da entrada dois
ou três homens e rapazes, circundavam ociosos, vestindo
o usual traje da terra; um casal de cães de caça, de raça
atravessada, - meio lobos, meio lagartos - como diria
o coronel Crokett, ganiam à porta da entrada; ... }}

De Vila Franca os irmãos Bullar passaram às Furnas,
onde residiram e a sua chegada ao Vale, numa tarde de
Verão, coincide com o quadro bucólico que não lhes
escapa: «Camponeses fatigados, que regressam de um
longo dia de trabalho, descem os tortuosos atalhos da
montanha, conduzindo à cabeça grandes molhos de lenha
de ramada ou sachos reluzentes às costas, de cujos cabos
pendem as camisolas azuis; ao lado marcham os burros
estafados e lanzudos, seguindo logo após os cães ron-
ceiros, e crianças cheias de sono e com bexigas nos pés».

3 Edição do Instituto Cultural de Ponta Delgada. Tradução do
[Ir. João Hickling Anglin. P.D., 1949.
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Segundo eles. os piqueniques à Lagoa eram pontos
de encontro tradicionais entre veraneantes e excursio-
nistas: «... é coisa que lembra e se faz de vez em quando.
com longa .evagarosa fila de burros. conduzindo às costas
os excursionistas de trajes garridos ou os grandes cestos
bem fornecidos. seguidos de multidão de burriqueiros e
criados. tudo formigando através da aldeia. com grande
zanga dos irritáveis cães que assomam às portas dos
casebres».

A 22 de Julho de 1839. ainda nas Fumas. registam
uma observação feita em todas as Ilhas que visitaram,
sobre cães: «Abunda em todas estas Ilhas uma raça de
cachorros que ladram constantemente, inúteis, sem genea-
loqla, reunindo todas as más qualidades físicas e morais
da família canina. Surgem de todas as casas e ladram.
quer às canelas de quem passa. quer às pernas dos burros.
com visível ferocidade. São. porém. vis e cobardes. Um
irlandês. que por aqui andou. armado de pistola, disparou
a arma contra vários destes importunos. com grande
indignação dos respectivos donos».

E. num dos últimos capítulos da sua obra. recordam
ainda o desembarque na Ribeira Quente. vindos de Ponta
Delgada. depois de uma digressão que fizeram pela costa
Norte da Ilha. .e onde depararam com cenas semelhantes
à chegada às Furnas pela primeira vez: - «A ribeira
marulhava rapidamente para o mar sobre o leito de calhaus
rolados. Duas mulheres. com os pés metidos na água.
batiam. sacudiam e torciam roupa.. que depois estendiam
ao Sol sobre a praia, a secar; trabalhadores fatigados.
levando às costas cargas de lenha para o lume da ceia.
seguidos pelos cães emagrecidos. regressavam aos seus
lares em fila; adensavam-se as sombras. os grilos canta-
vam. erguia-se para o céu o fumo azulado das lareiras ... »

Já em Lisboa. de regresso a Londres (Agosto de 1839).
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os empenhados Bullar anotaram mais. acerca de cães.
um diploma pouco antes promulgado naquela cidade.
onde afirmam que: «Um Decreto recente correu das ruas
com os cães».

Em 1848. uma crónica local lamenta que qualquer
viajante que entrasse na cidade: - «00. veria uma abun-
dância inacreditável de cães rasgarem calças. e muitas
vezes as barrigas das pernas do pacífico cidadão 00'» e
isto a respeito de um episódio ocorrido junto ao chafariz
da Praça. onde por acaso escorregara um soldado que ia
a correr e cuja queda fez tal bulha que saltaram nele
cinco cães. que o não espatifaram pela misericórdia de
Deus. admirando-se o cronista de não serem cumpridas
as posturas. que condenavam em 2$400 reis os donos dos
cães. que soltos andavam divagando pelas ruas da cidade.

Quanto a deliberações camarárias. tomadas em vários
concelhos desta Ilha. procurando regular a polícia dos
animais ao longo dos tempos. como medidas necessárias
ao bem comum. referiremos algumas.

As verbas 23 e 25. deliberadas pela Câmara da Vila
da Lagoa. em reunião de 8 de Junho de 1670. dizem o
seguinte: - «Que toda a pessoa que tiver cão em lugar
onde viver. se houver vinhas. cabras ou ovelhas os trarão
com trambolhos ou estarão presos de Junho até Setem-
bro de cada um ano e o que assim o não fizer pagará por
cada vez que for achado dois tostões para o acusador e
Concelho; «Que toda a pessoa que tiver cão daninho que
coma cabras. ovelhas ou gado, sendo achado. não o ma-
tando. pagará cinco tostões para acusador e Concelho».

A Edilldade de Ponta Delgada. em 1790 sob a Presi-
dência do Juiz na forma da Lei. Luís Francisco Rebelo
Borges de Castro. mais precisamente a 19 de Maio. deli-
bera que seja levado a pregão o seguinte acórdão:

«Por ser presente nesta Câmara a carta que o Doutor
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Corregedor escreveu ao Juiz vereador sobre a epidemia
que presentemente grassa nos cães, de que vão morrendo
continuamente, tendo-se já contaminado aos porcos,
fazendo os donos dos que têm morrido pouco caso de
observar a Lei que os manda subterrar em despovoado,
de sorte que não lancem fétido e antes pelo contrário os
têm mandado deitar nas praias desta cidade e no mar
que os torna a lançar de si, havendo por isso justa razão
para temer-se, que até o peixe venha a contaminar-se e
que tudo pode vir a ser de grande prejuízo à saúde dos
racionais por falta de observância daquela Lei e para
acautelar o dito prejuízo mandam que toda a pessoa de
qualquer qualidade e condição que seja a quem morrer
cães, porcos e outros animais que os façam logo enterrar,
de sorte que não exalem eflúvios. que se possam conta-
minar ao ar e aqueles que assim o não cumprirem e ao
contrário fizerem serão condenados, além da pena da
Lei, em dois mil reis, para as obras do Concelho e os
almotacés e os juízes da vintena de todo o termo desta
cidade terão particular cuidado, e vigilância de cada um
no districto de sua jurisdição fazer inteiramente observar
este pregão que, para chegar a notícia de todos e se não
poder alegar ignorância, será apregoado e depois fixado
nas partes do estilo. Dado em Camara em 19 de Maio
de 1790».

No ano seguinte, a 7 de Julho: « ... foi ponderado que,
por falta de execução da parte dos almotacés ao Edital
acordado em Vereacão de 28 de Junho do ano passado,
que proibia haver cães pelas ruas, se tem abusado daquela
providência, continuando outra vez a havê-los em grande
número, tendo chegado ao excesso de deitarem a perder
algumas parelhas de seges, como é notório e por isso
acordam que se passe Edital em que o juiz almotacé fique
obrigado a mandar matar pelos seus oficiais a todos aque-
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les cães que, passado o prazo de 8 dias depois da afixa-
ção do Edital, conservados forem ou deixados andar pelas
ruas, sendo cães de fila, gozos e rafeiros e os outros que
fizerem algum dano sendo a pena de 4.000 reis para o
Concelho e dois meses de cadeia, além da reparação do
dano e das custas a seus oficiais e mesmo pagando-se
as custas aos oficiais que matarem os que que não fizerem
dano, podendo levar aos donos 800 reis por cada um que
matarem e outro sim que eu escrivão passe Edltal, dando
o prazo de 8 dias, dentro dos quais poderão os donos
acautelá-los dentro dos seus aposentos».

De novo a referência expressa ao cão de fila como
espécie conhecida e apreciada pelos habitantes desta Ilha.

Em posteriores Vereacões, este assunto é sempre
atentamente tratado, como se verifica na Sessão de 21
de Abril de 1852, e que foi aprovado pelo Conselho do
Distrito nas sessões de 26 de Junho e 8 de Julho do res-
pectivo ano.

Do seu artigo 24.0 consta: - «É proibida a divagação
pelas ruas, estradas e lugares públicos do Concelho, de
animais imundos, ou daninhos, como são porcos, cães e
cabras, com pena de 1,200 reis por cabeça,

§,o 1.° - Exceptuam-se os cães de guardadores de
gado, que acompanharem seus donos ou pastores, ficando
todavia responsáveis por qualquer prejuízo que- eles cau-
sarem.

§,o 2.° - Os porcos ou cabras vagabundos serão
apreendidos e conduzidos ao curral do Concelho, onde
estarão por espaço de 48 horas, em que se faculta a sua
reclamação, procedendo ° pagamento da multa, etc,
Quanto aos cães, passado aquele tempo, serão mortos e
lançados ao mar.

Idêntica postura foi publicada pela Câmara da Ribeira
Grande em 1860, sob a presidência de Diogo Tavares do
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Canto Taveira. constando o Capítulo 3.° (Das posturas
que regulam a polícia sobre os animais) Art.s 1.° - «É proi-
bida nas ruas. estradas. adros das igrejas e lugares públi-
cos deste Concelho a divagação de todos os animais
imundos e daninhos. sob pena de 240 reis por cabeça.

§.o 1.° - Exceptuam-se os cães de guardadores de
gados que acompanharem seus donos. ou pastores. etc.

§.,o 2,.0 --! Fica absolutamente proibida a divagação
dos cães de qualquer espécie que sejam. nos meses de
Julho. Agosto. Setembro e Outubro, a não serem acal-
mados a modo de não poderem fazer dano algum no milho
e outros géneros. pena de 240 reis além da reparação
do dano».

Aos 11 de Junho de 1867. reuniu a Câmara do dito
Concelho. sob a presidência de IIdefonso Clímaco Raposo
Bicudo Correia. a fim de reformar o anterior Código de
Posturas.

Procedeu a Câmara à reforma. aditando e eliminando
alguns artigos. parágrafos e vocábulos. que a experiência
mostrou causarem dúvida aos respectivos Juízes no jul-
gamento das coimas. advindo por isso grandes danos. ou
prejuízos ao Concelho.

Dela consta: Capítulo 4.° (Das posturas que regulam
a polícia sobre os animais e prédios particulares dos mora-
dores deste Concelho).

Artigo 1.° - §.o 2.° «Fica absolutamente proibida. em
todos os meses do ano. a divagação de cães de fila. isto
é da raça .que costuma investir e morder o homem e outros
animais sob pena de 600 reis; e nos meses de Julho.
Agosto. Setembro e Outubro. a dlvaqacão dos daninhos
à agricultura de qualquer espécie que sejam. excepto se
estes forem acalmados de modo que não possam r'azer
dano nos campos cultivados de milho. e outros géneros
sob pena de 240 reis para cada infracção. além da repa-
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ração do dano: e na mesma pena incorre a pessoa que
fizer brigar cães nas ruas, estradas ou outros lugares
públicos deste Concelho».

Inteiramente dedicado à vadiagem dos cães, que
infestavam as ruas, praças e lugares públicos do Conce-
lho de Ponta Delgada, com grande incómodo dos seus
habitantes, a Câmara Municipal fez publicar em todos os
jornais da cidade, em 1866, o seguinte acórdão.

EDITAL
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA DELGADA

FAZ PúBLICA A SEGUINTE PORTARIA

Aos dois dias do mês de Agosto de 1866, nesta cidade
de Ponta Delgada, e nos Paços do Concelho, estando aí
reunidos o Presidente e Vereadores da Câmara abaixo
assinados, foi ponderado que, tendo a experiência mos-
trado a ineficácia das disposições do artigo 24.° das pos-
turas de 21 de Abril de 1852, pelo que toca à vadiação dos
cães; tornando frequentes os desastres, e ainda outros
actos, que ofendem a moral pública, a que dão causa
aqueles animais, e que crescem de dia para dia; era uma
necessidade a adopção de medidas repressivas daqueles
graves inconvenientes, e que tendessem mais ou menos
a regular o modo por que os referidos animais podem ser
consentidos: e, depois de bem discutido este importante
objecto, acordou a Câmara fazer a seguinte postura:

Artigo 1.°- É proibida a divagação pelas ruas, estra-
das e lugares públicos de cães sem acalmo e sem coleira
com o nome de seu dono.

§.o único - Exceptuam-se os cães de caça, que acom-
panharem seus donos, no de irem ou retirarem da caça;
e os cães dos pastores, que acompanharem os donos com
os respectivos gados.
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Artigo 2.° - Os cães encontrados fora das condições
do Art.° 1.° consideram-se abondonados, e serão apreen-
didos e exterminados, se durante 48 horas não aparecer
O dono a reclamá-los.

Artigo 3.° - Aparecendo dono a reclamar os cães
apreendidos, ser-Ihe-ão estes entregues, pagando a multa
de 1.200 reis por cada um e, no caso de reincidência,
o duplo,

Artigo 5.0 - Os cães que investirem os transeuntes,
ou por qualquer modo forem causa de algum desastre,
ainda mesmo que tenham acalmo e colelra, serão apreen-
didos e exterminados, ficando seus donos responsáveis
por qualquer dano.

Artigo 6.° - Nas ruas e lugares públicos do Conce-
lho, ninguém poderá matar cães com veneno, com pan-
cadas, pela submersão de água, ou por qualquer outro
modo, sob pena de 2.400 reis por cada infracção.

Artigo 8.° - Ficam revoga das as disposições do Art.°
24.° das posturas de 21 de Abril de 1852, na parte respec-
tiva à divagação dos cães.

Artigo 9.° - Esta postura terá vigor 15 dias depois da
sua publicação; em todos os lugares do estilo.

Eu, João Luís de- Morais Pereira, escrivão da Câmara
a subscrevi. - O presidente Ricardo José de Sequeira
- Agostinho Machado de Faria e Maia Jr. - José Rebelo
Borges de Castro - Emigdio Jacinto Tavares - José
Maria da Câmara Coutinho .Jr. - Jacinto Botelho de Gus-
mão e Meio.

O poeta e jornalista Manuel Inácio de Meio, decano
dos caçadores micaelenses, num interessante artigo sobre
«A caça em S. Miguel», informava os entusiastas desta
modalidade desportíva há 38 anos: « ... Caça-se ao coelho
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com cães em matilha (podengos), raças várias que vão
degenerando e hoje pouco temos de bom e de aprovei-
tável. Houve tempo em que bons caçadores conservavam
sempre as melhores raças de cães, que desenvolviam
entre si, apurando-os, mas hoje, isso que para aí há são
restos desses tempos, ou ainda, do único caçador que
merece tal nome e que à caça tem ligado o melhor da sua
atenção, o Snr. Joaquim Álvares Cabral, Tem cães perdi-
gueiros ingleses, cães de coelhos, da Madeira e das Caná-
rias que, sempre que se proporciona a oportunidade, ofe-
rece e põe ainda à disposição de quem quer; padreadores
bons, mas que ninguém tem aproveitado, para melhorar as
suas matilhas.

Em Vila Franca, Água d'Aito e Ribeira Seca, há sempre
quem crie cães e duma raça avantajada, que vendem para
diversos pontos da ilha. Mantêm eles, para aqueles lados,
restos dumas travessias que pessoas de certa categoria
fizeram chegar até lá. São cães de trazer, de achar e de
seguir, muito aproveitáveis.

Em perdigueiros temos várias raças, algumas delas já
muito cruzadas e, por isso, péssimos exemplares. É ainda
o Snr. Joaquim Álvares Cabral que, dos seus canis, tem
dado cães perdigueiros para todos os cantos da Ilha e
para fora dela.»

Para finalizar esta notícia, diremos que o vocábulo cão
se encontra em inúmeras eventualidades e obras da acti-
vidade humana, como topónlmos. adágios, crendices, ape-
lidos, etc.

Em Ponta Delgada existe o topónimo Lombinha dos
Cães, e uma 'freguesia circunvizinha, Rosto de Cão.

Adágios, como «Cão que ladra não morde», «Cão de
caça puxa à raça» e outros.

Entre os micaelenses, acredita-se que o cão é símbolo
de felicidade e, por isso, muito estimado.
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Apelidos, como «Canzoada», conhecido cidadão que
possuía um canil e que estimava muito os seus animais.
A «Portugal dos Cãezinhos», celebrada meretriz, que viveu
nesta cidade no segundo quartel deste século. A «Música
dos Cães», uma das primeiras bandas de música que aqui
exltlu, de duração efémera.

Na gíria anedótica da cidade, ficou célebre - «O cão
de João de Matos».

A poetisa Alice Moderno, que durante muitos anos foi
presidente da Associação Protectora dos Animais, por dis-
posição testamentária, deixou uma avultada quantia mone-
tária para a fundação de um hospital de cães, que hoje
funciona junto do Hospital dos Serviços Veterinários e
que leva o seu nome.

Desde 1895 realizam-se exposições agro-pecuanas
em Ponta Delgada, onde não tem faltado a apresentação
de cães de estirpe e estima, apreciados e tidos como de
grande utilidade.

Fénelón, o grande escritor francês dos finais do
Séc. XVII, ao falar do cão nas suas Fábulas dedicadas ao
seu discípulo, o Duque de Borgonha, diz que os cães dão
- «uma imagem agradável de sociedade, de amizade, de
felicidade e de ternura».



S. Francisco de Assis
e a poesia 1

Conferênc:ia pronunciada no Teatro Mic:aelense
no «Serão franc:isc:ano» de 22 de Junho de 1927

Pelo Dr. Armando Cortes Rodrigues

Após algumas palavras de agradecimento pela esco-
lha do seu nome para colaborar naquela festa, o confe-
rencista começa por dizer que reconhece no seu tempe-
ramento e natural pendor da sua sensibilidade uma
relutância nata por tudo o que seja sair daquele isola-
mento em que procura ir construindo a sua obra literária.
E porque crê na divisão do trabalho no labor do espírito,
como ela existe na organização das sociedades, mais evi-
dente se lhe torna a íntima convicção de que não nasce-
ram os poetas para oradores.

Não sabe de outra figura no vasto agiologio cristão
que mais tenha interessado a frieza e a miséria do cora-
ção humano e apaixonado com mais calor o sentimento
dos artistas do que a do Pobrezinho de Assis, como se ele
fora um novo Orfeu, que atravessasse o caminho vazio
dos séculos, levando atrás de si, rendidos e submissos,
os corações de todos os homens. E tendo prestado ao
venerando prelado a sua homenagem de muito respeito
e viva admiração, começou a sua conferência:

:1 Publicada no Correio dos Açores de 26-6-1927.
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Minhas Senhoras e meus senhores:

Com inteira justiça se pode dizer de São Francisco
de Assis que foi o mais poeta de todos os Santos e o mais
Santo de todos os poetas.

De facto, em nenhum ser humano mais completa-
mente se identificaram a perfeição moral e o sentimento
poético.

De toda a sua vida se exala um suavíssimo aroma
de poesia, como o dessas flores do campo, rasteirinhas e
humildes, que perfumam a solidão das grandes alturas.

E o primeiro pensamento que se nos depara ao aten-
tarmos na estranha originalidade do seu viver, é a digni-
ficação da poesia.

Com a admirável lucidez do seu espírito, ele com-
preendeu que toda a verdadeira poesia se aproxima da
oração e que nunca a mão do homem pode traçar mais
profundo documento poético do que as páginas singelas
dos Evangelhos, na divina linguagem d'Aquele que as
inspirou.

Desprezado o velho preconceito da Arte pela Arte,
setecentos anos depois da sua morte, um dos melhores
pensadores da França moderna devia sustentar a tese da
íntima afinidade que liga a poesia à oração.

Praticamente demonstrou S. Francisco de Assis esta
verdade, na lógica coerência que uniu o seu pensamento
à sua vida e a sua vida à sua obra.

Não falta quem tenha pela poesia o soberano des-
prezo que se tem pelas coisas inúteis. Contudo essa
forma superior da nossa sensibilidade vive instintiva-
mente no coração de cada homem e nele se enraiza e se
avigora o sentimento nacional.

Todas as literaturas, salvo rarfssimas excepções,
começam pela poesia, desde os cantos da lIiada e da
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Odisseia até aos trovadores e jograis da Provenca. Os
documentos poéticos precedem assim o gênio reflectido
da prosa.

Desde Tirteu levando os gregos à vitória, arras.ados
pelo ardor dos seus versos, até Camões esculpindo nas
estâncias do seu poema a epopeia da nacionalidade; desde
Dante, erguendo, nos seus tercetos, a catedral do pensa-
mento mediévico até João de Deus rimando ao sabor
popular a ingénua inspiração das suas líricas, a poesia é
claro espelho de águas rernansosas, onde na alma do
poeta se miram as outras almas, chorando na sua dor as
suas dores, cantando na sua alegria as suas alegrias.

A própria Igreja nos ensina a nobilitação da poesia
na sábia organização dos preceitos litúrgicos, pois
enquanto bem ao pé do altar se entoam os hinos reiigio-
sos, é já entre o povo e mais próximo da rua que se ergue
a cadeira da eloquência sagrada.

Não fica pois mal à grandiosidade mística de S. Fran-
cisco de Assis o epíteto nobtlfsslmo de poeta.

E, afinal, como tudo nele era humanamente simples!
Esse moço esbelto e airoso que fazia o encanto da moci-
dade ruidosa de Assis, cantando pelo silênclo das noites
na cidade adormecida, com sua voz maviosa, que todos
os biógrafos acordam em louvar, ostentando um luxo que
a abastança paterna largamente justificava, sonhando
glórias de cavaleiro em feitos heróicos de armas, conver-
te-se, e ao ouvir a leitura de uma página do Evangelho
enverga a túnica da penitência, atada à cintura por uma
corda grosseira.

Julgam-no doido. Os garotos apedrejam-no e cobrem-
-no de lama e de apupos. Escorraçado pela maldade dos
homens, refugia-se na solidão, mas volta a mendigar,
humildemente, o sustento de cada dia. Andrajoso, faminto
e macerado, sobe, descalço, as escadarias de mármore
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dos palácios que frequentara na sua mocidade esplen-
dorosa e estende a mão à caridade dos amigos de outrora.
Reparte com os pobres o melhor das suas esmolas. Acar-
reta sobre os ombros fragéis as pedras com que há-de
restaurar as igrejas que ameaçam ruína. Canta nas pra-
ças públicas, para que atraídos pela melodia da sua voz,
ouçam depois a palavra inflamada de zelo com que há-de
prégar a Cristo pobre e squecido. Arrosta com a ira
paterna, na ambição ferida do comerciante que vê per-
der-se a segurança do futuro da sua casa pelo desvairo
do filho, com o sorriso escarninho dos que o conheceram
exibindo um requinte de elegância, que competia com os
melhores fidalgos, com as chufas do garotio irreverente,
com a desconfiança daqueles a quem surpreendia o rigor
da sua doutrina e lá vai, cantando sempre, feliz na sua
ignomínia e no desprezo a que o votam.

Os ladrões assaltam-no de noite, -e como o vêem
miserável e desprezível espancam-no ... e el-e continua can-
tando. Para mais inteiramente se vencer, beija os leprosos,
renuncia ao direito da sua herança e sentindo-se só e
abandonado de todos, goza a delícia de poder exclamar:
-Padre nosso que estais nos céus ...

Têm as feras seus covis e as aves os seus ninhos
e só ele, como o Filho do Homem, não tem onde reclinar
a cabeça.

Mas o seu coração generoso ardia no amor de Deus
e na ternura de amar os homens. E essa ternura vence
pouco a pouco a frieza que o cercava. Honrando a pobreza
de um modo tão perfeito e completo, reconcilia os pobres
com os ricos, e abranda a guerra eterna dos que nada
possuem contra aqueles que tudo têm. Fundando as Or-
dens Terceiras vibra um golpe de morte na instituição do
feudalismo. Reúne nas praças públicas os habitantes de
Bolonha, de Pádua, de Bréscia e de Cremona e préga-Ihes
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a paz e assim vão cedendo as animosidades entre guelfos
e gibelinos.

E aqui tendes como um pobre mendigo, que a maio-
ria dos seus concidadãos tomara por louco, realiza a mais
extraordinária política do seu tempo, e que nenhuma das
figuras marcantes da sua época tentaria ao menos com-
preender.

Ponde agora ao lado deste insensato o vulto de Pla-
tão, o divino, cuja alta mentalidade é ainda hoje enlevo
de estudiosos. De um lado, o maior nome da filosofia
humana, o mais prodigioso dos 'Pensadores; do outro lado,
um pobre frade mendicante, obscuro e desconhecido, não
tendo mais do que os elementos rudimentares das ciências
e um conhecimento imperfeito do latim, necessário para
entender os livros sagrados. Pois bem.

Enquanto Platão nunca encontrou cinquenta famílias
para realizar a sua república ideal, este servo de Deus, no
fim de onze anos de apostolado, vê junto de si mais de
cinco mil homens, prontos a seguir-lhe as pisadas numa
vida de sacrifício, de pobreza, de abnegação e de heroísmo.

Quem são os discípulos de Platão, tirando Aristoteles,
cuja obra é sobretudo um combate aos ensinamentos do
mestre? Todos dormem no pó do esquecimento ou na rara
lembrança de algum erudito mais minucioso.

Pergunta-se quem são os discípulos de Francisco de
Assis e não há ninguém que se não recorde dos nomes de:
Escoto, o filósofo eminente, excedendo S. Tomás de
Aquino nas ciências físicas e exactas, antecipando-se a
Leibnitz e a Newton; Rogério Bacon, o sábio por excelência
do século XIII, cuia obra nos espanta pela sua variedade,
profundeza e magnitude; Ockam, filósofo dos de maior
nomeada no seu tempo e professor da Universidade de
Oxford; Santo António de Lisboa, o orador sem rival. pri-
meiro leitor de teologia da Ordem franciscana, a «Arca do
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Testamento» como o cognominaram pelo seu extraordi-
nário saber; Alexandre de Hales a quem os seus contem-
porâneos chamavam «doutor e fonte de vida»; e "finalmente
S. Boaventura filósofo, teólogo, místico e poeta, a quem
a ciência nunca abafou a graça da sua espontânea inspi-
ração e que é dos mais preclaros doutores da Igreja, tam-
bém apelidado o «Platâo da Idade Média».

Mas este extraordinário Pobrezinho de Assis cuja sin-
gularidade de vida este século de [azz-band dificilmente
pode compreender, ocupa também um fulgurante lugar de
destaque na poesia italiana.

O génio do Santo fundador comunica-se aos primeiros
discípulos: Frei Pacífico, o príncipe dos poetas seus con-
temporâneos, apelidado o «rei dos versos»; Tomaz de Ce-
Iano autor do «Deus lrae»: o bemaventurado Jacopone de
Todi, o mais ilustre dos poetas franciscanos, compondo o
«Stabat Mater», rimando a teologia mística de S. Boaven-
tura, perseguido e encarcerado como um malfeitor e
castigando do fundo da prisão, com o azorrague das suas
sátiras, as desordens do povo e as fraquezas do clero;
e ainda Jacomino de Verona, escrevendo no dialeto vene-
ziano os seus dois poemas do Inferno e do Paraíso,
abrindo assim caminho ao autor imortal da Divina
Comédia.

Porque convém notar que os nomes dos toscanos que
Dante recorda com tanta honra, não bastam para justificar
toda a intensidade cristã dos quinze mil versos do seu
poema, síntese admirável e enciclopédica da ciência do
seu século.

Toda a inspiração de Dante é basicamente francis-
cana: não só na linguagem que S. Francisco foi o primeiro
a adoptar e a enaltecer, mas no sentimento da sua escola
poética, verdadeira renascença cristã, hino de forte espi-
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rltualidade. dominando toda a materialidade grosseira da
civilização pagã.

E assim S. Francisco de Assis nos surge ainda como
o verdadeiro iniciador dessa poesia religiosa italiana, que
vai da Divina Comédia até à Jerusalém Libertada e aos
hinos da Manzoni.

Do século XI ao século XIII a língua latina era com-
preendida na Itália pelos letrados e pelo povo. Mas já enve-
lheclda, tornava-se, por isso, incapaz de reproduzir o entu-
siasmo e o ardor de novos sentimentos. Cada província
tinha então o seu dialecto, A liga lombarda, confederando
as cidades e aproximando as províncias, consegue a unifi-
cação dos dialectos e assim surge a língua nacional. Este
fenômeno linguístico passa-se na segunda metade do
século XI!.

Ora é justamente no século XIII que S. Francisco de
Assis compõe em italiano o seu «Cântlco do Irmão Sol».

É curioso observar como nada .. na vida deste grande
penitente, é propositado, antes surge como natural con-
sequência do seu espírito. A sua paixão pelo povo, por
tudo o que é pobre, insignificante e desprezível, leva-o a
compor na linguagem popular as estrofes admiráveis do
seu cântico. E assim, por um simples impulso de humil-
dade, S. Francisco começa a dignificação dessa língua
incipiente que mais tarde Dante deveria imortalizar nas
páginas da sua epopeia nacional e cristã.

Mas S. Francisco de Assis foi também um homem do
seu tempo: cavaleiro e trovador.

Funda a Ordem dos Frades Menores, que era a sua
cavalaria andante, para a defesa dos fracos e dos opri-
midos. Ele mesmo dizia dos seus condiscípulos de mais
zelo e santidade: - «São os meus cavaleiros da Távola
Redonda».

E como não podia haver bom cavaleiro sem sua dama,
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escolhe para eleita do seu coração a Santa Pobreza, o
mais subido ideal de perfeição, a quem costumava cha-
mar: Senhora dos seus pensamentos, sua noiva e sua
esposa.

Arrastado pelo chamamento dos cruzados, vai Ele,
Cavaleiro de Cristo, prégar a fé ao Egipto e parte depois
para a Terra Santa, onde deixa o núcleo dos seus discí-
pulos que são, ainda hoje, os guardas do Santo Sepúlcro.

O seu coração impressionável apaixona-se pela poe-
sia trovadoresca, nascida sob o doce céu da Provença
e que já passara os Alpes e circulava então nos castelos
e nas praças públicas de Itália.

Ma enquanto nos trovadores a poesia não era mais
do que um jogo do espírito, nele converteu-se numa pro-
funda realidade.

De cultor da gaia-ciência, vivendo os costumes roma-
nescos e os prazeres delicados dos provencals, passa a
Trovador de Cristo e mais uma vez ainda Ele é o iniciador
de todo o movimento de purificação intelectual operado
pelo espírito do cristianismo na literatura europeia.

É que todo o calor da sua inspiração deriva do amor
de Deus e nesse mesmo braseiro se aquece o amor das
criaturas, da natureza e dos animais nossos irmãos.

Contam seus biógrafos que, certa noite, comovido
até às lágrimas ao escutar o canto de um rouxinol, sen-
tiu-se inspirado a responder-lhe e até noite alta cantaram
ambos, alternada mente, os louvores do Senhor. Fran-
cisco foi o primeiro a cansar-se mas logo bendisse o irmão
rouxinol por ter sabido vencê-lo.

Nunca ninguém admirou com mais enternecimento e
saboreou com mais delícia a graça e o perfume das flores.
Se as via em muita quantidade, logo lhes prégava como
se tivessem ouvidos para escutar a elevação das suas
palavras.
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Em Santa Maria da Porciuncula, ao pé da sua cela,
costumava uma cigarra vir pousar e cantar numa figueira.
Chamou-a um dia S. Francisco e imediatamente lhe veio
ter à mão. Disse-lhe ° Santo: - «Canta, irmã cigarra e
louva o Senhor com a tua alegria!» Logo ela obedeceu
e não cessou de cantar enquanto a não mandou embora.
E assim durante oito dias o mesmo se repetiu, até que o
Santo disse aos companheiros: - «Agora vamos dar
licença à nossa irmã cigarra, porque já com o seu canto
nos incitou bastante estes oito dias e louvaremos a Deus».
E tendo-a abençoado, nunca mais a cigarra tornou a
aparecer.

Demasiado conhecidos são os seus sermões às irmãs
avezinhas que, ao vê-lo, logo corriam a pousar-lhe no
hábito e o escutavam atentas e silenciosas.

Ninguém ignora o caso do lobo que os seus santos
conselhos tornaram manso e bom. E toda a sua história
abunda de factos idênticos, tão repassadas de encanto,
tão cheios de singelo lirismo, que bastaria apenas a sim-
ples narração da sua vida para o classificarmos como o
maior de todos os poetas que praticamente sentiu e viveu
a verdade da sua poesia.

Amando o sofrimento e o sacrifício, Ele conseguiu
assim aquela verdadeira liberdade de espírito e aquela
serena alegria de viver, que transformaram a sua passa-
gem na terra num cãntico de perene felicidade, porque
viveu cantando e cantando veio a morrer.

E jamais em coração algum tão superiormente se
abrigou o amor da natureza como no de S. Francisco de
Assis. Bem o provam as estâncias mequlávels do mais
perfeito dos seus poemas - «o cântico do Irmão Sol»,
que o Santo ditou a Frei Leonardo, seu companheiro, para
que o escrevesse, depois de quarenta noites de vigília
e oração.
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Não sei da síntese mais elevada e mais completa,
de poesia mais forte e mais ernotlva, da ideia mais alta
e mais bela, do que a que se esconde na métrica irregular
desses versos ainda informes, mas já cadenciados na
suavidade de um ritmo novo.

É ali que passa o primeiro sopro purificador do cris-
tianismo sobre a terra paganizada pela presença das nin-
fas e dos faunos ante o olhar sensual do deus Pano

O fundo da sensibilidade clássica foi um hino de ani-
malidade triunfante. E os homens escreviam com estrelas
suas legendas eróticas perante o olhar glacial dos deu-
ses, tão imperfeitos e tão mesquinhos como nós.

Mas o «Cântico do Sol» é um novo sentido de beleza,
mostrando-nos um novo céu e uma nova terra.

O Sol, a luz, as estrelas, as flores, as ervas e os frutos
retomam a sua inocência perdida»; o vento, a água, o fogo
e a terra são agora nossos irmãos.

O sol já não é o mesmo que alumia no velho Cofiseu
o combate dos cristãos com as feras; nem a lua a que
banhou de luar frio a Roma dissoluta e impura do fim do
Império. As estrelas não fulguram como os olhos insen-
síveis dos deuses distantes e silenciosos. As flores não
engrinaldam a cabeça dos que dançam nas festas báqui-
cas. nem as ervas se sentem esmagar pelo ritmo dos
seus pés, nem os frutos lhe fartam a gula descomunal e
celebrada.

O vento [á não ateia o incêndio lançado pela mal-
dade de Nero; a água já não serve para afogar escravos,
repasto humano de lampreias que haviam de deliciar os
festins dos patrícios romanos; o fogo já não queima as
entranhas das vítimas inocentes, sacrificadas à indife-
rença dos ídolos; e a terra já não é regada pelo suor do
escravo rancoroso que amaldiçoa a santa labuta das
sementeiras e das colheitas.
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Após a noite do paganismo uma nova aurora se
ergue imaculada e viva. E perante o claro sol que inunda
de luz puríssima a terra purificada pelo Sangue do Justo.
o homem livre e feliz entoa. bendizendo o Senhor. seu
canto de gratidão.

Que importa a forma tosca e rudimentar destes ver-
sos de S. Francisco de Assis. se eles encerram toda a nova
orientação poética que remodela a face do mundo do
espírito e orienta noutro sentido de beleza eterna e cria-
dora a arte e os artistas de todas as gerações que lhe
sucedem?

Dlr-se-á que já nas velhas páginas da Bíblia um outro
hino se escrevera no mesmo sentido universal e místico:
o cântico dos três meninos na fornalha de Babilónia mais
conhecido pelo nome de Benedicite.

Mas esse é um cântico divino: é como se o homem
olhasse a terra da eminência dos céus ou escrevesse suas
palavras ditadas pela harmonia do anjos.

O cântico do Sol é um cântico humano: é a criatura
vendo a terra com os olhos que a morte há-de cerrar.
olhos que só se erguem para o alto depois de terem pas-
sado sobre as belezas da criação.

O primeiro é um hino que persiste no ofício litúrgico
da Igreja. oração de vasta e sublime grandeza.

O segundo é o cântico esculpido sobre o pórtico
dessa imensa catedral que é toda a Idade Média. que os
obreiros da civilização cristã edificaram com as mesmas
pedras das ruínas do paganismo. aniquilado pela fúria
indomável dos Bárbaros assolando o ImpériO Romano.

E sobre esse pórtico. ergue-se a figura gigantesca do
Pobrezinho de Assis. tão alta. quanto ele em sua vida
quis apagar a sua personalidade e esquecer-se de si mes-
mo; tão grande como não há outra no desfiar longo de
tantos séculos. após aquela serena tarde de Outubro.
7
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quando ele, nu sobre a terra nua, depois de ter cantado
o cântico do Sol, docemente morreu, entoando a passa-
gem de um salmo bíblico. E, subitamente, a sua cela se
encheu do ruído alacre das suas irmãs cotovias, vindas
da parte do Senhor para lhe darem o seu adeus de reco-
nhecimento e de glorificação.

Viria a propósito recordar todo o grandioso movi-
mento artístico, operado depois da sua morte, na arqui-
tectura, na pintura e na escultura e que foi o início da
arte da renascença na Itália, movimento este que ainda
em nossos dias se continua, na música, na prosa e na
poesia, no imenso registo bibliográfico que o estudo da
sua vida vem originando, mas não desejo por mais tempo
abusar da benévola atenção de Vossas Excelências.

Tenho dlto.



ANTÔNiO ROBERTO DE OliVEIRA RODRIGUES





BOM TEATRO DOUTROS TEMPOS

uma homenagem a
António Roberto de Oliveira Rodrigues

Na noite de 8 de Maio de 1982, teve lugar, na Biblio-
teca da Escola Secundária (antigo Liceu) de Antero de
Quental, uma homenagem promovida por amigos, admi-
radores e antigos intérpretes ao Mestre de Teatro, Senhor
António Roberto de Oliveira Rodrigues, a quem se devem
a realização e orientação de espectáculos dramáticos.
Alguns destes ficaram memoráveis, quer pela qualidade
das obras postas em cena, quer pelo alto nível que o
desempenho das mesmas revelou, tanto mais de admirar,
quanto é certo que se tratava de amadores, alguns dos
quais pisavam o palco pela primeira vez.

A cerimónia realizou-se naquele estabelecimento de
ensino, porquanto, sem desdouro para outras instituições
e iniciativas, tais sejam os antigos Serões de Arte, orga-
nizados em boa parte no antigo Teatro Micaelense e os
da Academia Musical de Ponta Delgada, foi no velho
Liceu que mais se evidenciou, nos planos pedagógico,
cultural e artístico, a colaboração prestada por António
Roberto durante o espaço de dois lustros, que separam
as gerações de duas épocas bastante distanciadas. A sua
personalidade, tão rica de facetas, assinala um caso ímpar
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na história da cultura insular, a marcar uma época e a
honrar uma comunidade.

«Uma arte que se respeita na sua dignidade, que se
venera na sua pureza e que se cultiva na verdade genuína
das suas criações» - eis como António Roberto concebeu
e ensinou o Teatro, na expressão de um dos oradores da
sessão referida.

A homenagem constou de duas partes. Na primeira
foi organizada uma mesa de honra, presidida pelo Chefe
do Governo Regional, Dr. João Bosco Mota Amaral e nela
tomaram também assento, além do homenageado, a
Dr.' Antonieta Pimentel Falcão e Silva, Presidente da
Comissão Directiva daquele estabelecimento de, ensino e.
ainda, os oradores da sessão: Prof António Carreíro Bar-
bosa, vogal da comissão referida, Doutor Almeida Pavão,
Jorge do Nascimento Cabral e Armando Rocha. O Presi-
dente do Governo, num expressivo improviso, encerrou
as saudações terminando esta parte com os agradeci-
mentos de António Roberto, que não ocultou a sua emo-
ção, perante um público que enchia literalmente o salão
daquela Escola. A seguir, foi descerrada, numa das pare-
des da mesma sala, a fotografia do homenageado. Foram
ainda lidas expressões de apoio à homengem, algumas
vindas de regiões mais longínquas, como os E.UA, o
Canadá e o Brasil, recordando com viva saudade os
espectáculos desses tempos, como a demonstração mais
cabal da persistência de uma solidariedade de todos os
participantes, que perdurou pela vida fora. Eram os resul-
tados duma pedagogia nova que, muito naturalmente, não
se adaptava à letra dos programas oficiais daquela época.

A segunda parte da homenagem referida foi preen-
chida por excertos de peças que constaram dos reportó-
rios das mencionadas récitas, entre as quais As Protecies
do Bendsrrs, de' Almeida Garrett, a farsa Quem tem Fare/os
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e o Auto Pastoril Português, de Gil Vicente (este último
numa adaptação de Armando de Medelros), o Auto do
Boticário, de Luís de Oliveira Guimarães, antecedidos
pela fala dum Arauto, composto pelo celebrado poeta
e dramaturgo Armando Oortes-Rodriques, a qual serv-ira
de introdução à Récita do centenário do Liceu, realizada
em 1952.

O Dr. Nestor de Sousa, digno discípulo de António
Roberto, foi simultaneamente ensaíador, encenador ~
actor, e contou, no desempenho, com a colaboração de
Leonor M. Dias Vaz do Rego, Dr." Madalena de Sousa e
S. Pereira, Maria Eduarda Mont'Alverne, Armando Rocha,
Dr. António José Tavares de Meio, Jorge do Nascimento
Cabral e José Manuel Aguiar. O Doutor Almeida Pavão,
um dos promotores da homenagem, coadjuvou na organi-
zação do espectáculo.

De entre as saudações incluídas nesta homenagem,
sem menosprezo pelas demais, arquivamos a de Armando
Rocha, que figurará para a prosteridade, como um fiel e
pormenorizado documento monográfico, que engloba,
numa síntese magnífica, a vida e a actividade artística de
António Roberto de Oliveira Rodrigues. O mencionado
discurso oferece, ao mesmo tempo, uma excelente pano-
râmica dos sectores onde se exerceu tal actividade, desde
os referidos Serões de Arte, mais recuados no tempo, até
às récitas da Academia Musical e do Liceu.



Por Armando Rocha

UM CRIADOR DE BELEZA 1

o honroso encargo que a Exma. Comissão Directiva
deste Estabelecimento de Ensino me cometeu é dema-
siado ambicioso para a modéstia dos meus préstimos.
Efectivamente não se me torna fácil, perante tão nume-
rosa e qualificada assistência, falar de António Roberto
de Oliveira Rodrlques. a quem hoje se presta justa home-
nagem, e que ao longo da sua vida espalhou, como perdu-
lário e sonhador, os raros dons da sua inteligência e da
sua arte. Mas porque a minha profunda amizade, admira-
ção e respeito a ele estão ligados há mais de 45 anos, não
houve da minha parte uma tentativa, sequer, de escusa,
uma vez que ora se me apresentava uma oportunidade de
lembrar aos alunos desta Casa de Ensino e a quantos
vão ter a bondade de me ouvir, o que foi a lição que este
mensageiro de arte ofereceu ao Liceu desta cidade,
durante um quarto de século. Deste modo, um pouco desa-
jeitadamente mas com muito coração, vou tentar um
pequeno esboço do que constituiu a sua prodigiosa activi-
dade teatral, desde menino e moço, e relatar alguns porme-
nores da sua vida que mais ajudam a compreender o fenô-
meno da sua criatividade, centralizando, como é óbvio e
natural, toda uma particular e merecida atenção às récitas
!iceais, que abrangem um período situado com algumas
intermitências entre os anos de 1945 e 1969.

1 Publicado no Jornal Correio dos Açores, de 27, 28, 29 e
30 de Maio, e de 2 e 4 de Junho de 1982.
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Senhoras e Senhores:

António Roberto de Oliveira Rodrigues nasceu no dia
7 de Junho de 1901 nesta cidade de Ponta Delgada. O lar
paterno era um ambiente onde a Música convivia com a
Matemática e a Física. a Filosofia. a Astronomia e a Ar-
queologia se davam as mãos às novas correntes literárias
que vinham de França. expressas na melancolia de Mus-
set, na dor criadora de Baudelaire e no lirismo confiden-
cial de Verlaine chegado até nós pela mão de Eugénio
de Castro. Seu pai. Rodrigo Rodrigues. aprendera piano.
composição e teoria musical com seu avô João Ber-
nardo Rodrigues professor de piano e organista da
igreja Matriz de São Sebastião; e sua mãe. Sr." D. Clo-
tilde de Azevedo Oliveira Rodrigues fôra aluna de
piano de Rey Colaço e Viana da Motta. Em casa de
seus pais recebiam-se com carinho. interesse e natural
elegância pianistas e músicos de valor. e também por lá
passaram em salutar convivência as grandes figuras inte-
lectuais dessa época: Dr. Bruno Carreiro, Dr. Eugénio
Vaz Pacheco do Canto e Castro. professor de Filosofia,
um dos homens mais cultos do seu tempo e um dos pro-
fessores de que mais se pode orgulhar este Liceu. Dr. Aris-
tides Moreira da Mota, os irmãos Barbosa (Joaquim e
Aníbal). Peixoto da Silveira, Duarte Maia, Manuel Mon-
teiro Velho Arruda, Maestro Francisco Lacerda. Dr. José
Bruno Tavares Carreiro, Dr. Luís Bernardo Leite de Ataíde,
Marquês de Jácome Correia, Cristiano Frazão Pacheco.
e tantos outros.

Aos 23 anos entrava seu pai para empregado da Dele-
gação do Tesouro desta cidade, onde a princípio se mos-
trava um pouco negligente. por via das suas sollcltacões
menos burocráticas; porém. volvido algum tempo, tor-
nou-se funcionário de excepção, sendo aos 40 anos Direc-



104 INSVLANA

tor de Finanças em Angra do Heroísmo e mais tarde con-
vidado para Director de Finanças de Lisboa, lugar que
não aceitou, tendo aqui permanecido como Director de
Finanças de 1." Classe até ao limite de idade. Da sua
permanência nas Finanças resultou o seu encaminha-
mento para a investigação histórica; e num trabalho
ingente, honesto e meticuloso, consegue encontrar
tempo para erguer a monumental obra de 6 volu-
mes manuscritos com as «Genealogias das Ilhas de S. Mi-
guel e de Santa Maria» (hoje já completamente dactllo-
grafados). constituindo-se uma autoridade incontestada,
a quem recorriam especialistas brasileiros e sul-america-
nos. E como se toda esta actividade não bastasse, exerceu
ainda durante 12 anos o cargo de Professor de Mate-
mática e Física na Escola Normal Primária de Ponta
Delgada.

Foi assim, neste ambiente de arte, investigação e
números que nasceram os três filhos deste Casal: Antó-
nio Roberto, com vocação para o Teatro, João Bernardo,
com vocação para a História e para a Música e José Joa-
quim de Oliveira Rodrigues com vocação para as compli-
cadas tarefas de administração financeira. Mas do que
não há dúvida é que o meio artístico e musical em que
nasceram e cresceram os tocou a todos, sendo que a
intuição teatral logo se manifestou, plena e decididamente
no primeiro e mais velho dos irmãos.

Com efeito, tinha António Roberto os seus 7 anos
quando já eSSe pendor se exprimia nas brincadeiras infan-
tis, pois sempre que apanhava as estampas e postais que
seu irmão João Bernardo coleccionava, logo tratava de
os pôr de pé, dava-lhes nomes de artistas de que ouvira
falar, inventava uma história ingénua, e, completamente
maravilhado, punha-os a representar; e por volta dos 12
anos escrevia, de parceria com os irmãos, pequenas brin-
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cadeiras teatrais, agora com entrecho mais movimentado,
que ele ensaiava e representava com os irmãos, os primos
e as empregadas das casas de Santa Rosa, onde numero-
sos familiares costumavam passar o Verão.

Por essa época -1912/13 - apertavam aqui algu-
mas companhias de declamação, ópera, zarzuela e ope-
reta, e dada a coincidência de sua avó materna, Sr.a D. Emí-
lia das Neves Azevedo Oliveira, viúva de António Teixeira
de Oliveira, natural de S. Jorge, morar no Largo da Matriz
desta cidade, casa onde no rés do chão está a loja de
ferragens de Azevedo & C.' e cujas traseiras davam para
o antigo e saudoso Cais da Alfândega - único centro de
interesse citadino que o progresso arrasou - António
Roberto corria para o grande balcão ou para os varandins
e lá ficava perdido a ver o desembarque dos artistas e das
grandes caixas com a panóplia teatral e que sugeriam o
mistério e o sortilégio de que o seu espírito de criança já
sentia necessidade. Para ele o desembarque da Compa-
nhia era sabore-ado como uma ante-estreia pois sua avó
e seu tio José Joaquim Lopes de Azevedo, solteiro, fre-
quentavam assiduamente o velho Teatro Micaelense, na
Frisa n.O10 e eram eles que o levavam a assistir aos espec-
táculos. Contava sua avó que era talo pasmo, a comoção
e a deslumbramento sentidos por esse menino, imóvel no
seu lugar e com a cabeclnha entre as mãos, que ao fim
do espectáculo havia um fio de baba no rebordo de veludo
vermelho do camarote, a atestar o inefável abandono a
que aquele pequenino ser se entregava totalmente.

Nesse ano de 1912o grande actor brasileiro Leopaldo
Froes trouxe a sua Companhia em que figuravam também
alguns actores portugueses e aqui, pela primeira vez,
levou à cena operetas de Franz Lehar: «A Viúva Alegre»,
«O Conde de Luxemburgo». Foi tal o sucesso que tornou
a vir no ano seguinte. Maravilhado, António Roberto assis-
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tia a todos os espectáculos. Depois chegou uma grande
Companhia espanhola que se dirigia para as repúblicas
da América do Sul, vinda da Madeira, onde o banqueiro
Vieira de Castro arriscava o grande encargo que isso
representava. Esta Companhia trouxe 12 executantes de
orquestra que se juntaram aos nossos músicos, e até um
corpo de baile. Era extraordinária e no seu repertório
trouxe também «A Viúva Alegre». Em 1914 aqui chegou
outra Companhia de ópera, opereta, e zarzuela, trazendo
a grande artista Estella Gil a o barítono Enrique Beut.
Com ela vinham 15 professores de orquestra dos teatros
de Madrid, 4 bailarinas e até palhaços. De novo represen-
taram «A Viúva Alegre».

Ora por essa altura António Roberto, com os seus
13 anos, já mexia em coisas de Teatro em casa do Dr. José
Bruno Tavares Carreira que, de entre muitos livros e
revistas, assinava «La Petlte IIlustration» onde se publi-
cavam todas as peças representadas em Paris e com foto-
grafias de algumas cenas. Vendo-as fazia já uma ideia e
completava-a com a sua imaginação; até que um dia des-
cobriu a partitura completa d' «A Viúva Alegre». Ficou
radiante. O desejo de fazer com ela uma representação
foi-se elaborando no seu espírito, até que em 1919, junta-
mente com os seus irmãos resolveu representar uma
mini-Viúva Alegre na casa de verão de Santa Rosa, do
falecido Dr. Veríssimo Freitas da Silva; mas tudo isso era
feito em segredo, na adega da Casa, servindo de basti-
dores as pipas e os balselros, de actores e comparsas os
primos, os irmãos e o pessoal de serviço das casas de
Santa Rosa. Certo dia, porém, alguém da família, intrigado
com o que se estava passando, resolveu esconder-se na
adega, e deu-se então conta de que aqueles moços esta-
vam a brincar a sério, que havia uma orientação de espec-
táculo e um sentido apreciável de representação. Avi-
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sados os demais familiares, a representação passou a
fazer-se na residência, agora já com palco e pano de
boca e convidados para assistir ao espectáculo. O sucesso
foi tão apreciável que dois anos mais tarde, em 1921, vol-
taram a repetir o espectáculo, desta vez no salão da
Fábrica do Açúcar, de que era Director o Eng.o Clemente
de Vasconcelos, mas desta vez com outros intérpretes,
tendo-se mantido António Roberto no papel do Conde
Danilo, e porque havia as copias e música, o diálogo
- decalcado sobre apontamentos do italiano - foi escrito
por António Roberto, actor, ensaiador e encenador do
espectáculo.

A representação teve já uma certa qualidade e mere-
ceu as honras da crítica de Alice Moderno e do Dr. José
Bruno Carreiro.

A partir da representação desta festa íntima, começa
a projectar-se o nome de António Roberto como o de um
amador teatral de mérito. E assim, em 1922, para uma
récita de caridade, cometem a Antônio Roberto o encargo
de organizar um espectáculo, tendo sido escolhidas as
peças «Manhã de Sol» dos Irmãos Ouintero, «D. Beltrão de
Figueiroa» de Júlio Dantas, que é um primor de comédia
ingénua e de costumes e «Ingiês sem Mestre» de Tristan
Bernard, numa versão portuguesa de André Brun. As réci-
tas realizaram-se nos dias 21 e 26 de Junho de 1922 no
antigo Teatro Micaelense. António Roberto entrou nas
3 peças, fez o principal papel das duas últimas, e o «Cor-
reio dos Açores», pela brilhante pena do Dr. José Bruno,
no seu número de 23 de Junho de 1922, ao referir-se aos
espectáculos, diria o seguinte a seu respeito:

«Antônio Roberto teve, no papel de D. Seltrão, um
ensejo de revelar as qualidades verdadeiramente excepcio-
nais de que é dotado para a cena, apresentando-se com
uma etsence, uma desenvoltura, um à vontade que
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fizeram a admiração de todo o público. Manteve na per-
feição todas as «faces» do papel, simultaneamente ingé-
nuo, brilhante e apaixonado. Era um artista em cena».

Por essa altura o jornalista micaelense Rebelo de
Bettencourt viu-o representar o D. Beltrão de Figueiroa,
e como fazia parte de um grupo de teatro em organização
dirigido pelo actor Araújo Pereira, convidou António
Roberto para fazer parte da Companhia, que aliás nunca
se formou, tendo este declinado o convite, pois sempre
teve os pés bem fincados nesta Terra que sem ele teria
ficado mais pobre no tocante a teatro de amadores de
qualidade.

Certa noite, num Baile de Carnaval de 1925, no Clube
Micaelense, o Dr. Agnelo Casimira, conversando com
António Hoberto. disse-lhe: - «o Francisco Martins teve
a lembrança de pôr à disposição o Teatro-Salão ideal
para uns serões de arte». António Roberto logo lhe seguiu
a ideia e entusiasmou esse espírito requintado de artista
que era o de Teotónio da Silveira Moniz. Assim nasceram
os célebres Serões de Arte, cula Sociedade era consti-
tuída pelo Dr. Agnelo Casimiro, Dr. Armando Côrtes-Ro-
drigues, Dr. Gaspar Read Henriques, Teotónlo da Silveira
Moniz e António Roberto de Oliveira Rodrigues. Foram
apenas 5 os Serões dessa cruzada de arte. Não posso
entrar em pormenores, que bem valia a pena aqui os des-
crever, mas enumerarei como dado cronológico da car-
reira artística do nosso homenageado. O 1.° Serão foi no
dia 4 de Julho de 1925 com a representação do 1.° acta
da ópera «Mlrellle» de Gounod, com canto e coros ensaia-
dos por Madame Jane Bensaúde, tendo António Roberto
ensaiado as recitacões que faziam parte do espectáculo.
O 2.° Serão realizou-se no dia 9 de Fevereiro de 1926, tam-
bém no Teatro-Salão Ideal, com a opereta «Gentil Mlqnon»
da autoria de Madame Jane Bensaúde, baseada no céle-
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bre conto de Perrault: «A gata borralhelra», cu]a marca-
ção de cena coube a António Roberto. O 3.° Serão de
Arte foi no dia 16 de Junho de 1926 .e agora no velho
Teatro Micaelense. Representou-se em forma teatral o
diálogo de Campoamor «Se eu soubesse escrever» e
ainda «A Ceia dos Cardeais», de Júlio Dantas, com uma
representação fora do vulgar, e num dos mais ricos inte-
riores que têm aparecido no nosso Teatro. Novamente no
Teatro Micaelense e em 19 de Março de 1927 teve lugar
o 4.° Serão de Arte com a representação do 1.° acto da
peça «Os Romanescos» de Edmond Rostand, em que
António Roberto teve uma das suas melhores criações.

Curioso é de referir que neste mesmo ano de 1927
por aqui passou pela 1." vez a grande Amélia Rev-Colaco,
tendo formulado com muito empenho o convite a António
Roberto para ingressar na sua Companhia, numa «tour-
née» ao Brasil. e que se gostasse iria com ela para Lisboa,
tendo este novamente respondido pela negativa.

Finalmente o 5.° e último Serão de Arte, em 28 de
Junho de 1929, e que foi também o último espectáculo
teatral no saudoso Teatro Micaelense, destruído pelo
fogo no dia 30 de Janeiro de 1930. Subiu então à cena a
comédia em 3 actos de Tristan Bernard «O Ilustre Desco-
nhecido», em que António Roberto representou magis-
tralmente o papel de Henrique Calvel, que era afinal o
ilustre desconhecido, eriçada de dificuldades pelas tran-
sições do papel a que obrigava cada um dos actos. Assim
terminaram os Serões de Arte, e não resisto à tentação
de lembrar aqui d que o Dr. Armando Côrtes-Rodrigues
então escreveu com a sua fina sensibilidade e arguta
observação: «Antónlo Roberto de Oliveira Rodrigues foi
o coração ardente de entusiasmo e mocidade desta gene-
rosa cruzada artística».

Segue-se um curto interregno de 3 anos sem se lhe
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conhecer outra actividade além da sua plena ocupação
na firma de que é societárlo, até que por volta de 1932.
e em casa do Dr. Augusto Cymbron. o seu nome aparece
como ensaiador da comédia «Uma Fábrica de Casamen-
tos» (mais tarde por ele encenada para a Academia Musi-
cal) e que em casa daquela ilustre família foi representada
com muito sucesso. Também nesse mesmo ano de 1932.
a hoje venerável anciã Sr.' D. Maria Amélia de Mendonça
Machado Rebello Arruda escrevera um gracioso conto
intitulado «O Poder da Gata Mágica» que seu marido.
o Dr. Augusto Arruda, quisera fosse representado pelo
Natal. no Clube Micaelense. e em que um narrador con-
tava a história a 2 crianças e logo depois outras a repre-
sentavam só por gestos. António Roberto ensaiou a
mímica, do que resultou um espectáculo encantador. No
ano seguint.e. e em récita de caridade. um grande espec-
táculo se preparou para o Coliseu Avenida. Sucedeu que
a Família Cymbron tinha em seu poder a célebre partitura
da famosa ópera «Gheisha» do compositor inglês Sidney
Jones. Então o saudoso professor que foi deste Liceu.
Dr. Lúcio de Miranda. juntamente com o Dr. João Ber-
nardo de Oliveira Rodrigues pegaram na partitura, corta-
ram o desnecessário e fizeram dela um «divertissement»
a que deram o nome de «Fularn-Bav» e que subiu à cena
no dia 16 de Fevereiro de 1933. com vasta figuração. tendo
António Roberto ensaiado toda a movimentação dos due-
tos. Foi um espectáculo de beleza e de encanto musical.

Nesse mesmo ano vai António Roberto para Paris. na
companhia de Jacques Bansaúde, onde permanece 2 me-
ses. Todo esse tempo constituiu para ele um encanta-
mento e uma verdadeira e benéfica estadia de cultura
teatral. Nessa grande cidade florescia um Teatro de qua-
lidade. com artistas invulgares. e o seu prazer foi tanto
maior quanto já eram dele conhecidos os nomes dos
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actores que figuravam na distribuição dos papéis, pois
assinava um jornal diário chamado «Comcedla». cujo
redactor-chefe Gabriel Boissy escr:evia críticas de tea-
tro que muito ajudaram a sua pr:eparação cultural. Teve
então o grato prazer de assistir aos melhores espectá-
culos da «Comédie Francaise» de ver «La Passlon» de
Edmond de Haracourt, «Crime e Castigo» de Dostoyews-
ky numa encenação de Gaston Batty e ainda «Intermezzo»
de Jean Giraudoux, esse mágico do Teatro que ao Teatro
deu uma vida nova e de que este ano se festeja o cente-
nário do seu nascimento. Viu representar grandes artistas,
como Alexandre, Robine, Denis d'Inês, Cécille Sorel, já
velha, Valentine Tessier e o grande Louis Jouvet. O seu
entusiasmo era tal que várias vezes se dirigia para a porta
de saída dos artistas, no fim do espectáculo, para os ver
de perto, para captar-lhes as conversas.

Findo este sonho que se tornara realidade, parte de
Paris, demora-se em Londres 10 dias e de regresso a
S. Miguel começa a planear com Teotónio da Silveira
Moniz a organização de um grupo de amadores. Mas
como antes de partir para Paris recebera a incumbência
de pensar na realização de um espectáculo para fins de
beneficência, António Roberto que vira em Paris a repre-
sentação da opereta em 3 actos «L'Auberge du Cheval
Blanc», do austríaco Hans Muller, segundo a peça de
Blumenthal & Kadelburg, e consigo trouxera algumas
músicas e discos dessa famosa opereta que deu a volta
ao mundo, falou desse acontecimento musical e ficou
resolvido fazer-se um arranjo com determinada sequência
de forma a não prejudicar o sentido geral. Esse magní-
fico trabalho de condensação coube à competência de
António Roberto, e assim subiu à cena do Coliseu Avenida
nas noites de 19 e 20 de Maio de 1934 a opereta «L'Au-
berge du Cheval Blanc» (estreada um ano antes no Teatro
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Mogador de Paris). tendo algumas vozes femininas e
masculinas empolgado a assistência. Para complemento
do espectáculo o poeta Armando Côrtes-Rodrigues fez
um arranjo duma opereta inglesa chamada «The Quaker
Glrl», e que em português teve o nome da «Menina Mo-
delo» levada à cena pela Companhia de Armando Vas-
concelos. cujo entrecho se passava numa casa de
modista. Então o Poeta idealizou os personagens como
se fossem franceses. escreveu o diálogo e pôs-lhe o nome
de «Chez Denise». Sabemos através do «Correio dos
Açores» de então e pela luminosa pena do falecido e
saudoso Dr. Guilherme de Morais que «nessas duas noi-
tes se deram as mãos a caridade e a beleza» e que o
espectáculo «foi alguma coisa de belo na monotonia da
nossa terra». concluindo com fina e certeira observação:
«mais alguém. alguém que teimosa e despoticamente
impõe que o seu nome não se escreva aqui. colaborou
ardorosamente com Teotónio da Silvelra Moniz. Quem foi?
Segredo... Mistério ... Olhem... Foi O Ilustre Desconhe-
cido. Lembram-se?» Desta maneira. e com que elegância.
o distinto jornalista revelou o pendor artístico de António
Roberto como encenador.

Dois anos decorreram. até que em 19 de Fevereiro de
1936. e em casa do Dr. Augusto Cymbron. se representou
a opereta em 1 acto «Bose Marte», com coros e bailados.
cuja tessitura romântica foi escrita propositadamente em
francês por Teotónio da Silveira Moniz e António Roberto.
sendo este último o ensaiador. Este magnífico espectá-
culo repetiu-se em 15 de Junho de 1936 no Salão Nobre
do Palácio do Governo Civil. numa récita de caridade.
seguindo-se-Ihe uma outra e para o mesmo fim. a que se
juntou uma peça escrita pela sr.' D. Maria Evelina Faria
e Maia de Aguiar e representada pelas crianças do «Kln-
dergarten». que era o seu colégio infantil. E aqui termina
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este período em que Antônio Roberto nos aparece como
actor, ensaiador e encenador.

Propositadamente não citei os nomes dos outros
amadores que brilhantemente colaboraram nos Serões de
Arte e nas outras récitas, quer na parte teatral, quer ainda
nos coros, nas recitações, nas danças, nos números musi-
cais a solo e em conjunto que faziam parte do programa
dos espectáculos, porque obviamente se tornaria um tra-
balho muito longo e fastidioso, esperando que aquilo que
atrás ficou esboçado e o que adiante se dirá venha a
constituir uma pista de trabalho para alguém competente
que se proponha fazer um estudo sério sobre teatro de
amadores.

Há agora aqui um espaço de 10 anos, que vai desde
1937, ano em que o nosso homenageado casou com a
sr.' D. Maria Luísa de Aguiar Rodrigues, e o ano de 1947
em que começam a alternar-se e por vezes no mesmo
ano, os espectáculos teatrais da Academia Musical e os
do Liceu de Antero de Ouenta!. Antes, pois, de me ocupar
com mais pormenor do que foram os memoráveis espec-
táculos desse Estabelecimento de Ensino, tentarei dar um
breve resumo cronológico das récitas da Academia. Não
podia deixar de o fazer, porque nelas o nome de António
Roberto aparece com toda a ressonância que uma perso-
nalidade de excepção pode anunciar e constituem mar-
cos importantes no seu «currlculum».

A velha Academia Musical, fundada por Rodrigo Ro-
drigues e Aníbal B. Barbosa estava quase moribunda nos
fins de 1946, apesar de uma anterior tentativa, muito séria,
muito honesta e muito válida, que não durou mais de 2 ou
3 anos, com a vinda do nosso conterrâneo professor
António Raposo, que chegara da América com o curso de
violino, artista muito competente, com conhecimento
profundo da Música, amigo íntimo do Maestro Francisco
8
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de Lacerdae para casa de quem ia passar temporadas na
Ilha de S. Jorge. Porém, a vontade forte e decidida do
Dr. João Bernardo de Oliveira Rodrigues, juntamente com
o Dr. Lúcio de Miranda, Tenente Francisco José Dias,
professor Licínio Costa e José Soares de Albergaria,
meteu ombros à tarefa ingente de fazer reviver a Aca-
demia Musical, para o que contrataram professores de
piano, violino e vloloncelo, E foi de tal ordem a sua reno-
vação e operosidade que a partir de 1980, depois de pas-
sar por algumas transformações estatutárias, se converteu
em Conservatório Regional de Ponta Delgada, agora
considerado estabelecimento de ensino oficial. Ora como
a Academia nesta fase de remodelação começara logo a
dar concertos no Ginásio do Liceu, o falecido Dr. Lau-
rénio Tavares propôs a ideia de juntar representações
teatrais aos serões de música, ao que logo obteve o
assentimento do Presidente da Academia, Dr. João Ber-
nardo de Oliveira Rodrigues, a quem esta terra muito
deve ao seu profícuo, incansável e infatigável labor em
prol da Historiografia e da Arte. Criou-se então um GJrupo
Dramático, um Orfeão, uma Orquestra e um Sexteto e
assim se apresentaram serões dramáticos e musicais,
conferências, recitais de poesia e concertos. No que diz
respeito às representações teatrais, que foram notáveis
e de grande qualidade, começaram elas no Ginásio do
Lio-9U em 5 de Julho de 1947 com a representação da
comédia espanhola em 2 actos «Zaragüeta» de Migue!
Ramos Carrión e Vital Aza, numa tradução do Dr. Lau-
rénio Tavares e António Horáclo Borqes. este também
ligado ao teatro de amadores como intérprete possuidor
de uma bela voz ricamente modulada e ainda como autor
de revistas que foram representadas com muito agrado.

Em 17 de Julho de 1948 representa-se a graciosa e
encantadora peça francesa em 3 actos de Francis de
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Croisset, «O Coração Manda», traduzída por Antônio
Roberto e por ele encenada com prodígios de imaginação,
pois conseguiu movimentar no exíguo palco do Ginásio
uma figuração de 20 pessoas. O Dr. Agnelo Casimiro,
ilustre e inteligente professor que foi desde Liceu, na sua
crítica no «Correio dos Açores» disse que «Antônio Ro-
berto marcou a peça com naturalidade e intuição estética,
criando verdadeiros quadros dignos da paleta de um
artista-pintor» .

Novamente numa brilhante tradução e encenação de
António Roberto, em 15 de Janeiro de 1949 é represen-
tada no palco do Ginásio a peça francesa do grande crí-
tico de teatro Félix Duquesnel intitulada «O Medo», obra
romanesca, sentimental e com uma pontinha de humor,
enquadrada num lindíssimo cenário concebido pela
Sr." D. Maria Luísa de Aguiar Rodrigues, esposa do home-
nageado desta noite. Depois, em 11 de Março de 1950,
e ainda no Ginásio, a excepcional representação do
«Apoio» de Jean Giraudoux, numa primorosa tradução do
francês por António Roberto, sendo dele também a ence-
nação. Somos-lhe devedores da estrela entre nós desta
pequena jóia da literatura dramática, pois os jogos de
ironia nascidos da imaginação criadora deste inovador
dramático dos nossos tempos são naturalmente veicula-
dos pela palavra que nele vem sempre carregada de poe-
sia. E agora é já no Teatro Micaelense que o Serão do
dia 12 de Janeiro de 1952 se realiza, com a representação
de «O Noivo da Oltima Hora», comédia em 1 acto de
Alfredo Calleva, com encenação de António Roberto.
Mais tarde, em 22 de Julho de 1953 a comédia em 2 actos
de Joaquim José Anava. «Uma Fábrica de Casamentos»,
considerada por António Roberto como a sua mais per-
feita encenação. Acontece depois um espectáculo que
ficou registado para sempre em letras de ouro na história
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do nosso teatro de amadores: a representação de «O Ava-
rento» de Mollêre, no palco do nosso Teatro em 1 de
Junho de 1954, com encenação de Charles Dullin, cenário
do Professor Manuel de Oliveira, cabeleiras de Victor
Manuel, assistência técnica de Pedro Lemos (do Teatro
de D. Maria 11) e trajes primorosamente confeccionados
pela Sr." D. Maria Luísa de Aguiar Rodrigues segundo
fotografias de cena enviadas a Antônio Roberto pelo actor
Jean Vil/ar, do «Théâtre National Populaire» de Paris. Foi
uma noite inesquecível. A pena anónima de Côrtes-Rodri-
gues no jornal «Açores» de 6/6/1954 registou que «a
récita de Mollêre... foi uma das mais belas noites de
teatro que em todas as épocas se têm realizado no
nosso meio».

De novo no Teatro Micaelense, e em 22 de Junho de
1955, vê a luz da ribalta o «Auto de EI-Rei Seleuco», de
Camões, adaptado à cena moderna por Júlio Dantas, [un-
tamente com a comédia em 1 acto de Trlstan Bernard,
numa versão livre de André Brun, intitulada «Inglês sem
Mestre», ambas com encenação primorosa de Antônio
Roberto. O guarda-roupa do «Auto de EI-Rei Seleuco» foi
uma criação genial da Sr.' D. Maria Luísa de Aguiar
Rodrigues. Se não houvera mais que admirar - e a repre-
sentação teve nível superior - só os figurinos valiam o
espectáculo. Mas é de toda a justiça salientar aqui o que
escreveu o grande poeta Côrtes-Rodrigues na sua Nota
da Semana do jornal «Açores» de 26/6/1955, ao referir-se
ao encantamento que lhe suscitou a admirável represen-
tação daquele auto camoneano, como se estivesse a
folhear um velho livro de iluminuras, e àquele a quem se
deveu tal espectáculo de teatro puro: - «E tu ... que tens
o Teatro no couro, que nasceste Homem de Teatro como
se nasce músico ou poeta, nada mais te seria preciso
para guindar-te a um tablado de mar altura, do que esta
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prova que deste das tuas extraordinárias possibilidades
de encenador, já tantas vezes demonstradas de sobejo».

E para fechar a série de Serões que a Academia Musi-
cal em boa hora levou entre nós, aí está a memorável
récita de gala em homenagem ao Presidente da República
General Craveiro Lopes, no Teatro Micaelense, em 22 de
Julho de 1957, com a representação do «Auto do Espírito
Santo», original em verso do poeta Armando Côrtes-Ro-
drigues propositadamente escrito para esta récita, com
indumentária sob a orientação da Sr.' D. Maria Luísa de
Ataíde Costa Gomes, cenário do arquitecto João Rebelo
e encenação de António Roberto.

E, agora, tentarei descrever o que foi a acção cultural
deste Liceu, desenvolvida fora dos programas oficiais,
e que constituiu a melhor lição pedagógica jamais acon-
tecida nesta Casa de Ensino: as récitas teatrais de que
António Roberto foi Professor e Mestre.

No ano de 1943 ingressou no corpo docente deste
Liceu o jovem, dinâmico e inteligente professor Dr. José
de Almeida Pavão Jr. que acabara de concluir o Exame
de Estado para o 1.° Grupo do Ensino Liceal, no Liceu de
Pedro Nunes, onde tinha assistido a festas escolares de
muito nível e que incluiam espectáculos de Teatro Clás-
sico. Deu então a conhecer ao Dr. João Bernardo de Oli-
veira Rodrigues, ao tempo Vice-Reitor do Liceu, o propó-
sito de que vinha animado e que era o de levar à cena
récitas de qualidade. O Dr. João Bernardo não só aceitou
como também incentivou junto do Reitor de então, o fale-
cido Dr. João Anglin, as sugestões do Dr. Almeida Pavão,
e, ajudado por este e pelo professor or. Lúcio de Miranda,
tomou a iniciativa de promover a realização das referidas
récitas, com tal ernpenharnento e ardor que a sua actua-
ção se poderia confundir com a de um empresário teatral.
Por essa altura e por determinação do Ministro da Edu-
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cacão, Carneiro Pacheco, haviam sido proibidos os céle-
bres Bailes do Liceu, cuja receita muito ajudava a Can-
tina no auxílio a estudantes pobres. Consequentemente
os lucros das futuras récitas passariam a reverter para a
Secção de Camaradagem do Centro Escolar da Mocidade
Portuguesa. Marcou-se, pois, o primeiro espectáculo para
o ano escolar de 1944/1945, e muito naturalmente foi
convidado Antônio Roberto para Director Artístico de
todas as récitas, bem como seu ensaiador e encenador.
Este aceitou o convite, mas como a sua estadia prolon-
gada na casa de Verão de Santa Rosa não lhe permitia
ocupar-se dos ensaios, adiou a sua colaboração para mais
tarde. Entretanto, foram representadas no Ginásio do
Liceu, em 19 e 20 de Janeiro de 1945 as peças «Falar Ver-
dade a Mentir», de Garrett e «Entre a Flauta e a Viola»,
de Camilo Castelo Branco, encenadas pelo brilhante'
amador teatral que foi José Rocha, e ainda um acto de
variedades cujos números coreográficos couberam à pro-
ficiente direcção da professora de ginástica D. Marieta
Serpa, sendo a orquestra dirigida pelo professor de Canto
Coral, Licínio Costa. Segundo urna pequena crítica apa-
recida no jornal «Correio dos Açores», diz-se que as peças
foram «optimamente desempenhadas». No ano seguinte
e nos dias 25 e 26 de Janeiro e ainda a 3 de Maio de
1946, a cena do Ginásio iluminou-se para a representa-
ção da peça em 2 actos, de Almeida Garrett, «As Profe-
cias do Bandarra» e ainda a revisteca em 1 acta e 2 qua-
dros intitulada «Em Bolandas», de Diniz, Aires, Xavier
& C.", Lda .. com muita graça e ironia, e em que partici-
param alunas do Colégio de Sant'Ana dirigidas pela pro-
fessora D. Marieta Serpa, alunos da Escola do Magis-
tério Primário e também alguns antigos alunos do Liceu.
O guarda-roupa deveu-se ao bom gosto das Sr." D. Maria
Luísa de Aguiar Rodrigues. D. Maria Isabel Machado e
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D. Maria do Espírito Santo Medeiros. A encenação do
1.° acto foi do talentoso amador teatral José Rocha,
cabendo já a do 2.° actoe a da revista a António Roberto,
que entretanto regressara à sua casa da cidade, perten-
cendo-lhe daí em diante a direcção de todos os outros
espectáculos. Numa entrevista ao jornal «Açores» de
1/2/1946 a propósito das récitas que o Liceu estava rea-
lizando, António Roberto dá-nos logo uma lição de teatro
que desejo fique aqui registada. Disse eie: - ando farto
de teatro realista que, na ânsia irrisória de copiar a vida,
de aprofundar psicologias, de propor teses científicas,
tem abastardado o alto sentido humanitário e artístico da
função teatral e a tem despojado pouco a pouco daquele
maravilhoso estilo que caracteriza o puro teatro dos sécu-
los XVII e XVIII», E referindo-se às «Profeoias do Ban-
darra» continuou: - «Garrett restituiu-nos a ficção teatral
com todos os atributos que ela requer para ser, não uma
cópia, mas uma transposição artística do real»,

A seguir, e nos dias 30 de Janeiro e 1 de Fevereiro de
1947, o Ginásio do Liceu abre as suas portas, veste-se de
gala e acolhe a representação da farsa de sabor clássico
«Volta Inesperada», de Castilho. da alta comédia moderna,
risonha e sentimental «Coração ao pé da boca», de Mar-
tinez Sierra, numa bela tradução de Antónlo Roberto, e
ainda de um «lmpromptu» de estudantes em 1 acto
«Escola Risonha ... Ciência Alegre», com diálogos emi-
nentemente teatrais escritos pelos Drs. Lúcio de IVliranda
e Armando Côrtes-Rodrigues - gracioso divertimento
com música, poesia, dança, ironia, moralldade, mímica e
pantomima, em que os alunos pareciam improvisar à
maneira dos «commici dell'arte».

A encenação de António Roberto foi de um acerto
admirável; a coreografia esteve a cargo do falecido e
talentoso João Vaiadas Júnior; Guarda-roupa das Sr."
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D. Maria LuísaAguiar Rodrigues e D. Maria do Espírito
Santo Medeiros e música do professor Licínio Costa.
O cenário foi do consagrado artista José Vieira, que tem
indubitavelmente um sentido muito agudo da perspectiva.
O adjectivo que melhor serve para qualificar este récita
é o de que foi brilhante em todas as suas facetas. O jor-
nalista Edgardo Rodrigues no jornal «A Ilha» escreveu que
«António Roberto fez o milagre de transformar em artistas
um grupo de alunos do Liceu».

Foi tal o entusiasmo que esta representação des-
pertou, que a então vila da Ribeira Grande convidou o
Liceu a levar este espectáculo ao Teatro Ribeiragran-
dense, o que se concretizou na noite de 9 de Fevereiro
de 1947. A recepção foi triunfal e a «companhia» e seus
dirigentes foi recebida com requintes de fidalguia. Logo
à entrada da vila estavam o Presidente da Câmara Muni-
cipal (o falecido Dr. Lucindo Rebelo Machado), os verea-
dores, 2 bandas de música e muito povo, tendo-se diri-
gido o cortejo para os Paços do Concelho, onde se rea-
lizou uma sessão de boas-vindas. As ruas estavam cheias
de gente e no trajecto foram os estudantes entusiastica-
mente aclamados por inúmeras pessoas que, das janelas
e varandas enfeitadas com vistosas e ricas colgaduras,
sobre eles atiravam pétalas de flores. Após os discursos
todos os convidados foram recebidos em casa do Dr. Lu-
cindo Rebelo Machado, onde foi servido um abundante
refresco, tendo os donos da casa prodigalizado um
ambiente de carinho e de gentileza. À noite realizou-se
o espectáculo com o teatro literalmente cheio e engala-
nado, precedido dum brilhante discurso do falecido indus-
trial e poeta Ezequiel Moreira da Silva.

Dois anos decorreram, até que em 25 e 26 de Março
de 1949, também no Ginásio, novo espectáculo é apre-
sentado. desta vez com «O Tio Slmolfclo». peça em
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1 acta de Almeida Garrett, «Vida Breve», uma vrsao de
filosofia ímpresslonlsta em seis imagens rítmicas da
autoria do notável professor, pedagogo e artista, Dr. Lúcio
de Miranda, com uma inteligente coreografia da profes-
sora Dr.' Lygia Matos e orquestra sob a regência do pro-
fessor Licínio Costa; e ainda a representação do «Auto
do Boticária», de Luís Oliveira Guimarães, em versos ao
geito de Gil Vicente, com música de propósito escrita e
admiravelmente conseguida pelo professor de violoncelo
Joaquim Bernardo do Nascimento, da Academia Musical.

No dia 7 de Maio, e num Serão para Trabalhadores,
foram convidados os alunos do Liceu que levaram à cena
no Collseu Avenida apenas o «Auto do Boticário»,e logo
no dia seguinte apresentaram o espectáculo completo no
Teatro Ribeiragrandense. Teve um desempenho notável
«O Tio Simpllcio», pois sendo uma comédia ligeira, des-
pretenciosa e chocarreira encontrou em António Roberto
um encenador inteligente que a realçou com a sua intui-
ção teatral. Mas o incrível aconteceu, e isso deu-se com
o «Auto do Boticária»: uma obra fraca, de valor apenas
simbólico, ficou valorizada com o .engenho de uma exce-
lente encenação. Não resisto à tentação de transcrever
um pedaço da crítica do «Açores» escrita pelo Dr. Armando
Côrtes-Rodrigues, com o seu extraordinário poder de
síntese:- «Aqui (no «Auto do Boticário») António Roberto
demonstrou plenamente os seus invulgares recursos de
encenadore de homem de Teatro. Pasma-se como de um
pequeno auto de versos de sete sílabas se pode fazer um
espectáculo de encanto».

E agora somos chegados à récita comemorativa do
1.° Centenário do Liceu de Ponta Delgada e que se reali-
zou no Teatro Micaelense nos dias 19, 21e 23 de Feve-
reiro e 8 de Março de 1952. O espectáculo foi constituído
pela peça em 3 partes intitulada «O Tempo e a Máscara».
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A 1." parte, da autoria do poeta Côrtes-Rodrigues, deno-
minava-se ({O Eco do Passado»; as 2." e 3." partes chama-
vam-se ({O Espelho do Presente» e ({A Miragem do Por-
vir», ambas da autoria do Dr. Lúcio de Miranda. ({O Eco do
Passado» significa o Liceu antigo: e assim apar:ecem na
escadaria do Convento dos Gracianos 5 figuras de estu-
dantes, ou «vozes», cada uma com o seu tipo bem defi-
nido, que a pouco e pouco se vão integrando nas cenas
suscitadas pelo diálogo e que são representadas ao fundo,
em plano elevado. Vão, pois, aparecendo figuras e tipos
característicos do passado, professores que ficaram céle-
bres pelo seu espírito mordaz, uma partida de estudantes
por uma noite luarenta, uma ironia estudantil na evocação
duma poesia romântica, fados e guitarradas, os meninos
da ginástica, e a voz d' «O Tempo» que faz a apologia
dos professores [á falecidos e que constituem uma galeria
de nomes ilustres que passaram à posteridade. E como a
peça teve um prólogo em verso, brilhantemente escrito
pelo poeta Côrtes-Rodrigues, à maneira de Gil Vicente,
recitado no proscênio pelo «Truãr» assim tambem teve
o seu epílogo na voz d' ({O Velho», repassada de saudade
e comoção, recitando uma célebre poesia de Junqueiro.
Esta grandiosa evocação que o poeta Côrtes-Rodrigues
fez dum tempo que passou, e os meios teatrais de que se
serviu para o fazer, mereceu este [udlcioso comentário
escrito no jornal «Açores» pela pena do Dr. Almeida
Pavão: - «Colocar cinco figuras nos degraus de um edi-
fício e conseguir manter acesa a chama do entusiasmo
de um público durante um longo período de tempo é pôr
à prova as virtualidades dum talento de real valor». Assim
terminou esta primeira parte representada com raro equi-
líbrio por cerca de 40 alunos.

Os 2.° e 3.° actos significavam o Liceu do presente e
uma miragem do que seria o Liceu do futuro: diálogos
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espirituosos sobre incidentes académicos, certa ironia e
espírito crítico no Concilio dos Deuses (alusão ao Con-
selho Escolar) e depois o futuro encarado à maneira de
fantasia teatral, com música, canto e dança, e finalmente
uma grande Apoteose com todos os intérpretes. Regis-
te-se a coreografia da professora Dr.a Lygia Matos, mar-
cação dos números musicados de Aires Whytton
Medeiros da Silva, Guarda-roupa das Sr."SD. Maria Jacinta
Matos, D. Fédora Serpa de Miranda, D. Maria Luísa de
Aguiar Rodrigues e D. Zélia Simões; orquestra sob a direc-
ção do professor de Canto Coral, Manuel Maria de Meio
e direcção artística dos professores Almeida Pavão, João
Bernardo e Lúcio de Miranda. O jornal «A Ilha» escreveu
a propósito: - «pelo valioso conjunto com que teve de
lidar, dando-lhe unidade, pelos problemas técnicos que
teve de resolver, dada a dificuldade das grandes monta-
gens, e ainda pela forma como estudou o espectáculo e
lhe deu uma execução correcta, António Roberto está de
parabéns». Foi este, na verdade, um espectáculo inesque-
cível. de que o Liceu se pode orgulhar.

Agora há uma longa pausa nas récitas liceais, pois só
no dia 15 de Março de 1963 é que a cena do Teatro
Micaelense volta a iluminar-se, desta vez para a repre-
sentação da «Farsa de Inês Pereira»: de Gil Vicente. É a
primeira vez que no repertório das récitas se inclui a
representação completa duma obra do maior dramaturgo
português. O Teatro registou mais uma das suas enchen-
tes. O cenário foi do aluno Acácio Vieira, que mostrou
ser o herdeiro dos dotes artísticos de seu pai, o talentoso
cenógrafo José Vieira; música de cena e direcção musical
do professor Tenente Francisco José Dias; danças ensaia-
das pelo professor José Bento e a encenação de António
Roberto. O trajes para esta farsa foram decalcados sobre
figuras de um antigo presépio existente na casa deste,
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numa feliz inspiração de sua esposa. A encenação foi
muito cuidada, merecendo da parte do Dr. Almeida Pavão
esta observação escrita no «Correio dos Açores»: - «An-
tónio Roberto transformou a arte do Teatro na paixão de
uma vida».

Agora, e novamente no Ginásio do Liceu, realizou-se
nos dias 20 e 21 de Março de 1965, com invulgar nível
literário e artístico o «Serão Shakespeariano», em que
foram representadas a cena I do acto IV de «O Mercador
de Veneza», com tradução do Dr. Armando de Medeiros
8 a cena V do acto I da «Noite dos Reis», com tradução
livre de António Roberto, ambas do célebre autor inglês
cujo 4.° centenário do seu nascimento havia decorrido em
1964, representação essa precedida de uma conferência
sobre o grande dramaturgo proferida pelo Dr. Eufrásio
Freire de Oliveira, ao tempo professor de filologia germâ-
nica. A sala do Ginásio tinha um verdadeiro aspecto de
gala, com festões de verdura, capas negras artistica-
mente dispostas, camélias em profusão e algumas cenas
idealizadas de várias peças de Shakespeare, pintadas por
alunos. Todos os personagens das peças vestiam fatos
rigorosamente da época (finais do século XVI) inteira-
mente criados pela superior visão da Sr.a D. Maria Luísa
de Aguiar Rodrigues. Quanto à encenação creio bem que
não poderia ter sido melhor: tão clara, tão cheia de movi-
mento, tão c.erta, que até o poeta Côrtes-Rodrigues, retido
no leito, por doença, se apercebeu de todo o espectáculo
lendo apenas essa cuidada e minuciosa encenação, con-
tida em dois cadernos. Não conheço melhor cumprimento
que se possa fazer a Antônio Roberto do que a citação
deste episódio.

A partir daqui, começa uma segunda fase de activi-
dades artísticas e culturais deste Liceu e que se esten-
dem até ao ano de 1969, todas elas decorrentes do período
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de reiterado do professor Dr. José de Almeida Pavão Jnr.,
que no cargo foi ernpossado em Outubro de 1964. Efecti-
vamente, entre as várias iniciativas culturais que se esten-
deram ao longo desses cinco anos, ele restaurou a tradição
das récitas Ilceals, começando por apetrechar o Ginásio
do liceu como sala de espectáculos, contando para esse
efeito com a excelente colaboração da Junta Geral do
Distrito, da presidência do Eng.o Deodato Magalhães de
Sousa. Entre esses melhoramentos de cena contavam-se
a iluminação do palco, construção de gambiarras, cená-
rios, cortinas, pano de boca e outros acessórios. Porém,
o êxito alcançado com a representação de Shakespeare
e o desejo dos alunos, acrescido de maior necessidade de
acomodação dos espectadores, levou à resolução de, nos
anos seguintes, tais espectáculos serem realizados no
Teatro Micaelense. E foí o que aconteceu. Assim nas noites
de 8 e 10 de Fevereiro de 1966, neste Teatro, e na noite
de 5 de Março no Teatro Vilafranquense, os alunos do
Liceu, em comemoração do 5.° Centenário de Gil Vicente,
representaram o «Auto Pastoril Português», em versão
adaptada pelo Dr. Armando de Medeiros, e a farsa «Quem
Tem Farelos?». A direcção artística e os ensaios coube-
ram a António Roberto e a música de cena foi da inspirada
autoria do professor Tenente Francisco José Dias; a ence-
nação do «Auto» é do Prof António Pinheiro e a da «farsa»
pertence a Pedro Lemos. Entre as 2 representações, e no
proscênlo, um aluno disse a «Fala de Gil Vicente», versão
abreviada e adaptada pelo Dr. Armando Côrtes-Rodrigues
dum original do Professor Torcato Gomes. António Ro-
berto deu a estas duas preciosas aguarelas o frescor do
colorido e a graciosidade do desenho, completados pelo
Iindíssimo Guarda-roupa dirigido pelas Sr."s D. Maria Luísa
de Aguiar Rodrigues e D. Helena Le Velly de Sousa lima.

Passamos agora para outro espectáculo, integrado
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desta vez nas Festas da Cidade, e que se realizou também
no Teatro nos dias 27 e 28 de Abril de 1967 com «O Entre-
mez da Muda Casada», de Anatole France, numa adapta-
ção portuguesa de Henrique Lopes de Mendonça, peça
cheia de ironia, num estilo despretencioso mas que a rir
vai castigando os aspectos sociais de ontem, de hoje e
de sempre. A representação situou-se muito acima do
vulgar amadorismo e alguns «quadros de cena» atingiram
rara beleza pela disposição das figuras, pela policromia
das cores e até pelo preenchimento dos «altos» do palco.
A concepção do Guarda-roupa deveu-se à sr.' D. Maria
Luísa de Aguiar Rodrigues e as belas cabeleiras foram
executadas pela Sr: D. Olívia Moniz de Sousa. Música
do professor Tenente Francisco José Dias e cenário de
José Vieira. O Dr, Eduardo Tavares de Meio escreveu no
«Açores» que «pela mão de Mestre Antônio Roberto os
jovens estudantes deram no palco a sua última lição do
ano escolar de 1966/7 num à vontade e segurança que
deveriam ter satisfeito o professor o o o que depois de
abrir a caderneta e de marcar para cada um 20 valores,
dormiu tranquilo» o

No ano seguinte e nas noites de 6 e 7 de Março de
1968 sobe à cena do Teatro uma admirável comédia-pro-
vérbio de Alfred de Musset, na versão portuguesa do
Dr, Armando de Medeiros, intitulada «Impossível é pensar
em tudo», que, no dizer do grande actor Robert Manuel,
«é uma deliciosa bagatela onde Musset pôs a sinceridade
da juventude em leves traços de graça, de poesia e de
fantasia»; e ainda a cornédla-ballet de Moliêre «O Slcl-
llano ou pintar por amor», na versão portuguesa do
Dr. Armando de Medelros, Esta é uma obra de circuns-
tância, como aliás muitas outras que foram escritas na
época da sua maturidade, mas impregnada dum brio, duma
elegância, duma fantasia e duma profunda verdade de
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mistura com o exotismo oriental. Todo o Guarda-roupa
esteve a cargo das Sr." D. Maria Luísa de Aguiar Rodrl-
gues e D. Olívia Moniz de Sousa; a coreografia de António
Bermonte; o cenário de José Vielra que criou um con-
[unto de harmonia e beleza; uma valsa da autoria do
Tenente Francisco José Dias e arranjos musicais das
professoras do Conservatório Regional Sr." D. Margarida
Magalhães de Sousa, D. Maria Helena Fernandes e
D. Maria Teresa de Oliveira Rodrigues.

Por último e integrado novamente nas Festas da
Cidade, surgem nas noites de 6 ·e 7 de Maio e ainda na
rnatlnée» do dia 8 de Maio de 1969 «As Profecias do Ban-
darra». comédia de Garrett em 2 actos e que já havia
conhecido as luzes da ribalta no ano longínquo de 1946.

Desta vez a encenação deveu-se a Pedra Lemos
(Director de Cena da Companhia Rey Colaco-Robles Mon-
teiro), a música original de Elvira de Freitas (professora
do Liceu Camões) o cenário numa execução livre de José
Vieira sobre sugestões do Pintor Fernando Bento, direc-
ção musical do falecido Padre Mariano Furtado de Men-
donça e direcção coreográfica de Antônio Bermonte.
A lurninotecnia foi de Pedra Lemos, executada por Antô-
nio dos Santos Figueira, sendo esta a primeira vez que,
no nosso meio, e em teatro, foi inteiramente realizada
por incidência, abolindo-se, assim, o tradicional enquadra-
mento da ribalta, gambiarras e tangões. A orquestra foi
a da Emissora Nacional, em gravação, e a Sr." D. Maria
Luísa vestiu ricamente os personagens, devendo-se os
ensaios ao seu marido. «Não será fácil assistir a uma
sessão de teatro de amadores de tão alto nível» - escre-
veu então o «Diário dos Açores». Efectivamente a repre-
sentação teve uma rara homogeneidade e tanto entu-
siasmo suscitou nos seus intérpretes que, após o último
espectáculo, que por acaso fora de tarde, dirigiram-se
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espontaneamente para casa de António Roberto, que não
assistira à «rnatlnée» por motivo de doença, atapetaram
com capas o espaço fronteiriço à residência, e enquanto
uns cantavam na rua fragmentos da parte musical d'«As
Profecias», outros entravam para cumprimentar o Mestre
e agradecer-lhe a euforia artística que acabavam de viver.

E assim se fechou com chave de ouro os 5 anos de
reitorado do professor Dr. José de Almeida Pavão Jnr.
que a este Liceu consagrou o melhor do seu saber, da
sua inteligência e da sua vontade, organizando espectá-
culos teatrais conferências .e recitais, com a preocupa-
ção única da boa formação cultural, moral e artística dos
alunos a quem servia.

Não há dúvida que uma boa parte da realização des-
sas récitas se deve à sua inquebrantável vontade, mas
seria de toda a injustiça não referir aqui, em alto e bom
som, a colaboração, o entusiasmo, a dedicação .e o espí-
rito disciplinado de todos os alunos que fizeram parte
dessas memoráveis representações, desde os intérpretes
que se mostram ao público até aos que não se exibem e
humildemente se escondem nas tarefas de Ponto e Con-
tra-Regra, difíceis, ingratas, cheias de responsabilidade
e das quais depende o acerto duma representação. Não
cito os nomes de nenhum deles - que a lista é longa e
os programas e os jornais os fixaram para a posteridade-
nem tão pouco realço os que se distinguiram pela sua
vocação cénica - que foram muitos e de excepcional
valor - porque o momento é de exaltação colectiva.
Apenas desejo que aqui fiquem registados os nomes,
e isso justamente porque não são da Casa, de dois cola-
boradores inestimáveis, que estiveram presentes em
todas as récitas e que contribulram para o brilho das
mesmas, com o seu talento de transfigurar as pessoas:
refiro-me a António Bermonte e a Antônio da Silva, para
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quem a difícil arte de caracterizar encontrou neles segu-
ros valores. E à volta destas récitas, do seu ensaiador,
dos seus principais animadores, os Drs, João Bernardo,
Lúcio de Miranda e Almeida Pavão e dos que nelas parti-
ciparam criaram-se laços de amizade indestrutíveis, que
logo se manifestam exuberantemente aqui, no Continente
ou no Estrangeiro, sempre que o destino promove um
reencontro de pessoas que às mesmas estiveram ligadas.
Apraz-rne referir, como paradigma deste sentimento,
a bela «Carta Aberta ao Reitor do Liceu» publicada no
«Açores» de 10 de Maio de 1969, em que Leonor Men-
donça Dias Vaz do Rego, com a espontânea sinceridade
da sua alma aberta, se apressa a contar a emoção que
sentiu ao ver a reposição d' «As Profecias», 23 anos
depois de ter criado o papel de «Ana da Trouxa». Que
preciosa evocação ela faz daqueles tempos, dos seus
colegas de palco e dos seus professores! Embora a carta
esteja escrita no estilo sóbrio dum temperamento forte,
logo se sente que os seus olhos estão molhados de
saudade.

•.
* ~'t

o trabalho que acabei de ler, longo e insípido, outro
mérito não teve do que a busca e a compilação cronoló-
gica de alguns dados que vão certamente obrigar a reflec-
tir sobre a personalidade e a força criadora deste Mestre
de Teatro, que ao longo de 23 anos, com sacrifício da
sua vida familiar, e sem qualquer proveito material. con-
sagrou uma parte do seu precioso tempo à elevação dos
valores culturais deste estabelecimento de ensino. A Ex.ma

Comissão Directiva desta Casa, numa prova de reconhe-
cimento que muito a dignifica, houve por bem homena-

9
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gearesta noite António Roberto de Oliveira Rodrigues.
promovendo-o à dignidade de Professor de Teatro (é a
primeira vez que isto sucede na vida de um Liceu, assim
me parece) e descerrando o seu retrato que ficará na
galeria do Salão Nobre da Biblioteca, ao lado dos que .•
pelo seu talento. méritos e cultura. enriqueceram o patri-
mónio espiritual deste Estabelecimento de Ensino.

A decisão honra quem a tomou e honra quem a recebe .

." ..

Conheci António Roberto em 1937. Duas portas e um
estreito corredor separavam a sala, onde trabalhei pela
primeira vez. da do escritório que ele dirigia. sentado a
uma secretária de pinho resinoso. ampla. alta, de tampo
móvel e inclinado, com grandes gavetões onde se mistu-
ravam cálculos de factura. peças de teatro, encenações e
apontamentos escritos com uma letra muito regular.
A pouco e pouco no decurso de longas conversas fui des-
cobrindo o valor deste homem modesto e racatado
amante como poucos da família que constituiu, e hoje.
à distância de meio século, desejo afirmar a sorte que
tive de o encontrar no meu caminho, tal como, em planos
diferentes, A.-M. Julien - Director do Teatro Sarah Ber-
nhardt - teve a oportunidade e o privilégio de encontrar
e ser aluno de Jacques Copeau, um dos mestres que fize-
ram escola no Vieux-Colombier e cuja preocupação era
a de restituir ao Teatro a sua pureza original. a sua ingénua
simplicidade e conferir aos seus intérpretes a dignidade
de celebrantes dum mistério que vem desde as origens
do Homem.

Aprendi com António Roberto que uma obra de arte.
teatral ou de outra natureza, nunca deve ser um panfleto
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político ou doutrinário, que só responde à euforia do
momento e que breve cai no olvido depois de passadas as
circunstâncias transitórias que a motivaram. Ensinou-me
que apesar de todo o artista ser tributário do período e
do instante histórico em que está inserido, a criação da
sua obra não deve somente exprimir essa conjuntura, mas
romper os laços em relação às circunstâncias, libertar-se
delas, transpor a realidade, viver por si, ser livre.

Deslumbrei-me com a facilidade com que ele enten-
dia uma peça de teatro, explicando-a como se já estives-
semos a vê-Ia representada; e pasmei, diante deste
homem de apurada cultura, com o seu espantoso sentido
de movimentação dos personagens, com o ritmo que
imprimia à representação de uma peça, com a forma como
dirigia os intérpretes ajudando-os a «dar» o personagem,
sem contudo sufocar a capacidade criadora de cada um.

Admirei o sentido eminentemente teatral das suas
traduções, em que cada frase continha já em si o movi-
mento do personagem; e nunca esqueci que deplorava o
facto da criação teatral enveredar por mau caminho,
espartilhando o autor dramático em figurinos de desejada
rigidez, pelo que por isso mesmo este (o autor dramático)
perdia a superioridade da sua modéstia e a capacidade
criadora de divertir. Lembremo-nos que ninquém melhor
castigou ou zurziu todos os problemas ético-sociais do
seu tempo do que os grandes génios em que a arte dra-
mática encarnou: Shakespeare, Moliêre e Gil Vicente.
E fizeram-no a rir, em deliciosas comédias que, por se
terem libertado do Tempo, pertencem a todos os tempos.

Assim, pois, a escolha das peças ensaiadas por este
Professor de Teatro; o estudo meticuloso das suas ence-
nações; a harmonia da representação, simples e eminen-
temente teatral; a ausência de efeitos histrlónlcos e de
qualquer gesto indiscreto, ou vulgar, quase sempre tão
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do agrado das grandes massas; o concurso inestimável
de sua esposa. Sr: D. Maria Luísa de Aguiar Rodrigues.
na superior criação e orientação do Guarda-roupa de
apurado gosto; a beleza dos cenários; a luz; a cor; a mú-
sica; a dança; a pantomima e o ritmo impresso à globali-
dade do espectáculo conferiram às Récitas Teatrais deste
Liceu um cunho de autenticidade pedagógica. cultural e
artística.

António Roberto foi um criador de Beleza!

Ponta Delgada. 8 de Maio de 1982



A terminar este relato, transcrevemos passos
de algumas de entre as muitas crónicas e
impressões registadas nos iomeis locais e assi-
nsdes por nomes de ilustres econenoe. como
os de Armando Go[tes-Rodeigues e Armando
Rocha.

o ÚLTIMO SERÃO DRAMÁTICO E MUSICAL

DA ACADEMIA MUSICAL
DE PONTA DELGADA

Pelo Dr. A. Cortes-Rodrigues

Com uma extraordinária afluência de sócios a tal
ponto que foi necessário repetir o mesmo programa na
noite seguinte, realizou-se a 11 e 12 do corrente no Giná-
sio do Liceu o primeiro Serão Dramático e Musical da
Academia, neste novo ano de actividade.

Marque-se desde já o bom gosto da decoração do
proscénio, todo a verde e branco, com flores de jarro
artisticamente dispostas e a boa apresentação dos pro-
gramas da noite que também merece aqui seu registo.
Em tudo a Academia Musical acentua a preocupação
de arte.

Abriu o serão com algumas palavras do vlce-presl-
dente da Direcção Sr. Dr. Lúcio de Miranda que serviram
de prólogo à peça de Giraudoux, que pela primeira vez ia
ser representada em Portugal, traduzida propositada-
mente para este espectáculo, que marcava como sendo
a segunda vez que o teatro de Gíraudoux aparecia no
tablado português.



134 INSVLANA

Melhor do que qualquer referência que possamos
fazer às frases sempre elegantes e elegantemente ditas
do professor-artista estão as suas próprias palavras que
publicaremos amanhã e para as quais chamamos a aten-
cão dos nossos leitores.

Ouando o pano abriu para a representação de «Apoio»,
peça em um acto de Jean Giraudoux que António Roberto
traduziu muito bem, o primeiro agrado do público foi o
cenário, todo de panejamentos com uma janela ao fundo
aberta para a paisagem. Se o facto chocou alguma sensi-
bilidade ainda aferrada ao realismo dos interiores copia-
dos fotograficamente da realidade, lembramos as velhas
palavras de Diderot no conhecido Paradoxo: - «aquilo
que no treatro se chama ser «verdadeiro» não é de modo
algum mostrar as coisas tais como elas são na natureza».

Ouanto à peça, impôs-se por si mesma à admiração
da assistência que calorosamente a aplaudiu e lhe sentiu
o extraordinário encanto, qualquer coisa de novo, de ines-
perado, que sai fora dos antigos processos da técnica
teatral, mas que prende, que eleva e que dá que pensar.

A memória de Giraudoux - o homem que ergueu no
teatro francês com «A louca de Chaillot» o grito da resis-
tência - não carece dos adjectivos laudatórios que lhe
possamos ordenar. O que ela precisa é da nossa admira-
ção e da nossa compreensão.

Esse passo devemo-lo unicamente à cultura teatral
de António Roberto d'Oliveira Rodrigues que traduziu e
encenou aquela admirável síntese da vida, que espanta
pela imensidade que contém a brevidade de um só acto.

A peça de Giraudoux é das que não mais se esque-
cem. Ao findar a última frase, ocorreram-nos aquelas pala-
vras de um célebre médico francês (que entra na lista
dos bemfeitores da humanidade pelos livros que escre-
veu) e que podem de certo modo resumi-Ia: «Si le monde



BOM TEATRO DOUTROS TEMPOS 13S

est sombre, mets-toi des lunettes jaunes, tu le verras
doré». O segredo está na maneira de encarar o mundo.
E longe nos levaria o tumultuar de ideias que esta peça
de Teatro Puro deixa sugerir, por tudo, até pelo espírito,
pela farsa e pela poesia que encerra,

O que merece, porém, ser destacado, além do valor
inestimável da obra de Giraudoux, é o valor da sua
encenação.

Lembremo-nos dos lúcidos conceitos de Charles
Dullin de que «encenar é, recorrendo a todos os meios
de expressão de que dispõe o encenador, exteriorizar,
da maneira mais viva e expressiva, tudo o que existe no
texto e por detrás dele. Encenar é criar a' vida cénica
da obra escrita».

Isso o conseguiu plenamente António Roberto. E por-
quê? Porque ele possui justamente aquelas qualidades
que Dullln exige ao verdadeiro encenador - humildade,
tacto, imaginação e conhecimento de teatro. Só com essa
atitude perante a subordinação à obra escrita se pode
realizar qualquer coisa de completo e de perfeito.

Junte-se a isto aquela tenacidade com que o ence-
nador procurou a boa e correcta dicção de todos os intér-
pretes, o cuidado do arranjo do cenário, o desenho da
caracterização criando o tipo de cada personagem e ter-
-se-á esboçado o trabalho valioso daquele que a Academia
Musical acertadamente pôs à frente das suas realizações
teatrais.

Entendemos que apontar com justiça e com lealdade
o esforço organizador de António Roberto aliado ao seu
inegualável sentido cénico é a melhor homenagem que
pode ser prestada à evidência das suas completas quali-
dades de encenador.

Quanto à interpretação é justo salientar a dedicação
de todos os amadores e a correcção com que se desem-
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penharam nas dificuldades dos papéis de uma peça em
que o diálogo [á ocupa uma intensidade tal que supera
todas as situações.

Nivéria Sampaio manteve-se em cena do princípio
ao fim como uma verdadeira actriz. Voz, gestos, movi-
mentos, graça de dizer, nada lhe faltou. É recordar aquela
bela invocação ao lustre e a simplicidade na grandeza do
último diálogo com António da Silva, que marcou, mais
uma vez, pela sua excelente dicção, pela sobriedade do
desenho e elegância do seu personagem e que teve nesta
peça mais um motivo de admiração às suas excelentes
qualidades.

Aires Whytton Silva encarnou brilhantemente, com
relevo e convicção, o seu papel, vincando bem o pitoresco
do seu tipo e dizendo muito bem.

Prestaram o seu concurso para o êxito desta noite de
teatro António Bermonte como excelente caracterizador,
o ponto Fernando Machado e o contra-regra Aires Ma-
chado Filipe ambos com um espírito de sacrifício e dedi-
cação que não é demais enaltecer.

A assistência aplaudiu com entusiasmo e António
Roberto veio à cena receber aquelas palmas que eram
devidas à sua tenacidade e competência de encenador
e à sua paixão pelo teatro.

Este é o momento oportuno para felicitarmos a dedl-
cada Direcção da Academia Musical pela noite de belo
teatro moderno que nos proporcionou. Honra lhe sela
pela compreensão com que vem realizando entre nós o
seu papel de educação artística.

Não é lisongeando o gosto fácil do público que se
educa. É reagindo contra a mediocridade de gosto gene-
ralizado, é mostrando o que há de belo e de grande na
revelação da verdadeira arte.
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A Academia não pode ter a louca pretensão de refun-
dir, melhorar, apurar o gosto do público em geral. Basta,
porém, que crie entre nós um escol de pessoas de bom
gosto com uma noção exacta dos valores artísticos do
Teatro e da Música para que a sua acção perdure como
das mais úteis no reconhecimento dos micaelenses.

(Do Jornal Açores de 19-3-1950).



Pelo Dr. A. Cortes-Rodrigues

ACADEMIA MUSICAL DE PONTA DELGADA

SERÃO MUSICO-TEATRAL

NO TEATRO MICAELENSE

Com este magnífico Serão de Música e de Teatro
encerrou a Academia Musical a sua temporada artística.

Um ambiente acolhedor de casa repleta, o que dá
sempre uma nota de animação ao vasto e confortável
teatro.

O programa começou com a pianista Margarida Maga-
lhães de Sousa e o violoncelista Cerio De Luisi que inter-
pretaram com funda compenetração emotiva Kol Nidrei
(op. 47) do compositor alemão Max Bruch.

Não se trata de uma música aparatosa, de efeitos
deslumbrantes de técnica ou de ritmo aliciante. É antes
uma composição que ganha em profundidade o que lhe
falta daquela sedução de colorido exterior com que segu-
ramente se arrebatam as plateias.

Cerio De Luisi, com a bela sonoridade do seu vlolon-
cela e com a consciência do artista que é, deu-nos uma
deliciosa interpretação do ardente sentimento daquela
página musical, pormenorizando cada frase que se ergue
em súplica, quase de expressão humana, sobre a orques-
tracão do piano.

Fácil seria a De Lulsl entusiasmar a assistência com
peça de maior efeito, mas preferiu - e nisto está a supe-
rioridade da sua visão musical, que bem merece ser desta-
cada - uma composição toda de interioridade, pondo
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acima da conquista de aplausos a sementeira de beleza
e de beleza de mais funda raiz espiritual, que é a missão
dos verdadeiros artistas.

Os três Professores da Academia executaram,
a seguir, Phantasíestucke (Op. 88) de Schumann, reve-
lando todo o encanto daquela partitura do grande músico-
-poeta, nessa admirável efusão sentimental, que Albert
Samain definiu nestes versos:

Et l'ême de Scnumenrt. errante par I'espace

Semble díle une f2lªi.nte impossible à guérir.

Aos três artistas, que têm sabido contribuir com ele-
vação, tenacidade e brilho para a educação musical do
nosso meio, os nossos melhores aplausos.

A parte teatral daquela Noite de Arte constou da
representação da comédia em 2 actos de Joaquim José
Anaya - Uma Fábrica de Cssementos.

E antes de mais nada, urge destacar o nome de Antó-
nio Roberto de Oliveira Rodrigues, a cuja sensibilidade e
excepcional conhecimento da técnica teatral se deve o
milagre artístico de transformar a banalidade de uma peça
frívola numa obra de encanto.

Aqui se mede a valia das suas qualidades de realiza-
dor de teatro. Uma peça cheia de substância cénica já
quase se impõe por si mesma Mas quando uma peça vive
apenas do jogo de cena e do imprevisto das situações,
sem nada mais que a possa impor, quando se consegue
transfigurar tudo isso, elevar-lhe ° tom teatral, dar-lhe
uma aparência de unidade, de segurança e de equilíbrio,
pelo desenho dos personagens, pela movimentação da
cena, pela valorlzacão dos pequenos nadas, que são o
claro-escuro do quadro do palco, onde a vida se agita,
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então pode-se afirmar convictamente que um encenador
que realiza esta obra tem verdadeiramente o estofo de
um homem de teatro.

Pela sua cultura invulgar, pelo sentido cénico que
nele despontou, desde muito criança, a par com o sen-
tido da vida, pela sua especialização e actualização de
tudo o que respeita à arte de representar e ao que se
representa, não precisava António Roberto de Oliveira
Rodrigues desta prova das suas possibilidades artísticas.

Mas já que a deu e tão brilhantemente, temos que
lhe gritar daqui a nossa admiração e o nosso aplauso,
extensivos também a sua esposa, que foi a sua constante
colaboradora na organização do guarda-roupa daquela
comédia, obra de peso na balança do teatro e da qual tão
superiormente se desempenhou.

Excelentes caracterizações de António Bermonte e
António Silva, que tornaram irreconhecíveis alguns dos
amadores que intrigaram os assistentes na sua entrada
em cena.

E dado um aperto de mão ao ponto, Gustavo Moura
e ao contra-regra, Fernando Raposo, pelo seu bom ser-
viço, ficam-nos livres as mãos para aplaudir entusiastica-
mente e indistintamente todos os intérpretes. Porque
todos merecem de um modo igual a nossa admiração e
as nossas felicitações, cada um dentro da responsabili-
dade cénica do seu papel.

É por esse motivo que se nos não afigura necessário
pormenorizar a um por um o nome desse conjunto de
amadores que foi bem mais do que isso - uma verdadeira
companhia de profissionais.

Quem ignorasse que se tratava de uma récita de pes-
soas que só acidentalmente pisam o palco, teria a impres-
são absoluta de que estava diante de verdadeiros actores,
tal o afino, a entoação, o à vontade, a certeza de contra-
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cenar, O desenho pessoal de cada figura, o esmero da
dicção de que nem uma palavra se perdia, todos esses
pequenos valores que reunidos formam aquilo a que se
chama perfeição.

Toda a peça girou em volta de Maria do Carmo Flores,
e Armando Rocha, na ligação cómica de Aires Whytton
Silva, cujo papel de criado lorpa se valorizou na visão de
António Roberto, que lhe deu uma outra tonalidade de
quase Arlequim, salvando-o da vulgaridade costumada.

Não queremos deixar também de registar merecida-
mente o nome de todos os intérpretes e que damos a
seguir, por ordem da sua entrada em cena:

Adriana Bessone, Fernando Rebelo, Carlos Rego
Costa, Maria de Lourdes Duarte Costa, Adriana de Sousa,
Manuel Whytton Silva, Jaime Tavares Silva, Humberto
Carvalho, Joviano da Silva Vaz e Nivéria Sampaio.

Programa muito cuidado, com esmerado bom gosto
e com as anotações literárias que sempre se impõem para
melhor compreensão dos trechos musicais.

Por tudo, as nossas mais calorosas felicitações à pres-
tante Direcção da Academia Musical, cuja obra de cultura
artística começa a tornar-se evidente e a vincar a sua
utilidade para prestígio do meio micaelense.

(Do Jornal Açores, de 24~6-1953).



Pelo Dr. Armando Cortes-Rodrigue~

ACADEMIA MUSICAL DE PONTA DELGADA

o AVARENTO DE MOLIERE

Tão gastos andam. os adjectivos em linguagem [or-
nalística que, por vezes, quando se lhes quer dar emprego
apropriado, escapam à sua justa medida de tão estafa-
dos que estão.

Ora a Récita de Molíêre que a Academia Musical nos
proporcionou no Teatro Micaelense, na noite de 1 do cor-
rente, foi, de facto, uma das mais belas noites de Teatro
que em todas as épocas se têm realizado no nosso meio.

E nisto não há sombra de exagero, nem vontade de
valorizar o que não carece de achegas louvaminheiras
para se impor na realidade do seu valor.

Bom e autêntico Teatro do melhor e do mais com-
pleto nos deu o Grupo Dramático da Academia, num
esmero de apresentação igual sob todos os aspectos.
Peça de um dos maiores génios, de que se orgulha a
humanidade, traduzida pela competência do Prof Dr. Paulo
Oulntela, tudo foi cuidadosamente preparado para o seu
triunfo definitivo.

É ver a admirável encenação de Charles Dullln, o
cenário do Prof. Manuel de Oliveira, o artístico e decora-
tivo guarda"roupa que o bom gosto da sr.' D. Luísa de
Aguiar Rodriques. tão apropriadamente e com tão perfeita
combinação de cores, soube recompor, tudo acrescido da
assistência técnica de Pedro Lemos do Teatro de
D. Maria " e que é dos maiores nomes da cena por-
tuguesa.
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António Roberto d'Oliveira Rodrigues, alma do Grupo,
ordenador e ensaiador de boas vontades, provou mais
uma vez os largos recursos da sua cultura e especializa-
ção teatral.

Só os íntimos, que lhe conhecem o processo de tra-
balho, sabem o que tudo isso representa de estudo, de
ponderação, de gosto artístico, de realçar de efeitos, de
justa afinação de vozes, de valorização de pormenores,
de harmonia de conjunto, de orquestração de colorido e
de som, de modo que cada cena é um encanto para os
olhos e um enlevo para o espírito.

Bastaria só a realização desta peça para imortalizar
o nome deste Homem, que nasceu com o Teatro no colro,
como se nasce pintor ou músico ou poeta.

É difícil falar dos intérpretes sem desmanchar o equi-
líbrio de conjunto e a convicção cénica com que todos
se apresentaram, cada um dando ao seu papel aquele
relevo de que resulta uma unidade de afinação que nesta
peça foi realmente invulgar.

Não se podia fazer melhor nem representar com mais
graça, com mais personalidade, por onde se prova, mais
uma vez, que não há grandes nem pequenos papéis, mas
sim a valia que lhes dá o talento de quem os encarna
e vive.

Damos a seguir, com os nossos mais sinceros aplau-
sos para cada um, a relação dos figurantes por ordem da
sua entrada em cena: - Alcina da Silva, Ayres Whytton
M. Silva, Nestor de Sousa. Pedro Jorge F. M. Machado,
Diniz Decq Mota, Adriana Rosa sousa. Fernando Manuel
Rebelo, Yvone Maria F. M. Cabral, Jacinto Monteiro
V. C. Pereira, João Jacinto Simões, Adriana Bessone, Luís
Alberto B. A. Chaves, João Jacinto M. Simões e Jayme
Tavares Silva.
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Seja-nos permitido destacar o nome de António da
Silva na figura central de Harpagão. que se houve de tal
maneira que poderia sem receio ombrear com os melho-
res profissionais. O monólogo do 4.° acto é qualquer coisa
de grande e de completo. Apesar de uns rlslnhos destem-
perados da plateia. António Silva foi num crescendo admi-
rável dando-nos aquele fundo de tragédia que anda por
detrás do sorriso do cómico. numa amargura tão gran-
diosa. que comoveu até às lágrimas.

Esta noite de Arte. que foi a consagração dos seus
intérpretes. abriu com uma «Homenagem a Moliêre»
escrita pelo dr. Armando Côrtes-Rodrigues e lida por
Maria do Carmo Flores com o realce da sua linda voz e
da tonalidade que lhe imprimiu.

(Do Jornal Açores, de 6-6-1954),



Pelo Dr. Armando Cortes-Rodrigues

NOTA DA SEMANA

Fala-me tu. amigo querido. que sentias o coração
palpitar mais forte no velho Teatro Micaelense. quando o
pano de boca. com a Serra de Água de Pau pintada ao
fundo. entrava de estremecer no primeiro puxar da corda.
antes que de todo se enrolasse para nos desvendar a
surpresa da cena.

Tudo era novo. inesperado. desconhecido ...
Fala-me tu. amigo querido. naquele prazer de te sen-

tares quarta-feira passada no novo Teatro Micaelense à
espera que a cortina de verde austero se abrisse. como
dois braços amigos. para te revelar o cenário do Auto de
EI-Hei Seleuco.

Tudo era novo. inesperado. desconhecido ...
Menos o texto do auto. que desde o tempo do Liceu

da Graça andava no teu conhecimento e na tua admiração
pela doçura saborosa de sentir e de dizer os bons versos
de Gamões. Mas isso pouco importa.

O auto ficara em casa. adormecido na tua estante e
tu trazias para o Teatro a pureza emocional da tua alma.
despida de preconceitos. de ideias antecipadas. de racio-
cínios ou de preocupações artísticas.

Eras uma criança grande - a eterna criança que há
no fundo de quantos são capazes de apreender a beleza-
que se sentava no seu lugar e que ouvia alvorocada as
pancadas de Mollêre.

Tudo era novo. inesperado. desconhecido ...
Não atentaste nos teus vizinhos. Compraste um pro-

qrama e propositadamente não o abriste. Não te moveu
10
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a curiosidade de saber quem eram os intérpretes. Isso
viria no fim, depois dos aplausos.

Agora, o que te interessava, eram as personagens
em si mesmas, como elas eram na sua verdadeira reali-
dade. Não vestidas no corpo deste ou daquele, mas na
sua essência teatral, transpostas para uma humanidade
de arte ante o deslumbramento dos teus olhos e da tua
sensibilidade, e do teu coração.

«li n'est rien de plus faux, ni rien de plus vrai que le
Théâtre», dizia Mestre Jouvet.

Foi por isso que te sentiste feliz, num estado de
pureza mais fundamente compreensiva, quando olhaste ...
e não reconheceste ninguém! Era só Teatro... e
nada mais.

E começou então a desenrolar-se aquela série longa
de quadros, como se estivesses folheando um velho livro
de iluminuras, com figuras que se animavam na suave
toada dos redondilhos camoneanos.

Cada gesto, cada movimento era uma nova página
que se abria. Por todas elas o mesmo sentido, a mesma
unidade de beleza surpreendente e perdurável.

Aquilo era um sonho! Falavam naturalmente, como
respiravam. Calavam-se e o mesmo encanto subsistia, na
graça das atitudes, na tonalidade do colorido, na harrno-
nia do desenho, naquele perfume do teatro puro. que se
sente e se não sabe dizer em palavras. porque tudo aquilo
se conjugava na perfeição de ser apreendido pelos olhos.
pelos ouvidos e pelo coração.

E tu. meu outro amigo querido. que nasceste Homem
de Teatro como se nasce músico ou poeta, nada mais te
seria preciso para guindar-te a um tablado de mar altura,
do que esta prova que deste das tuas extraordinárias pos-
sibilidades de encanador. iá tantas vezes demonstradas
de sobejo.
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Mas só os que não curam de arte ignoram o que
isso significa: o que a criação do encenador representa
junto da criação do autor, de valioso, de indispensável de
definitivo.

Um lança a semente; o outro a faz germinar! E com
que preocupações, cuidados e desvelos a encenação vai
surgindo até atingir aquele estado de perfeição máxima,
que pesa tanto na balança teatral, como uma autêntica
e verdadeira criação que equilibra a da própria peça.

É tão difícil criar, como é fácil censurar.
Os vazios desdenham naturalmente porque desco-

nhecem o peso árduo do trabalho da criação. A arte é
feita de imolação e de sacrifício.

Os secos desprezam naturalmente o que são inca-
pazes de sentir, porque a arte vive no coração.

(Do Jornal Açores. de 26-6-1955).



UMA RÉCITA DE ESTUDANTES

QUE FOI UMA NOITE DE ARTE E DE BELEZA

LICEU NACIONAL DE ANTERO DE aUENTAL

Pelo Dr. Armando Cortes-Hodrtques

Promovido pelo C. E. n.O1 da M. P. a favor da Secção
de Camaradagem, realizou-se no Ginásio do nosso Liceu,
na noite de 30 de Janeiro, a récita dos estudantes que
decorreu num ambiente de Arte e de verdadeira espiritua-
lidade e beleza.

Ginásio enfeitado com simplicidade e bom gosto.
Uma escolhida assistência e a alegria despreocupada da
mocidade comunicativa e sugestionadora para uma toni-
ficante disposição moral.

Duas peças em um acto e um «lmprornptu» encheram
a noite de emoção e de graça e deleitaram os especta-
dores entre longos e calorosos aplausos.

Abriu o espectáculo com algumas palavras do Sr. Rei-
tor, focando o Sr. Dr. João Anglin a utilidade pedagógica
daquela actividade escolar e salientando os nomes de
quantos para o bom êxito daquela festa de gente moça
tinham trazido o seu valioso concurso.

Seguiu-se a representação de duas comédias: Volta
Inesper.ada, de António Feliciano Castilho e Coração ao
pé d,a boca, de Martlnez Slerra, numa feliz, tradução do
Sr. Antônio Roberto d'Ollveira Rodrigues.

A récita terminou pelo «Impromptu» de estudantes
em 1 acto Escola risonha... Ciência alegre, numa série
de quinze quadros cheios de fino humorismo, de delicada
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sátira, de belos efeitos coreográficos e até de verdadeira
pedagogia prática, dessa colhida na flagrante oportuni-
dade de situações que decorrem naturalmente no desen-
rolar de um sonho que gradualmente se transforma em
útil realidade.

Nesta breve resenha de um espectáculo que deixou
em todos os presentes a mais grata e duradoira impres-
são, não registamos nomes, por mais que isso nos custe.
E muitos havia a arquivar aqui com inteira justiça. Fica
para quando voltarmos ao assunto.

Queremos por agora dar apenas do momento a impres-
são geral de uma noite de arte que marca no nosso meio
como uma das mais perfeitas realizações teatrais que
entre nós se têm realizado.

Há que salientar a escolha das peças, numa casa
que tem que formar o gosto artístico e cultural dos seus
educandos.

Há que enaltecer essa urdidura de beleza, de cor, de
ironia, de conceitos, de ritmo, de boa graça espontânea
e que mais uma vez demonstra que não é necessário
recorrer aos sentimentos inferiores e a situações duvi-
dosas para se fazer rir. Esse velho processo de sacudir
roupa suja é o mais seguro sinal da falta de capacidade
literária dos que a ele recorrem para arrancar o riso
alvar de pessoas em quem o instinto é mais forte do
que a disciplina dos sentidos.

Este ponto essencial tem que ser salientado no
nosso meio e o exemplo das récitas de estudantes tem
que ser apontado como a melhor demonstração de que
se pode ter espírito, de que se podem arrancar as mais
sinceras e espontâneas gargalhadas de uma assistência
correcta, que sabe prezar as graças do espírito e a finura
da ironia verdadeira que por si mesma se impõe ao
agrado dos que a escutam.
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Mas no seu excelente «lmpromptu» os rapazes não
só fizeram rir: deram-nos momentos de recolhida beleza,
como em certos números de dança, de pleno agrado,
como em danças de ritmo movimentado e brincalhão,
de sentido emocional, de profunda elevação e conceito,
como no trecho de Gil Vicente, de justo preito artístico,
homenageando o nome de Peixoto da Silveira, o compo-
sitor musical de que esta ilha se pode orgulhar e que tão
injustamente tem andado esquecido, e até de verdadeira
interpretação poética, salientando o valor eterno da poesia
do povo, sempre nova, sempre pura, sempre fresca, sem-
pre bela, acima da luta literária das escolas que surgem,
que se degladiam e que se perdem depois no pó das
bibliotecas, enquanto a poesia popular continua a eterna
toada de beleza entre o rodar dos séculos.

Crítica graciosa e subtil fizeram os estudantes com
os seus comentários à vida local e aos assuntos do dia
que são do conhecimento de todos.

Ridendo castigat mores diziam os latinos e até neste
particular os alunos do Liceu demonstraram que não são
inúteis as lições dos mestres.

Um nome, porém, não queremos nem podemos deixar
de apontar aqui - o do Sr. António Roberto de Oliveira
Rodrigues que com a sua reconhecida competência e o
seu seguro critério artístico, ensaiou toda essa mocidade
descuidada e alegre a quem a cidade de Ponta Delgada
deve o seu melhor reconhecimento.

Porque estes rapazes e os professores que os diri-
giam, entre os poucos momentos livres dos seus estudos,
se sacrificaram para nos proporcionarem uma noite de
Beleza, de Elevação e de Arte, bem merecem que se lhes
diga - muito obrigado.

(Do Jornal Açores, de 1j2-1947).



Por Armando Rocha

A RÉCITA DO LICEU

NO TEATRO MICAELENSE

Já começam a ter foros da melhor tradição as réci-
tas teatrais que o nosso primeiro estabelecimento de
ensino costuma levar a efeito de há anos para cá. Gil
Vicente, Camões, Shakespearee Mollêre. Anatole France
e Musset são nomes grados do teatro de todos os tem-
pos, e, se reflectirmos que os alunos do nosso Liceu têm
representado peças desses autores com um nível de inter-
pretação muito fora do vulgar, ter-se-á a noção exacta do
elemento de cultura que esse enorme esforço representa,
principalmente numa terra cujos habitantes estão mais
absorvidos nos seus negócios do que disponíveis para a
írulcão artística. Por isso não nos cansamos de repetir que
essa persistência de levar à cena um teatro de qualidade
se deve ao Dr. José de Almeida Pavão, e que só isto bas-
taria para dar ao nosso Liceu uma projecção cultural
pouco vulgar, se outros méritos não concorressem na
pessoa do seu ilustrado Reitor.

Este ano. e em boa hora inteqrada nas Festas da
Cidade, a récita que os estudantes levaram ao palco do
nosso Teatro foi a reposição da comédia de Almeida Gar-
rett «As Profecias do Bandarra», que há 23 anos tinha sido
representada, também por alunos, no acanhado palco do
Ginásio do Liceu,

Ouando agora nos instalámos no conforto sóbrio da
nossa primeira casa de espectáculos, ouvimos as panca-
das de Mollêre. as luzes se apagaram e os primeiros
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compassos da orquestra da Emisora Nacional (em grava-
ção) chegaram aos nossos ouvidos, logo ficámos mer-
gulhados naquele estado de deliciosa ansiedade, aguar-
dando o mistério escondido por detrás da cortina que
ondulava, como vela de barco rumando para terras de
sonho e de aventura. Então a magnífica comédia de Gar-
rett apareceu-nos. no seu precioso diálogo eminentemente
teatral, mais fresca e mais bela, remoçada talvez, explo-
rando com graça irónica e poética a ideia messiânica de
um salvador da pátria, sob um clima de exaltação sebas-
tianista. É o conflito eterno entre sonho e realidade: e a
despeito do cómico e das cenas burlescas que se inter-
calam na acção, sentimos que Almeida Garrett nos aponta
a esperança como virtude e caminho. Parece-nos, pois,
que esta peça, mais do que uma boa comédia, é uma obra
de arte, justamente porque ultrapassa o plano das apa-
rências. No entanto, estamos absolutamente convencidos
que a magistral encenação de Pedro Lemos é que fez
ressaltar todas as virtualidades escondidas, mas que lá
estavam em potência, dando-nos, com o seu talento de
criador, uma formosa transposição artística, em que as
marcações são uma autêntica coreografia e a pantomima
outro elemento gerador de fantasia.

Em suma, uma encenação que nunca mais se esquece,
Também a música original de Elvira de Freitas se

integrou perfeitamente nas características da encenação,
sublinhando e reforçando o efeito desejado. Concebida
com lntelloêncla. com acentuações baléticas. como con-
vinha à situação, nunca perdeu o enraizamento popular.
o que confere grande mérito à sua inspirada autora.

E que dizer da representação? Sinceramente, e sem
preconceitos. havemos de convir que o seu todo era tão
harmónico, que nos deu a impressão de não estarmos em
presença de amadores. Esse milagre deve-se a António
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Roberto de Oliveira Rodrigues que dirigiu com mão de
mestre aqueles rapazes e raparigas que esforçadamente,
e com gosto, se submeteram a longos ensaios no inter-
valo dos seus absorventes estudos. A sua decidida voca-
ção para a cena, a sua sólida cultura teatral, a sua orien-
tação segura no que respeita à verdadeira essência do
Teatro concorrem nele em tão elevado grau, que nunca
será demais repetir que à sua competência se devem as
mais belas realizações do teatro de amadores em S. Mi-
quel, quiçá mesmo nos Açores. António Roberto é um
criador de beleza e a sua obra merecia já ser estudada
com a profundidade e dimensão requerldas pelo acon-
tecimento ímpar entre nós.

No caso concreto desta última récita, haverá alguém
que. por mais desprovido de sensibilidade. tenha ficado
indiferente a tanta beleza. à luz, à cor. aos cenários, ao
guarda-roupa. ao ritmo da representação e à dignidade
artística com que o espectáculo foi levado à cena? Sem
receio de engano. parece-nos bem que não. E isto será
o melhor estímulo para os seus directores artísticos e a
mais farta recompensa para os seus brilhantes intérpretes.
quase todos estreantes.

(Do Jornal Correio dos Açores. de 15"5-1969).

11





ANO DE 1984

INSTITUTO CULTURAL DE PONTA DELGADA
VIDA DO INSTITUTO

PUBLICAÇÕES DO INSTITUTO

De harmonia com o estipulado com a Secretaria Regional
da Educação e Cultura, foi deliberado pela Direcção deste
Instituto enviar, para publicação, àquele Departamento Gover-
namental o Romanceiro Popular Açoriano, compilado pelo poeta
e etnógnafo Armando Cortes-Rodrigues, com uma Nota Expli-
cativa de José de Almeida Pavão Júnior e um Preiâcio, elaborado
por Pedro Alfonso Ferré da Ponte (Pere Ferré), docente da Uni-
versidade Nova de Lisboa e especialista nesta área de Litera-
turas Orais (Sessão de 20-I~1984,).

Na mesma reunião, foi acordado o montante a pagar
à empresa local Impracor, pela edição, ainda em fase de
acabamento, do Terceiro Volume do Livro Quarto das Saudades
da Terra de Gaspar Frutuoso.

Foi concluída a prensagem de um disco com música
executada pela pianista açoriana Margarida Magalhães de Sousa.

Na reunião de 2-VI.•1984. foi deliberado reeditar o Livro
Primeiro das Saudades da Terra, de Gaspar Fructuoso e o
Volume I da Crónica da Província de São João Evangelista,
de Frei Agostinho de Monte Alverne, tendo sido solicitado,
para o efeito, o respectivo orçamento à Empresa EGA, sediada
nesta cidade.

Iguais diligências foram tentadas junto da Livraria Edi-
tora Pax, Lda. de Braga, para a publicação de um livro de
Poemas, da autoria de Madalena Monteiro Férin.

Na sessão de 24-X-1984foi deliberado publicar. a expen-
sas deste Instituto. um livro de Poemas, de Vasconcelos César.
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PUBLICAÇÕES RECEBIDAS

Atlântida Médica, órgão do Instituto Açoriano de Cultura
sediado em Angra do Heroismo;

Iconographia Selecta Florae Agricolae, fascículo 2.0, ela-
borado pela Sociedade Broteriana e editado em Coimbra, em
1983, pela Secretaria Regional da Educação e Cultura, da
Região Autónoma dos Açores.

Camões, Grande Camões por João da Silva (Sílvio), Fun-
chal 1984;

Trabalhos de Antropologia e Etnologia, da Sociedade
Portuguesa de Antropologia e Etnologia, Vol," 24.° fase. 3.°
Porto, 1983, Instituto de Antropologia Doutor Mendes Correia,
Faculdade de Ciências;

Mas a Silêncio Fica nas Lábios, por Avelina da Silveira,
Colecção Gaivota, 34, Secretaria Regional da Educação e Cul-
tura;

A Questão da Literatura Açoriana, por Onésirno Teotó-
nio Almeida, Colecção Gaivota, 32, da mesma Secretaria;

Antologia Poética de AnteJ10 de Quental, selecção e notas
de Ruy Galvão de Carvalho, Colecção Gaivota, 36;

Ailântida, órgão do Instituto Açoriano de Cultura, vol. 28,
Angra do Heroismo, 1983, n." 3, Julho-Setembro;

«La Cerâmica Popular Espaiiola, Zona Norte con noticias
relativas a la influencia portuguesa en la cerámica gallega,
por José Perez Vidal (n.? 1 de «Cadernos de Olaria», Barcelos,
1983);

Poemas, por João dos Santos Sílveira, Ponta Delgada, 1984;
Catálogo 63, da Livraria Castro e Silva;
Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa (série 101.",

n.OS 7.,12, Julho-Dezembro de 1983);
Garcia de Orta série de Geografia, vol. 7.0 n.OS 1 e 2,

1982, Revista da Junta de Investigações Científicas do Ultra-
mar, Lisboa:

O Arqueôlogo Português, série IV, VoI. I, edição do Museu
Nacional de Arqueologia i~ Etnologia, Lisboa, 1982;

Humanismo Clássioo e Humanismo Moderna 4'
Antero de Quental - Les Mortelles Cant~adict~ons

Aspects Comparatifs avec Charles Baudelaire et Edgar Poe
- por José Alves (Fundação Calouste Gulbenkian, Centro
Cultural Português, Paris, 1982);
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Arquipélago - Revista da Universidade dos Açores, série
Ciências Humanas, n." 6, Janeiro de 1984;

Boletim da Sociedade de Geograjia de Lisboa, série 101.\
n.OS 1-6, Janeiro-Junho de 1983;

Estudos, Ensaios e Documentos, 142, por A. Rita Ferreira
(Instituto de Investígação Científica Tropical, Junta de Inves-
tigações Científicas do Ultramar Lisboa, 1982);

Estudos do Quaternário, Pré-Historia e a Arqueologia
(Instituto de Investigação Científica Tropical, Centro de Pré-
-História e Arqueologia, n.? 5, Lisboa, 1982);

Da Comissão de Cartografia (1883) do Instituto de Inves-
tigação Científica Tropical (1983), 100 Anos de História (Ins-
tituto de Investigação Científica Tropical);

Eco do Funchal - Semanário, 24 a 30 de Outubro de 1983;
O Pro]e, ano 3, n." 14, Maio de 1984 (ed, fotocopiada de

docentes da Escola Preparatória de Roberto Ivens, de Ponta
Delgada);

Etnografia de Angola (Sudoeste e Centro) - colectânea de
artigos disperses, vol, 2, Lisboa, 1983 (Instituto de Investigação
Científica Tropical):

Estudos, Desenhos na Areia idos Quiocas do Nordeste de
Angola - Ensaios e Documentos, 143,por Mário Fontinha (Insti-
tuto de Investigações Científicas Tropical);

Dynamique de l'Art Bidjogo (Guinée-Bissau) - Contribution
à une Anthropologie de I'Art des Sociétés Africaines - Danielle
Galois Duquette (Instituto de Investigação Científica Tropical);

Agrupamento de Estudos de Cartografia, antiga Secção
de Lisboa, «The Rose Colored Map, Portugal's Attempt to build
an African Empire from the Atlantic to the Indian Ooean, by
Charles E. Nowell, Lisboa, 1982 (Instituto de Investigação Cientí-
fica Tropical);

Garcia de Orta, Série de Antropobiobogia (Revista da Junta
de Investigação Científioa do Ultramar);

A Influência da Língua Portuguesa sobre o Suahili e qua-
tro Línguas de Moçambique (Instituto de Investigação Cien-
tífica Tropical);

Provérbios Macuas, pelo Padre A. Valente de Matos;
Boletim de Noticiário Turístico - Espanha;
Portugal de Aquém e Além-Mar, ilustração trimestral

Setembro de 1984 (n.os 187/8/9), dirigida por Manuel dos San-
tos Guerra;
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Atlântida, órgão do Instituto Açoriano de Cultura, Outu-
bro-Dezembro vol, XXVIII, n." 4).

SESSÕES CULTURAIS

Na sua sessão de 24-X-1984,a Direcção deliberou regis-
tar em acta o seu regozijo pela realização de duas sessões
culturais, promovidas pelo Município de Vila Franca do Campo,
no salão dos Paços do Concelho, em homenagem à memória
do celebrado poeta, etnógrafo, sócio-fundador ,e ex-Secretário
da Direcção deste Instituto, Dr. Armando Cortes-Rodrigues. Na
primeira das aludidas sessões, falou o Dr. Ruy Galvão de
Carvalho, que abordou a faceta O Homem e o Poeta,e foi
apresentado pelo poeta e estudante universitário Manuel Cân-
dido, membro da instituição cultural e editorial Ilha-Nova;
na 2.a sessão a apresentação foi feita pela Dr," Lúcia da Costa
Meio, membro da instituição referida, tendo o Doutor José de
Almeida Pavão dissertado sobre O Homem e o Etnógrafo.

Por proposta do Presidente da Direcção deste Instituto,
Dr. João Bernardo de Oliveira Rodrigues, foi deliberado cele-
brar, por iniciativa deste Instituto, no próximo ano de 1985,
o primeiro centenário da Travessia de Angola à Contra-Costa,
feita por Roberto Ivens e Herrnenegildo de Brito Capelo, tendo
sido convidado para ser orador na referida comemoração
o Vogal da Direcção, Dr. Fernando Aires de Medeiros Sousa,
que aceitou a incumbência.

VOTOS DE CONGRATULAÇÃO E APREÇO
Na sua sessão de 22-VI~1984,a Direcção deliberou registar

com apreço a comemoração do 71.° aniversário do nascimento
do Dr. Francisco Carreira da Costa, que decorreu na data pró-
pria (6 de Março), na sua paróquia natal, por iniciativa da
Junta de Freguesia do Rosário, na Vila da Lagoa. Tal come-
moração ficou assinalada por uma lápide colocada na casa
onde nasceu o homenageado, tendo sido orador oficial o
Prof. Luciano de Resende Mota Vieira, Secretário da Direcção
deste Instituto.
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HOMENAGEM A RODRIGO RODRIGUES

Por proposta do Vice-Presidente, Doutor José de Almeida
Pavão e na ausência do Presidente, Dr. João Bemardo de Oli-
veira Rodrigues foi deliberado por unanimidade, na sessão de
101X-1984, sugerir à Câmara Municipal de Ponta Delgada, na
pessoa do seu Presidente, a consagração do insígne investigador,
hístoriógrafo, poeta, musicólogoe professor micaelense Rodrigo
Rodrigues, em homenagem pública a realizar oportunamente
e na atribuição do seu nome a uma das novas artérias da
cidade de Ponta Delgada. Tal sugestão mereceu a concordân-
cia do Presidente da Vereação daquele Município, conforme
consta do ofício 7251, de 26-X-1984 remetido pelo seu Presi-
dente, tendo sido convidado para orador na referida sessão o
Dr. Hugo Moreira, investigador e Director da Biblioteca Pública
de Ponta Delgada, o qual conheceu muito de perto o home-
nageado.

Foi também proposto pelo Vice-Presidente, na mesma ses-
são de 1O-X-1984, que se envidassem esforços, junto da Secre-
taria Regional de Educação e Cultura, no sentido de ser publi-
cada a monumental colectânea genealógica da autoria da perso-
nalidade a homenagear.

VOTOS DE PESAR

Na sessão de lO-X-1984, foi deliberado tombar na acta um
voto de pesar pelo falecimento, ocorrido em 8 do mesmo mês,
do Engenheiro-Agrónomo Luís Guilherme de Medeiros e Câmara
Vaz do Rego figura de relevo nos meios profissionais, político-
-administrativo ,e social que, quer como Director dos Serviços
Agrícolas da Ilha de S. Míguel, quer como Presidente da extinta
Junta Geral do Distrito Autónomo de Ponta Delgada, desenvol-
veu notável acção na defesa dos interesses açorianos.

Na sessão de 24-X-1984, foi igualmente tombado na acta
um voto de pesar pelo falecimento recente do Dr. Albano Oli-
veira Lopes, ilustre magistrado açoriano, que desempenhou com
o maior brilho e isenção os cargos de Jufz Corregedor do
Círculo Judicial dos Açores e de Juiz da Relação de Coimbra.
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NOVOS SÓCIOS
José Gabriel Avila
Prof. Doutor António M. Bettencourt Machado Pires (1)
Augusto Celso Teixeira de Simas
Dr. Carlos Alberto da Costa Cordeiro
Dr. Eduardo Tavares de Melo
Dr," Fátima Maria Simas de Almeida
Femando Rodrigues dos Reis (E.U.A.)
Dr: Joana Gago da Câmara
Pedro Miguel Moura

AUMENTO DE QUOTAS DOS SÓCIOS
Foi deliberado pela Direcção, na sua sessão de 1O-X-1984,

aumentar as quotas anuais dos sócios para Esc. 600$00 (seis-
centos escudos) a partir de Janeiro de 1985.

ORÇAMENTO PARA 1985
RECEITA:

Quotas de sócios . . . . . . . . . .
Venda de publicações . . . . . . . .
Subsídios da Secretaria Regional da Edu-

cação e Cultura
Juros de Depósitos na Caixa Geral de

Depósitos
Soma.

DESPESA:

Gratificações por serviços prestados
Expediente . . . .. ....

Edição de Publicações:

a) Insulana, vol XXXIX, referente a 1983
b) Crónicas de Província de S. João Evan-

gelista das Ilhas dos Açores, 1.0VoI. .
c) Livro de Poemas de Vasconcelos César .
d) Um Inverno nos Açores e um Verão no

Vale das Fumas, Trad. de João H.
Anglin, 2: ed. . . . . . . . .

Soma.

50.000$00
200.000$00

1.000.000$00

250.000$00
1.500.000$00

50.000$00
50.000$00

400.000$00

300.000$00
200.000$00

500.000$00
1.500.000$00

1 Já admitido na sessão de 8-II1-1983, embora não conste da respec-
tiva acta.



Actividades Culturais fora do Instituto

A) RELATÚRIO DAS ACTIVIDADES REALIZADAS
DURANTE o ANO DE 1984 NO MUSEU CARLOS
MACHADO

EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS:

- Bibliografia Açoriana.
- Aspectos da Arte Religiosa em S. Miguel nos secs. XVII e

XVIII.
- Pintura de Açorianos.
-. Exposição colectiva de fotografias com trabalhos de Luis

Monte. Raul Resendes, Tomás Vieira e Valter Faria.
- Pintura de Urbano.
- «Dez séculos de História», constituída por Documentos do

Arquivo Nacional da Torre do Tombo.
- Obras-primas do Museu Albertina, de Viena de Austria, gra-

guras de A. Dürer a Egon Schiele.
- Exp. de Artes Decorativas.
- Fotografias de Emanuel Garcia.
- "Figuras, bonecos e representações de presépio».

EXPOSIÇÃO ITINERANTE:

- «Pintura ,e desenhos de Machado da Luz» em Vila do Porto
- Santa Maria.

EXTENSÃO CULTURAL:

-. Palestra «Leituras Residentes» por Emanuel Jorge Botelho.
- Serão de Poesia «A Ilha a dez Vozes» por António Norberto,

Nelson Martins, João Vítor Almeida, Laura Lobão, Isabel
Antunes e Luís de Deus.
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- Tarde de canto com a soprano Luísa Alcobia, acompanhada
ao piano por António Teves,

- Serão de Canto de Música Contemporânea Portuguesa com
a soprano Luísa Alcobia acompanhada ao piano por António
Teves.

- Palestra do Dr. João Bernardo de Oliveira Rodrigues profe-
rida pelo Dr. Nestor de Sousa, evocativa de Francisco
Lacerda.

- Serão de piano com Carola Jossefson.
- Concerto de Outono com o Maestro Franco Angeleri.

VISITANTES:

- O Museu Carlos Machado foi visitado por 17525 pessoas.

B) ACTIVIDADES DO CONSERVATÓRIO REGIONAL
DE PONTA DELGADA 1

I -. CONCERTOS E RECITAIS PROMOVIDOS PELA
DIRECÇÃO REGIONAL DOS ASSUNTOS CULTURAIS

27 de Ianeiro (Museu Carlos Machado): concerto de gui-
tarra realizado por Lopes e Silva, que execu:ou obras de
Francesco Spinacino, Pietro Borrono da Milano, Heitor Villa-
-Lobos, Luys Milan, Henriquez de Valderrabano, Manuel de
Falla, Robert de Vísée, Fernando Sor, Gaspar Sanz e Isaías
Sávio.

18 de Fevereiro (Auditório de Ponta Delgada): concerto
de piano com Maria José Morais, que executou a sonata em
fá menor, op. 57 (Apassionata), de Beethoven, Dois Prelúdios
de Rachmaninoff e Três Estudos de Chopin.

8 a 11 de Junho: 1.° Festival Internacional dos Açores,
organizado pela Direcção Regional dos Assuntos Culturais,
pela Direcção Regional do Turismo, pela Fundação Calouste
Gulbenkian, pela Radiodifusão Portuguesa, com o patrocínio
da Mobil. Tais concertos assumiram foros de um verdadeiro
acontecimento tal o entusiasmo suscitado e a afluência do
público r.egistada nos mesmos. No de 8 de Junho, no Auditório,

1 Por deficiência de informações, não nos é possível referir todas
as realizações do ano de 1984.
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exibiram-se os pianistas Eric Heidsieck e Tania Heídsieck, exe-
cutaram-se obras de Schubert, Liszt, Chopin, Debussy e Fauré.

Em 9 de Junho (no Teatro Micaelense), teve lugar a exi-
bição da Orquestra da Radiodifusão Portuguesa, dirigida pelo
maestro Silva Pereira, com a colaboração do pianista Eric
Heidsieck, tendo sido executadas as seguintes obras: Antília
(4 episódios para orquestra; Ooncerto no" 3 em Dó menor, para
piano e orquestra, op. 37, de Beethoven; Abertura «Prometeus»
e Sinfonia n," 8 em Fá maior, op. 93, ambas também de Bee-
thoven,

Na tarde de 10 de Junho (Auditório), ouviram-se os artis-
tas portugueses Joana Silva (soprano) Marina Ferreira con-
tralto) e Adriano Jordão (piano), que executaram obras de
G. Falke, J. Macka:y, R. Dehmel, F. Dahn, K. Henkell A. Graf
von Schalk, H. V. OUm e O. J. Bierbaum. O concerto foi comen-
tado por José Ribeiro da Ponte .que tomou como tema «Ri-
chard Strauss - nos 120 anos do seu nascimento».

Na noite de 10 de Junho estreou-se entre nós, com notável
êxito a célebre mezzo-soprano Teresa Berganza, acompanhada
ao piano por Juan Parejo, interpretando obras e trechos de
Pergolese, Haendel, Haydn, Rossini ,A. Thomas J. Massenet,
Granados, Ernani Braga e, extra-programa, de Respighi e de
Offenbach.

Na tarde de 11 de Junho (Auditório), o pianista Paulo
Santiago interpretou obras de Scarlatri, J .S. Bach, Mozart,
Beethoven, Chopin e Rav.el.

O Festival terminou na noite de 11 de Junho, com a
exibição na Igreja de S. José do Coro Gulbenkian acompanhado
pela Orquestra da Radiodifusão Portuguesa, sob a regência de
Silva Pereira e com a participação dos solistas Joana Silva
(soprano), Helena Vieira (soprano), Marina Ferreira (con-
tralto), Carlos Guilherme (tenor) e José Fardilha (barítono), que
executaram obras de Vivaldi e Mozart.

II - CONCERTOS E AUDIÇõES POR INICIATIVA OU COM
A COLABORAÇÃODO CONSERVATORIO:

23 de Abril (Museu Carlos Machado): recital de violino,
violoncelo e piano, promovido pelo Conservatório, com a cola-
boração dos artistas e professores daquela Instituição Melinda
Mõlnar (violino) Tibor Mõlnar (violoncelo), Margarida Maga-
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lhães (piano) .e António Teves (piano), que interpretaram obras
de Boccherini, Beethoven, Darius Milhaud, Haydn e Valentini.

20 de Julho (Teatro Micaelense): audição de encerramento
de actividades do Conservatório, constituída por duas partes:
na primeira foram executadas ao piano obras de Tomás Barba,
António V. d'Almeida, Albéníz, Villa Lobos e Ivo Cruz, pelas
alunas Maria Paula Costa, Anabela Rocha ,e Graça Paiva, Fez-se
também ouvir o Grupo Coral Infantil, dirigido pelo Professora
Maria Natália Santos Silva, tendo sido interpretadas obras de
A. Caldara, Mozart, Willems, C. Vidal e um número do Folclore
Angolano (Malaica),

A segunda parte foi preenchida por um grupo de alunas
de Dança Moderna, cujas Coreografias foram concebidas é

ensaiadas pela Professora Gabriela Porto, inspiradas no tema
musical do filme All That Iazz; e ainda por um grupo de
Ballet, sob a direcção do Prof, Laurence Haider, interpretando
a Bela Adormecida, em que figuraram como bailarinas princi-
pais as alunas Cristina Gil, Sandra Borges e Ana Maria S. Lima
Carreiro.

29 de Novembro (salão do Conservatório); recital de piano
inteiramente preenchido pela aluna visitante Nao Makino, que
executou obras de Bach, Chopin e Debussy.

10 de Dezembro (Auditório): concerto patrocinado pela Em-
baixada dos Estados Unidos da América, pela Direcção Regional
dos Assuntos Culturais e pelo Conservatório de Ponta Delgada,
com a exibição do pianista cubano Alberto Ráfols, qUe ínter-
pretou Sonatas de Scarlatti, Bern Herbolsheimer e F. Liszt.

13 de Dezembro (Conservatório): Sessão de homenagem ao
Maestro Francisco de Lacerda, No início desta, foram proferidas,
pelas alunas do 3.° Ano de História da Músico Manuela Teves e
Paula Costa, breves palavras sobre a vida e obra do compositor,
seguindo-se a projecção de um filme, 'alusivo à personalidade do
homenageado e realizado por Bettencourtda Câmara. A sessão
terminou com a apresentação de oito Trovas daquele celebrado
compositor e chefe de orquestra, cantadas pela soprano Prof,"
lmaculada Pacheco, acompanhada ao piano pelo Prof. António
Teves.
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