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s ESTATUTOS EDITORIAIS s 
A Ideia é uma revista que faz da cultura o seu campo de acção. Através da criação poética e 
plástica, da expressão filosófica, da pesquisa social, da investigação histórica, da abertura a 
uma ciência humanizada, desligada dos interesses lucrativos do dispositivo industrial/militar, 
a publicação visa criar alargar as bases dum espírito livre, criativo, gratuito e solidário, con-
tributo efectivo para a realização plena de todos os seres vivos. Tirando este princípio geral, 
suficiente para lhe dar um propósito, o libertário, e uma família de ideias, o anarquismo cul-
tural, a revista não tem plataforma programática. As colaborações não solicitadas são desejá-
veis, embora sujeitas a validação; da sua edição ou não, a revista dará sempre nota ao autor. 
A responsabilidade dos textos assinados – incluindo traduções – cabe aos autores, respon-
dendo o director pelos não assinados. Os trabalhos publicados, salvo indicação em contrário 
dos autores, não têm direitos reservados e, sem intuitos comerciais, com indicação de au-
tor/fonte, podem ser reproduzidos livremente. Não se segue nenhuma norma ortográfica e 
várias grafias do português coexistem. A revista aceita ainda publicar textos em francês, cas-
telhano, catalão, italiano e inglês. 
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s LIMIAR s 

 

Em 2019 assinalámos os 45 anos da criação em Paris desta revista 
num círculo de exilados portugueses, não deixando porém de dizer 
que o verdadeiro aniversário pertencia aos 100 anos do jornal A Ba-
talha, fundado em Fevereiro de 1919. Ao centenário desse periódico 
operário consagrámos em conjunto com o Centro de Estudos Liber-
tários, hoje proprietário do jornal, uma mostra na BNP evocativa 
dos seus 100 anos de vida activa. Em 2019 assinalámos ainda o cen-
tenário do livro Les champs magnétiques, da autoria de André Bre-
ton e de Philippe Soupault, criado na Primavera de 1919 e publicado 
no ano seguinte – há 100 anos – e que marcou os princípios do au-
tomatismo psíquico, depois cruciais para o nascimento do surrea-
lismo entre 1922 e 1924. 

Este ano de 2020 é o momento de lembrar os 100 anos de alguém – 
ARTUR MANUEL DO CRUZEIRO SEIXAS – que nos é querido e 
próximo. Parte deste número foi preparado em diálogo com ele, 
quando estava ainda vivo e activo. Não queríamos, não podíamos 
deixar passar o centenário de alguém – e a homenagem começa logo 
na capa do volume com a fotografia do pormenor de objecto seu – 
que foi consultor editorial desta publicação e que durante quase 20 
anos lhe deu colaboração regular, publicando testemunhos e textos 
e assinando algumas das suas capas. A notícia brutal da sua morte 
na madrugada de 8 de Novembro de 2020, a pouco mais de três se-
manas de fazer 100 anos, quando esta revista estava já em provas 
tipográficas e quase pronta a entrar em impressão, apanhou-nos de 
surpresa e não deixou que ele tivesse nas mãos o que antes de mais 
era dele e para ele. Aquilo que era uma homenagem a um homem 
vivo passou involuntariamente a um in memoriam. Embora! Lem-
brá-lo, e lembrá-lo ao lado dos seus amigos queridos e de sempre, 
Mário Cesariny (de quem se publica uma carta do tempo heróico do 
primeiro grande sopro surrealista entre nós) e Mário-Henrique Lei-
ria, é uma outra forma de o ter connosco e entre nós.  

��  



TRÊS REVISTAS IBÉRICAS 

António Cândido Franco  
 
 

Aproveitando a recensão que Júlio Henriques – a quem se agradece – fez ao 
último volume da revista A Ideia (v. Flauta de Luz, n.º 7, 2020, p. 268), «Uma 
genética libertária», e a interrogação final que ele aí deixou, vamos abordar o 
itinerário de três revistas que se editam hoje na interioridade ibérica, procu-
rando conhecer semelhanças e diferenças e dando um contributo para um di-
álogo entre elas, já que as três – Flauta de Luz, feita em Portalegre, Salamandra, 
que sai em Madrid, e A Ideia, redigida em Évora – mantêm contactos regulares 
entre si e têm o maior gosto em aprofundá-los. 

A questão colocada por Júlio Henriques na sua nota foi entre A Ideia e Sala-
mandra – o que nos obrigará a centrar parte deste texto nas relações entre estas 
duas revistas. Diz ele: «Parece-me que a dimensão de crítica da cultura não se 
encontra tão declaradamente presente n’ A Ideia como, por exemplo, numa 
revista irmã espanhola, a Salamandra, do Grupo Surrealista de Madrid. E a 
questão seria esta: a ser verdade, decorrerá isso de diferenças idiossincráticas 
hispânicas e lusitanas?» 

Comecemos por esta questão. Há motivos de feito para constatar que a di-
mensão «crítica da cultura» é mais visível, pelo menos mais declarada, na re-
vista do Grupo Surrealista de Madrid do que na revista A Ideia. Não cremos 
que tal se deva a qualquer idiossincrasia local, hispânica ou lusa. A nossa res-
posta à pergunta vai noutro sentido. A diferença deve-se antes a nosso ver à 
tradição particular de cada uma das revistas. Paga assim a pena ver a história 
de cada uma, aproveitando o momento para as perceber por dentro. É também 
uma ocasião para dar a conhecer em língua portuguesa o itinerário e os valores 
duma revista tão cativante e viva como Salamandra, que desde o século passado 
mantém relações estreitas com a região portuguesa – seja por meio do imagi-
nário decorrente dum espaço vizinho e por isso pródigo em interpelações seja 
por contactos pessoais, que começaram cedo logo através de Mário Cesariny, 
que desde o início da década de 60 ia regularmente a Madrid, onde ficava ins-
talado na Calle Don Carlos, n.º 3-1dt, casa de Francisco Aranda e Manolo Ro-
driguez Mateos. 

A propósito de Alberto Pimenta, disse há uns anos Júlio Henriques que a 
crítica literária era em Portugal uma ficção real – ficção porque ausência ou 
mistificação e real porque orgânica, já que expressão e movimento de indigên-
cia. O mesmo se podia dizer hoje a propósito destas três revistas, alargando o 
diagnóstico ao caso espanhol. É mais um motivo que justifica este texto. Não 
pretendendo fazer crítica literária, ao menos crítica literária jornalística, ele 
intenta compreender a natureza de três publicações – e compreender foi sem-
pre a finalidade de qualquer escola crítica. Duas delas, Salamandra e Flauta, 
têm seguramente por parte dos jornais uma recepção que fica muito aquém da 
sua importância e do seu valor. Daí o espaço que de seguida lhes consagramos 
estar justificado. Elas existem para ser lidas e comentadas por uma comuni-
dade de leitores críticos e actuantes. 
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dessa universidade. E foi ainda assim, sentado a uma pobre mesa de pinho de 
que nunca se quis desfazer, que Ferreira de Castro escreveu por uma necessi-
dade interior os seus primeiros livros. O mesmo fez o cabalista António Telmo 
que viveu retirado numa cidade de província, desinteressado de tudo o que 
fosse carreira ou projecção social. Este espírito de independência, esta exigên-
cia de simplicidade voluntária, fora de todas as ambições de ascensão e de car-
reira, é a melhor garantia de autenticidade de qualquer criação cultural. Toda 
a cultura que não tenha este selo, toda a cultura que aceite o espírito de con-
corrência e a competição, toda a cultura que não seja já uma manifestação dum 
espírito livre, gratuito, amoroso e solidário, está fora do nosso círculo de inte-
resses e merece o nosso distanciamento crítico. 

� 
Passemos agora à publicação do Grupo Surrealista de Madrid. É natural que 

a minha abordagem sobre esta revista seja muito mais limitada e possa até en-
formar erros. Não evoluí por dentro dela como sucedeu com A Ideia, à qual me 
liguei em 1978 ou 1979 e que desde aí acompanhei em todos os passos. Ainda 
assim tentarei uma síntese do seu percurso e dos seus valores com os elemen-
tos de que disponho. Antes disso deixo uma nota pessoal. A primeira vez que 
ouvi falar da revista Salamandra foi na boca de Mário Cesariny. Corria o Natal 
de 1997, quando lhe perguntei o que era feito do surrealismo. Ele respondeu 
sem hesitar: «Aqui não, mas em Madrid sim. O Grupo Surrealista de Madrid 
publica uma das melhores revistas do mundo – Salamandra.» Nessa altura des-
conhecia tudo o que se passava em Madrid e não fazia ideia do que pudesse ser 
uma das melhores revistas do mundo. A revista tinha então publicado sete nú-
meros – o último em 1995 com 64 páginas. Tem hoje 22 números publicados – 
o último dos quais com 352 páginas, de 2014/15, e prepara para o Outono de 
2020 a saída de mais um número duplo. 

O primeiro número de Salamandra saiu em 1987 – «um humilde mas entusi-
asta caderno de 18 páginas», assim o definiu José Manuel Rojo e os restantes 
membros do Grupo Surrealista de Madrid na entrevista que nos deram (A 
Ideia, n.º 84/85/86, 2018) e que foi a primeira que do grupo apareceu entre nós. 
O caderno, pensado na Primavera de 1986 na praia de Calblanque (Cartagena, 
Múrcia), foi feito por Mariano Auladén, Eugenio Castro e Pedro Olivares – os 
dois primeiros haviam-se ligado no final da década de 70 e início da década de 
80 ao Círculo Surrealista de Gíjon, que arrancara em 1977 e editara em 1978 e 
1979 dois números da revista El Orfebre e, já com Auladén e Castro, mais dois 
de Luz Negra em 1980 e 1981.  

O segundo número de Salamandra saiu no ano seguinte, em 1988, já com a 
colaboração de José Manuel Rojo, que chegara ao surrealismo não por via dos 
de Gígon, como acontecera com Auladén e Castro, mas por contactos com Eu-
genio Granell, que fizera a guerra civil no POUM, conseguira fugir para a Amé-
rica, contactara André Breton na República Dominicana, vivera longos anos 
em Nova Iorque e era uma das origens da fundação do Grupo Surrealista de 
Chicago. Foi por intermédio dele que Franklin e Penelope Rosemont, os fun-
dadores do grupo, conviveram em Paris em 1965 com Breton. 

Nesta década inicial, que vai de 1978 a 1988, com El Orfebre, Luz Negra e os 
dois números iniciais de Salamandra, o posicionamento político deste círculo 
não anda longe das posições políticas do surrealismo na década de 30, quando 
a se deu a ruptura com a União Soviética e a aproximação à dissidência trots-
kista que levou em 1938 Breton a viajar para o México para se encontrar com 

A IDEIA – revista de cultura libertária 





	

 
 

. 12  .

rio Cesariny então publicou, Textos de afirmação e de combate do movimento sur-
realista mundial (1977), apenas um solitário como M. S. Lourenço, mas esse de 
calibre, se interessou a sério pelo surrealismo.  

Este segundo período, que corre até hoje e que por isso podemos chamar 
contemporâneo, nada tem a ver com o primeiro, o que não quer dizer que não 
se estabeleçam pontes – Francisco Aranda (1926-89) é exemplo – entre os dois. 
O primeiro viveu na dependência de Paris – Picasso, Buñuel, Dali e Miró fize-
ram parte do grupo de Breton – enquanto o segundo enraizou de forma selva-
gem num campo quase virgem que ficara décadas em pousio e que perdera 
grande parte da memória do passado.  

Mais do que reivindicar qualquer herança local anterior, quase enterrada por 
décadas de ditadura, o surrealismo que nasceu em Espanha na década de 70 
do século XX foi credor de grupos já posteriores ao primeiro impulso do sur-
realismo em Espanha e estranhos ao espaço ibérico. Estão nesse caso La Main 
à Plume – não é por acidente que um colaborador de Salamandra e membro 
do Grupo Surrealista da Madrid, Andrés Devesa, publica neste volume da re-
vista A Ideia um texto comovidamente dedicado a este grupo francês – e Le 
Surréalisme Révolutionnaire, que em parte deu o colectivo Cobra (1948), que 
por sua vez é uma das raízes mais vivas e actuantes do situacionismo, duas 
referências também marcantes da evolução desta nova vaga do surrealismo no 
espaço ibérico de língua castelhana. 

Para completar o quadro deste segundo período é preciso uma referência es-
pecial ao Grupo Surrealista de Chicago, já referido a propósito de Granell e 
sua estadia em Nova Iorque. Este colectivo iniciou a sua actividade na segunda 
metade da década de 60 e insistiu desde o arranque na importância da mensa-
gem política do surrealismo – a revolução surrealista não era para eles uma me-
táfora – que enalteceu e privilegiou acima de qualquer outra. Pouco depois de 
conhecer o primeiro número de Arsenal – surrealist subversion (1970), revista do 
grupo de Chicago, Mário Cesariny apontou esse grupo como uma ideia moral, 
que podia dar lugar a «declarações de guerra» duma «violência magnífica» (carta 
a Laurens Vancrevel, 8-3-1971; 2017: 77-78). 

Entende-se que a evolução do surrealismo se tenha feito nesses anos pelo 
lado da política, não da estética – ou mesmo da «negra busca poética» para usar 
palavras de Cesariny na carta acima referida. O mundo ocidental começava 
então a ficar soterrado em estética e era quase certo que por esse lado nada 
faltava ver. Basta pensar no que veio depois para se perceber até que ponto 
tudo nesse campo estava esgotado e pronto apenas à repetição. Que eco mo-
nótono e vazio o pós-modernismo! Mas o que havia a mais na estética era o que 
lhe faltava a ela, à estética, de política – uma dimensão moral e crítica, capaz 
de pôr em jogo uma outra noção de cultura, muito mais propícia à criação gra-
tuita, na ambição do comunismo do génio, quer dizer, na criação colectiva e na 
recusa da sua subordinação aos interesses mercantis.  

Restava assim a política – mas não qualquer política. Também ela sob a forma 
institucional estava em estado de saturação, soterrada e sufocada por décadas 
de cínico e por vezes criminoso realismo. Era a sua reinvenção que faltava e 
onde tal falta melhor se sentia era no que ela, a política, tinha de poética. A 
força e a provocação que o grupo de Chicago pôs no seu nascer, e que levou 
Mário Cesariny a falar duma ideia moral, aliadas à necessidade de viver a poe-
sia, são de sinal idêntico aos meios que o situacionismo dum Debord deitou 
mão de modo a  iluminar  a  vida daqueles que  se entregavam à tarefa da trans- 
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tárias feitas na dobra de fora da História, como a dos naturianistas, está já pre-
sente nesta nova combinatória. O subtítulo evoluiu logo de seguida para comu-
nicação surrealista, imaginação insurgente, crítica da vida quotidiana, para se fixar 
em 2001-2002, no número duplo 11/12, com 180 pp. em intervenção surrealista, 
imaginação insurgente, crítica da vida quotidiana, que ainda hoje tem e que acen-
tua a genética libertária que há pouco lhe encontrámos para o período que 
abriu em 1991. Passar de comunicação a intervenção e de imaginário a imaginação 
equivale a dar mais luz ao presente, ainda que essa luz aconteça por fora, no 
exterior. 

O interesse pelo grupo de Chicago não esmoreceu e manifestos, poemas e 
obras plásticas foram dados a conhecer depois disso pelo grupo de Madrid, 
com especial destaque para a declaração produzida em Chicago em 1992, na 
sequência do motim de Los Angeles, «Três dias que abalaram a Nova Ordem 
Mundial», que chegou a ser traduzida para castelhano e editada por um pró-
ximo do grupo. Com esses e outros textos, pensaram uma colectânea que saiu 
em 2008, Qué hay de nuevo, viejo? Textos y declaraciones del Movimiento Surrealista 
de los Estados Unidos (1967-1999) e que mostra o interesse que o grupo de Madrid 
manteve pelo que se passava em Chicago. 

Quando se aprecia em conjunto o itinerário de Salamandra desde 1987 até ao 
número de 2015, com 352 pp., percebe-se uma publicação com fases distintas e 
referências diversas, mas que evoluiu sempre por dentro duma linha e duma 
tradição, sem nunca abandonar os seus propósitos e as suas atracções iniciais. 
Não é uma revista vocacionada para fazer sínteses entre braçadas culturais dis-
tintas mas para perseguir o ponto em que se situa – o surrealismo, e que não é 
sequer todo o surrealismo mas aquele que partiu do segundo manifesto, pas-
sou pela declaração de 1938 e depois pelos grupos mais politizados, cujo der-
radeiro momento, antes de Madrid, é o de Chicago. Mesmo o encontro com o 
situacionismo, que acabou por levar à crítica da vida quotidiana que hoje se ins-
creve no subtítulo da revista, é tangencial a este surrealismo que esteve na ori-
gem do que mais estridente houve no grupo Cobra.  

Isto quer dizer que certas parcelas da tradição surrealista desde sempre pre-
sentes no seu ideário acabaram por não ter uma apropriação visível pelo grupo. 
Referimo-nos à tradição iniciática que vinha dos primórdios e que em 1925, 
quando Breton optou pela intervenção partidária e Artaud seguiu o apelo ini-
ciático (para o fazer pagou como não podia deixar de ser o preço de morrer em 
vida, além de sofrer a expulsão do grupo), determinou uma encruzilhada de 
caminhos que só 20 anos depois, e nunca nos grupos mais politizados, se re-
encontraram, para desaguarem em plenitude no neo-gnosticismo da reflexão 
«Do surrealismo nas suas obras vivas» (1953), antecedente longínquo duma re-
vista como Supérieur Inconnu, fundada em 1995 por Sarane Alexandrian e que 
publicou até 2011.  

Contemporânea da revista de Madrid e bebendo até nas mesmas fontes, a 
revista de Alexandrian apresenta porém uma face distinta, voltada para a pes-
quisa do oculto e a aspiração aos mundos desconhecidos e superiores, em que 
as declarações políticas primam quase pela ausência – a revolução que aí se 
ambiciona parece ser só a do espírito. As fontes surrealistas são tão fecundas e 
tão largas que tiveram o condão na mesma época de dar duas publicações tão 
distintas e tão irreconhecíveis como a do autor de Histoire de la philosophie oc-
culte (1983) e a de Madrid. 

A troca de cartas entre Breton e Péret, que na amizade estiveram sempre em  

A IDEIA – revista de cultura libertária 





	

 
 

. 16 . 

da arte e da literatura, quer dizer, da cultura como indústria e mercadoria. 
Nesse sentido Salamandra, agente de transformação e renovação, factor de fi-
xação e de unificação, calor vital, promessa de luz, magia do fogo, faz parte 
intrínseca dum tipo de criação que muito nos interessa e valorizamos.  

� 
É impossível falar agora da revista Flauta de Luz sem antes falar de Júlio Hen-

riques e de Joëlle Ghazarian – esta o anjo tutelar da publicação, e como tal 
surge na ficha técnica, e aquele o seu director e editor, e assim indicado na 
mesma ficha.  

Joëlle Ghazarian é autora dum livro chamado Cântico do crime (2007), com 
uma carta introdutória de Herberto Helder, ilustrações de Rosa Parma e tra-
dução de Júlio Henriques que começa assim: «O inferno é branco; o homem e 
a criança são negros; uma das mulheres é da família das liliáceas, cor de jacinto 
azul, a outra é da cor das magnoliáceas, em tom de magnólia branca: os seus 
números são cor de papoila, a sua água é verde.» E termina deste modo: «… e 
o homem negro bruscamente apressado e sempre com a mesma exacta aparên-
cia, regressa ao lugar de onde vem, algures por ali, com a alma pendurada à 
garganta.» É o sopro angélico – e daí a tradução – dalguém que nasceu para 
passar invisível no meio da areia da multidão e servir de anjo tutelar, de con-
cha, à música do verbo. É a inocência que não precisa de matéria nem de forma 
para arder – fogo negro do incriado e do sem matriz. 

Júlio Henriques, por sua vez, apresenta-se do seguinte modo: «horticultor 
ortivo e criador de cavalos solazes. Gosta muito de fechar os olhos pra ver. 
É tradutor, publicista e editor, mais recentemente da revista Flauta de Luz. De-
dica-se a uma arte exigente, o assobio planado, que se pratica através do apu-
ramento de uma coisa rara, os tintos sem pesticidas.» É autor de dois livros, 
Deus tem caspa (1988; 3.ª ed., 2014) e Alucinar o estrume (2017) e tradutor de De-
bord, Cossery, Orwell e muitos outros. O espaço interior de Júlio Henriques é 
amplo o suficiente para ter lá dentro outro ser humano, Alice Corinde, que 
como ele também escreve, edita e revê provas – é ela a revisora da Flauta de 
Luz e chegou a coordenar uma publicação, Coice de Mula (n.º 7, 2005). É ainda 
a autora do prólogo de Deus tem caspa e dum livro chamado Modas & bordados 
(1999), do qual Joëlle Ghazarian disse que é o discurso «dum homem que fala 
como mulher», chamando a Alice «irmã de Júlio Henriques» (em Coice de Mula, 
n.º 2, Outubro/Dezembro, 1999). 

O primeiro livro do autor, Deus tem caspa, tem nas páginas iniciais uma foto-
grafia (!) de Deus – o busto dum homem comum, chefe de família, bom e dili-
gente trabalhador, cabelo rente, fato e gravata, camisa branca, barbeado liso e 
com uma colagem prótese sobre a cabeça, uma complexa tecnologia computori-
zada, conforme a legenda. A finalidade de tão bizarra maquinaria é retirar a 
caspa de Deus, reciclada depois como «alimento faztefude de motivação nor-
mativa». Está percebida a criação do autor como grande festa de palavras, que 
nunca perde de vista a crítica social e o sentido do jogo. É uma criação delirante 
do ponto de vista linguístico, com a criação de colagens verbais («faztefude» é 
só um exemplo), que tem porém um alvo crítico. O seu antecedente está na 
sátira cáustica do surrealismo e na sua linguagem sempre cheia e festiva, onde 
se casam a poesia mais pura e elementar, a do funcionamento real do espírito, 
acessível a qualquer um, e o repúdio duma sociedade que foi construída sobre 
as ruínas desse mesmo espírito. 

Júlio Henriques como pessoa é o horticultor e o criador de cavalos.  Vive do 
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lado de fora duma civilização urbana, cujo alento inicial remonta ao Renasci-
mento e cujas formas ascendem à aplicação da técnica à indústria, e todo o seu 
cuidado está no contacto com a terra, com a natureza, com os homens do 
campo, com as formas de organização social aldeã. É um índio branco – como 
ele próprio classificou já alguém. Há nele a nostalgia das formações sociais pré-
capitalistas e até pré-civilizacionais. Basta conhecê-lo, basta saber onde vive e 
conhecer a sua casa, basta ouvi-lo falar e ouvir o seu silêncio e observar o seu 
olhar para se perceber que o seu espírito fita a distância e vive em sintonia com 
os longes arcaicos da memória colectiva. É um saudoso do paraíso, que não se 
conforma com a queda e com os castigos que daí decorreram – trabalho, dor, 
parto, morte. E a saudade aqui não é tanto, ou não é só, a nostalgia do que se 
perdeu e perdido ficou nos confins da História, na sua origem ou antes dela, 
mas a esperança de reaver a qualquer momento, inclusive aqui e agora, o que 
se perdeu e foi glória e luz. Por isso na sua biografia breve ele diz que para ver 
precisa de fechar os olhos. Ao mergulhar no negro da escuridão que é descer 
as pálpebras, é a idade de oiro, essa poesia pura e elementar em que na pré-
origem tudo se confundia, que, assistido pelo funcionamento real e selvagem 
do espírito, ele recupera, revive e traz ao presente – ele ou a menina Alice por 
ele. 

Como escritor Júlio Henriques nada contradiz o que é como pessoa. A sua 
arte é, como ele sublinha, «uma arte exigente, a do assobio planado, que se 
pratica através do apuramento de uma coisa rara, os tintos sem pesticidas». Não 
se veja aqui apenas o folgar e a sátira dos tintos sem pesticidas. Há aí também 
o fulgor do assobio, o silvo e a silva, uma arte selvagem própria da selva. Asso-
biar é hoje raro, raríssimo. Tirando as crianças, que reconhecem no assobio 
um sinal musical, pré-falado, o homem civilizado perdeu gosto de assobiar. Só 
em casos raros o assobio é consentido e quase sempre como manifestação de 
desagrado – a assobiadela. Visto como ordinário, o assobio é socialmente des-
considerado e condenado. Da minha adolescência guardo a recriminação: «Em 
casa, à mesa e na missa não se assobia!» É porém pelo assobio que a serpente 
emplumada incita (à desobediência), como é em linguagem de silvo, isto é, si-
bilina, que a Sibila na concha se manifesta e dá respostas. A linguagem verbal 
de Júlio Henriques tende em último grau para a música pré-falada, que como 
prestidigitador ele vai buscar às camadas rarefeitas do mais alto ar. É vê-lo de 
Inverno na praia, tocando com as mãos na tocha das estrelas e extraindo do ar 
frio e leve as astrais sinfonias do silvo. Ou sabê-lo em criança, nos pinhais do 
litoral, descalço, pés na terra, mas mente a falar com os pássaros.  

Como ser humano ele, Júlio, é o jocker selvagem dos seus cavalos, a carta fora 
do baralho, e como poeta é o mago dos mundos sem órbita, o anti-cânone dos 
assobios, o trickster carnavalesco e gratuito duma literatura tão rica mas tão 
anémica, que só como máquina de casino pode interessar. Não há curso uni-
versitário de literatura que não dê a entender que se esforça até à exaustão, 
mesmo sem grande sucesso, por ligar o seu ensino ao mundo das empresas. 
Por isso a literatura, outrora tão ciosa da sua singularidade, transformou-se 
hoje num subsídio duma actividade tão nociva e destrutiva como o turismo – o 
modelo empresarial mais próximo, ao qual é possível encostar as letras, mesmo 
à custa da sua mumificação. Eis porque um poeta como Fernando Pessoa tem 
desde há muito tanta dificuldade em ser poeta – não passa de marca para gerar 
grana. Cesariny no Virgem Negra apiedou-se dele e deu-lhe voz para gritar bem 
alto: «E antes  de  mais  tirem  de  mim  os  Jerónimos / Que é clausura de mais  
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a mineração e a combustão frenéticas do carvão mineral. Cada nova revolução 
tecnológica pretendeu resolver um conjunto de questões que a anterior deixara 
em aberto. As questões que temos hoje para resolver são tão graves, a herança 
negativa que recebemos da anterior tecnologia é de tão difícil solução e tão 
decisiva, que acreditando em respostas mecânicas para os problemas ambien-
tais e sociais, fruto do avanço técnico anterior, temos de equacionar que os 
problemas que tais soluções hipertecnológicas vão trazer não serão nada fáceis. 
As novas tecnologias serão cada vez mais devastadoras em termos de saúde 
humana e natural – é o que estamos a experimentar com o electromagnetismo 
da tecnologia 5G – e colocarão a humanidade no perigoso limiar das distopias 
dum Lewis Mumford (1895-1990).  

Tornando-se o centro nevrálgico da nossa civilização, que só dela espera so-
luções, por vezes no campo do milagre, a técnica arrisca-se a tornar-se o mito 
central e global da nossa existência ao qual o próprio humano não pode esca-
par. Combinar o homem com a máquina é pois neste momento a derradeira 
ambição da técnica e dos seus defensores. A superação do humano em nome 
da perfeição mecânica está na ordem do dia. É aqui que se coloca a séria pos-
sibilidade de estarmos a viver questões – entre elas a destruição do humano e 
do meio natural – para as quais não há solução dentro do modo de vida e do 
modo de pensar vigentes e da forma que hoje temos de gerir sociedade e eco-
nomia – o modelo empresarial. 

O que aqui está em jogo para Watson, como já para Mumford estava, é a 
desumanização do homem e da sociedade. A utopia transhumanista da robó-
tica leva a desumanização a limites extremos e por isso insolúveis mas a desu-
manidade da técnica vem desde a aurora do capitalismo industrial. Homens 
antigos, do século XIX, como William Morris, que assistiram às transformações 
que decorreram da combustão do carvão e da primeira revolução industrial, 
ficaram horrorizados com a fealdade, a tristeza e o desnorte do novo modo de 
vida, que destruiu sociedades inteiras onde a beleza, a criatividade, a alegria, o 
sentido da terra, da natureza e da ajuda mútua existiam no dia-a-dia.  

Daí o elogio de David Watson à roda de fiar de Gandhi, onde ele vê uma 
tecnologia à medida do humano, capaz de o ajudar e de lhe proporcionar um 
bem-estar interior – ele fala em serenidade mental e meditação – que a tecno-
logia industrial desconhece, favorecendo até o seu oposto – ansiedade, vazio, 
tédio, desequilíbrio, perturbação. A roda de fiar é uma tecnologia que huma-
niza e que não oprime – não destrói a natureza e o equilíbrio do indivíduo e 
fortalece as relações comunitárias em que este se insere. Daí o interesse de 
Watson por sociedades arcaicas, tribais, que desenvolveram técnicas com o 
mesmo sinal de humanização e que ainda estão actuantes e vivas no imaginário 
e no espaço geográfico em que o autor se inscreve. 

Eis aqui todo o programa da revista Flauta de Luz – crítica da técnica e da 
megamáquina totalitária que desumaniza; crítica do transhumanismo e do pe-
sadelo de querer superar o humano por meio da perfeição mecânica e da com-
binação do homem e da máquina; crítica do capitalismo industrial que destruiu 
impiedosamente e destrói ainda sociedades ancestrais, equilibradas e felizes, 
fruto duma génese milenar que foi quase apagada da noite para o dia; apologia 
das formações sociais pré-capitalistas e elogio do modo de vida camponês e 
tribal com a consequente defesa intransigente dos direitos dos índios se apro-
priarem das terras donde foram expulsos e de retomarem o seu modo de vida 
tradicional; crítica pois da civilização europeia que, ao substituir os indígenas 
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o sucessor no antecedente. É isso que a nosso ver acontece com o jornal Com-
bate, de que saíram em Lisboa 51 números, entre Junho de 1974 e Fevereiro de 
1978. Júlio Henriques participou no colectivo que deu vida a este jornal, que 
tinha por subtítulo «a libertação dos trabalhadores é obra dos próprios traba-
lhadores», divisa atribuída a Marx e que teve alguma importância programática 
na primeira AIT. Folheando hoje a colecção do jornal não custa reconhecer 
que ele se insere dentro duma corrente marxista metapartidária, e por isso 
pouco ou nada leninista, que tinha como objectivo divulgar e unificar, e desse 
modo intensificar, as lutas do trabalho contra a exploração e a opressão. A crí-
tica do capitalismo é o ponto comum que se encontra entre esta publicação e 
Flauta de Luz. No resto tudo é diferente, a começar pelo papel instrumental 
que no Combate se atribuía aos redactores – «a caneta das massas trabalhadoras 
e das suas vanguardas em luta». 

Em situação distinta estão as publicações que Júlio Henriques fez a seguir – 
as revistas Subversão Internacional (Lisboa, 1977-1981) e Pravda – Revista de Ma-
lasartes (Coimbra, 1982-1992). A primeira mostra talvez pela primeira vez o in-
fluxo da Internacional Situacionista e das ideias de Debord e de Vaneigem 
junto de Júlio Henriques, com a consequente crítica do trabalho. «Ne travaillez 
jamais» parece que foi a chave abolicionista que Debord inscreveu nas paredes 
em Maio de 1968. Variadas são as capas da nova revista, onde se adopta posição 
crítica ante o trabalho e a condição do trabalhador e que teria sido impensável 
num jornal como Combate. A capa do número 3 de Subversão Internacional, sa-
ída no ano mesmo em que o jornal das lutas operárias chegava ao fim, é explí-
cita: «Proletários de todos os países deixemos de o ser». O mesmo para a capa 
do número 5, de 1979, onde se casa trabalho e capital: «Trabalhando, nós ope-
rários produzimos capital». Ou ainda a do número 4, em que se pede mais do 
que uma crítica do trabalho: «[…] os operários desde sempre criticaram o tra-
balho – o que agora importa é suprimi-lo».  

Esta exigência de supressão do trabalho não mais deixou de se fazer sentir no 
ideário de Júlio Henriques, bem assim como o interesse pelas ideias situacio-
nistas e pelas figuras de Debord e Vaneigem, interesse que vem até aos dias de 
hoje e que prossegue na Flauta de Luz. Uma colaboradora da revista, a arqueó-
loga Maria de Magalhães Ramalho, dedicou no terceiro número da revista (2015) 
uma longa investigação sobre a presença dos situacionistas na revolução de 
Abril, «Realizar a Poesia: Guy Debord e a revolução de Abril», que é uma peça 
de monta para a história das ideias na região portuguesa. Isto é tanto mais as-
sim quanto entre nós, mas não em França, antes deste texto, pouco ou nada se 
conhecia da relação de Debord com portugueses e com o embrião do levanta-
mento social que se seguiu ao 25 de Abril. Também o número de 2020 tem logo 
de entrada um texto de Vaneigem, «Coronavírus», e uma entrevista com ele, 
«Ousar o impossível ou viver de rastos» – versão integral da conversa surgida 
truncada no jornal francês Le Monde (30-8-2019). A pista situacionista nunca 
desapareceu do percurso de Júlio Henriques. O situacionismo viajou muito 
entre o final da década de 70 e as duas primeiras décadas do século XXI – basta 
ler a entrevista do autor de Banalidades de base – e as belas metamorfoses do 
seu rosto não deixam de ter correspondência com o que mudou entre a revista 
do final da década de 70 e esta do século XXI.  

Na revista Pravda – Revista de Malasartes, feita em Coimbra com Vasco Santos, 
manifestou-se em plenitude o trickster que decidiu carnavalizar a literatura em-
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Depois da Segunda Guerra Mundial, as diferentes vanguardas 
culturais e políticas sumiram-se no esquecimento definitivo. Só 
o movimento surrealista, cujos membros sempre recusaram a 
etiqueta «vanguardista», sobreviveu a este desmoronamento – 
embora o tenha feito quase na clandestinidade, rechaçado pelas 
galerias e editoras mais importantes e citado apenas nos jornais 
e nos livros em função duma história convertida em mercadoria. 
Por outro lado, é revelador que enquanto as vanguardas artifi-
ciais e efémeras fantasiadas pelos especuladores como «sucesso-
ras» do surrealismo – expressionismo abstracto, conceptua-
lismo, minimalismo, Pop art, Op art e outras – se identificavam 
com o elitismo reaccionário da «Alta Cultura», o surrealismo, 
esse, preferia renovar-se no fértil e majestoso rio da cultura po-
pular. Com efeito, a cultura popular foi sempre um ponto cru-
cial das investigações surrealistas, como faz prova o entusiasmo 
que os seus adeptos sentiram desde sempre por Buster Keaton, 
Charlie Chaplin, as aventuras de Fantomas e filmes como King-
Kong e os dos irmãos Marx. A próxima revolução começa sim-
plesmente com a negação concreta da religião da publicidade. 
Isso significa, nada menos, do que abandonar o que Alfred Jarry 
chamou a «máquina descerebradora», a vasta e terrível Me-
gamáquina da ideologia e da cultura que como advertiu o fun-
dador da Patafísica é «melhor do que a Bomba com a sua grande 
explosão» como instrumento de fortalecimento da ordem social 
ubuesca. Contra o sistema unidireccional da informação ao ser-
viço da burocracia – «Obedece! Não perguntes porquê!» – que 
nos reduz a ser uma peça mais na sua máquina mortífera, a pró-
xima revolução devolverá a linguagem, o diálogo e a comunica-
ção aos seres humanos para que, opondo-se aos que estão no 
poder e logo dialogando com todos, comecem a reinventar a vida 
quotidiana na única forma que pode ser reinventada: com o 
jogo, a imaginação, o humor, contra todo o tipo de autoridade. 
Aniquilando o «Público», essa «classe maioritária» fictícia e ma-
nipulável, os indivíduos associados livremente poderão decidir 
pela primeira vez o que desejam fazer. Esta revolução, que antes 
de mais suporá a fusão absoluta do surrealismo e dos seus cúm-
plices populares, será uma revolução que nunca terminará. 

 
 

Franklin Rosemont 
«O HUMOR: HOJE AQUI AMANHÃ EM TODO O LADO.  

BREVE INTRODUÇÃO À PRÓXIMA REVOLUÇÃO» 
w1989w 
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TEATRO DAS IMAGENS � poética do engano   

João Francisco Vilhena 
 
 

A fotografia, como o teatro, é uma encenação. O retrato, é um campo de forças, 
onde se cruzam 4 imaginários: aquele que se pensa que é, aquele que se queria que 
os outros acreditassem que fosse, aquele que o fotógrafo acha que a pessoa é, e 
aquele que ele se serve para exibir a sua arte.  

ROLAND BARTHES 
 
Perguntei-me desde sempre se os meus desenhos não são esculturas irrealizadas 
(...). Os desenhos que faço pedem incansavelmente para terem forma, para serem 
tateados e até ouvidos. Eles desesperam-se de serem apenas olhados (...). Estas 
minhas esculturas vejo-as como forma de teatro.  

CRUZEIRO SEIXAS 
 
 

O surrealismo, movimento contrário à racionalidade que bloqueava a 
imaginação e o inconsciente, usou o êxtase dos sonhos e da loucura 
como motor criador, abrindo novos campos às artes plásticas e ao pen-
samento em particular; deste movimento saíram artistas que fazem parte 
do meu mundo, tais como: Dora Maar, Marcel Duchamp, Jean Cocteau 
e claro Man Ray e os seus raiogramas. Em Portugal tive o prazer de co-
nhecer Mário Cesariny, «Pastelaria» é um dos meus poemas favoritos, 
mas nunca imaginei vir a cruzar-me com Cruzeiro Seixas e a realizar um 
ensaio fotográfico onde ele é figura principal. Conhecia parte da sua 
obra, que de alguma maneira associava a Salvador Dali, outro dos meus 
artistas favoritos. Alexandra Silvano apresentou-me o Mestre no Centro 
Português de Serigrafia, adorei a sua amabilidade e simplicidade «o que 
eu faço são papelinhos» afirmou do alto dos seus 97 anos. Desde essa 
altura comecei a visitá-lo na Casa do Artista onde iniciámos um diálogo 
à volta do seu trabalho e do movimento artístico do qual foi, é, um dos 
seus grandes expoentes. Dotado de uma memória notável, as conversas 
extravasaram as atividades surrealistas entrando numa viagem fantástica 
pela vida de um homem verdadeiramente raro, tanto no plano pessoal 
como artístico. Senti durante esse período de descoberta a urgência de 
preservar o encontro com o artista e poeta que entrou de rompante na 
minha vida. No aniversário dos seus 98 anos lancei-lhe um desafio. – 
Mestre! Tenho que o fotografar. – Como? Meu querido amigo… – Sozi-
nho, num palco de um teatro aguardando alguém, talvez figuras masca-
radas. – Ótimo! Mascaradas de Cruzeiro Seixas. 

Convoquei alguns dos meus amigos, igualmente admiradores da obra 
do artista para um teatro das imagens, cenário do encontro ilusório entre 
o criador e as suas criações. Um palco com uma cortina negra, uma mesa 
e duas cadeiras (uma delas obra sua), uma maçã e três conchas, uma 
coroa de espinhos, representações ocasionais de imagens numa ficção 
poética do engano.  

A realidade existe? 
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CRUZEIRO SEIXAS 
� RASGOS, HOMENAGENS & OUTROS SINAIS � 

�� 
 

Adalberto Alves 
NOS CEM ANOS DE CRUZEIRO SEIXAS 

enxergaste insólitas paragens 
em corpos de múltiplas estacas 
e no fogo dos cavalos loucos. 

 
em fundos negros deste testemunho 

da revolta surda do silêncio 
disparando palavras abraçadas. 

 
a solidão, a viste, em toda a parte 

e, em toda a parte, viste tudo 
o que a tua tinta reclamava. 

 
e eis-te, agora, já mais ágil, 

na passada subtil do sentimento: 
voas calmo sobre um mar de sangue. 

[LISBOA, 10/03/2020] 
 

�� 
 

Amadeu Baptista 
SPREZZATURA 

[PARA CRUZEIRO SEIXAS] 
A pedra está a flutuar na paisagem 
Que, por sua vez, flutua no mundo. 
É preciso avançar, é preciso correr. 
Com este grande azul tudo flutua. 

 
Os barcos flutuam no areal que arde, 

Flutua a rocha e a penedia. 
Vai-se a ver e o silêncio flutua. 
A vida flutua nesta tempestade. 

 
A neblina flutua e as casas que ardem. 

A festa flutua, a lua flutua. 
Na cidade submersa tudo flutua. 

É preciso avançar, é preciso correr. 
 

Flutua e arde a serena alegria. 
Flutua o tambor e flutua a beleza. 

A arriba flutua e flutua o beco. 
A liberdade flutua. A cabeça flutua. 
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António Ferra 
A CRUZEIRO SEIXAS 

De braços na água 
de uma ânfora secreta,  
sou aquele bicho alado,  

a ave cega,  
um cavaleiro a trotar sobre um relógio, 

 
sou um piano mudo 

sobre a cama 
à procura da clave 

do teu ventre 
 

sou o mistério da esfinge 
que me leva 

a outro precipício 
que se abre. 

 
 
 
 
 

António José Queiroz 
ODISSEIA 

A CRUZEIRO SEIXAS 
A realidade espera-me na dócil cornucópia 
onde uma borboleta, em retiro espiritual, 
se dedica ao solfejo e leituras de botânica. 
Da sua janela vê o mar Egeu e a corrida 

de uma sereia que pedala noite e dia 
para seguir o desvairado barco de Ulisses. 

Dois peixes, que parecem ser sempre os mesmos, 
banham-se no esplendor de um poema. 

O universo estaria finalmente em harmonia, 
não fosse a borboleta ter ouvido o canto da sereia. 

Num gesto de ingénua insensatez, sorriu, 
bateu as asas três vezes e adormeceu serenamente. 
A leve brisa que então se levantou foi, longe dali, 

o ciclone que destruiu a fiação de Penélope. 
Quando Ulisses desembarcou em Ítaca, 

a realidade já fugira para outra cornucópia. 
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nada nos reconhece” (II:61), o Tejo terá sido uma excepção, uma fonte de sonhos, 
oriunda, porque não, daquele país onde “todas as nascentes/ partiam/ ao encontro 
de Lautréamont” (I:197), ao teu querido Lautréamont, que leste “furiosamente” 
(II:132) e que também tinha um “velho oceano” que só ele compreendia e diante 
do qual se prostrava (CM:29-30). 

O teu Tejo é, também, o dos cacilheiros em que te metias com o Cesariny e a 
Isabel Meyrelles para mergulharem nus no mar das praias da Caparica (APA:para. 
17). Quais “búzios recusando o sono” (III:202), sabiam com certeza que “nus nau-
fragamos na terra” (I:157) e que “por toda a parte há sonhos/ a empurrar outros 
sonhos/ para o abismo” (VSG:68). E tal como o mar e a terra, que “constantemente/ 
trocam os sexos entre si” (I:28), também vocês só seriam possíveis de existir nus e 
náufragos, amantes e viajantes, da cidade ao Tejo, do Tejo ao vasto mar e nele na 
senda da montanha, porque “só os náufragos/ se agarram às palavras que parecem 
flutuar/ à fosca claridade da lua” (I:32). O Tejo foi-te, pois, também sonho, também 
amor, também liberdade. Lembro-te: “sabermos amarmo-nos uns aos outros isso 
é realmente uma maneira muito bonita de caminhar para a liberdade” (UVS:14) – 
a liberdade do náufrago? Certamente a liberdade de um abraço, ou de um abarca-
mento, o gesto que falta para inverter as vidas sem sonho, o gesto, novamente, 
esboçado numa viagem entre os três vértices da tua poesia: “A ideia de abraço / 
desponta no horizonte / e persistentemente invertidas inventam / um céu sem azul 
/ povoado de cidades onde um homem / parado a toda a velocidade / sonha / ser 
um mar / entre os mares.” (II:48) 

E neste “a-mar”, nesse libertar, da cidade ao mar à montanha, levou-te o Tejo à 
foz e de lá a vários cantos do mundo, incluindo África, tua musa, pela qual te apai-
xonastes e a qual adicionaria mais cores à paleta da tua alma, tornando-te “branco 
por fora e negro por dentro” (II:13). Seria aí, sobretudo em Angola, inspirado, estou 
em crer, pelas tuas odisseias entre Luanda e o Catete (II:231), passando por Casso-
alala, Zenza do Itombe, Golungo Alto ou por Cariamba (II:27), que libertarias o teu 
sémen verbal e visual, poético sempre, talvez porque “na Europa falta sempre algo/ 
em África/ há sempre algo/ excessivo” (III:116). No entanto, o teu Tejo é também o 
caminho para a eterna cidade que te é origem, a cidade que, tal como “a mosca 
com o seu enorme violino” (III:128), te afagou (e afogou?), essa “Lisboa das sete 
colinas e dos sete anões/ oh cidade dos sete olhos vesgos/ onde o vidro substitui o 
ouvido” (I:110).  

Na cartografia da tua poesia, meu caro Cruzeiro, é inevitável realçar que ambos, 
Tejo e Lisboa, se estenderam à tua permanência em terras africanas e à tua expres-
são poética, que me parece, por isso, conter também a expressão da saudade. Lis-
boa está lá por inteiro, mapa detalhado de um corpo, o teu corpo, ou um teu corpo 
outro, percorrido vezes sem conta: do Cais do Sodré à Ribeira das Naus, que nos 
oferece o desembarque de um “unicórnio deslumbrado” (I:52); do Cais das Colu-
nas ao Terreiro do Paço submergido (III:266); das “galinhas debicando no Rossio” 
(VSG:64) ao Chiado “em chamas” (I:142); da “porta sem cor da livraria Corti” (I:208) 
e daí até ao lugar de onde vemos os “magníficos navios [que] sobem a Avenida da 
Liberdade” (III:216), ou onde sentimos as “vísceras/ saltando do eléctrico na Graça” 
(I:227); ou ainda da Feira da Ladra aos Jerónimos e ao “rinoceronte que nos es-
preita/ naquele ângulo da Torre de Belém” (III:238), uma “Torre de Belém/ com 
dores de dentes” (III:208). Lisboa, por outro lado, é a Lisboa do terremoto de 1755, 
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Blake, Camilo Pessanha, Baudelaire, Camões, Dostoiévski ou Mariana Alcoforado, 
e outros, tantos outros.  E há ainda,  espreitando-nos da tua poesia,  toda uma pa- 
nóplia de personagens e lugares católicos, como não podia deixar de ser, já que se 
trata de figuras com traços transcendentais: Adão e Eva, Abel e Caim, apóstolos, 
profetas, virgens marias, cristos, anjos “em poses as mais eróticas” (I:56), um papa 
reformado que “quer ser cosmonauta” (I:159), juízos finais, paraísos e reis magos. 
Enfim, citando-te, diria que não ficaste “indiferente ao ménage à trois/ do Pai do 
Filho e do Espírito Santo” (I:112). Também visitas, sem surpresa, a tradição deítica 
grega e logo a roubas para as tuas metamorfoses, e assim nos fazes pensar no “ovo 
posto por Vénus” (I:125), e assim te imaginamos a falar “tu cá tu lá com as Parcas” 
(I:149). Este plano mitológico-religioso da tua poesia parece-me ter sido desenhado 
a pensar na lógica do tal mito novo, que na “cadeira de rodas do espaço nos apre-
senta Deus/ levantando na mão o seu copo de whisky” (I:89), “um Deus sentado 
sobre a sua reforma” (I:221) que depois se estatela “pálido/ na planície” (III:111). E 
suportando, ou pairando sobre tudo isto, encontramos ainda a expressão de uma 
natureza também ela metamorfoseada, rica em fabulosos espécimes de fauna e de 
flora, derivados estes, seja de uma “loucura vegetal/ que se forma/ do sangue de 
milhões de árvores/ e de pedras” (II:208), caso da “ameixoeira triste” com planetas 
nos olhos (I:41), seja de um horizonte em que “correm animais líquidos, pelas pla-
nícies” (III:223), como os “caracóis a jacto” (II:385), o “gato-peixe/ ladrando ao luar” 
(III:32) ou a águia que nos “sobrevoa/ agitando lâmpadas em vez de penas” (I:106).    

É uma volta e uma reviravolta ao “universo múltiplo” (II:195) da tua vertigem, um 
universo necessariamente superlativo, feito tanto de carne, como de pedra, como 
de nada, e que contém ainda uma outra galáxia feita de imaginação sobre o que já 
fora imaginado. Nesta, podemos descobrir extáticos a “biblioteca-bicicleta de 
Apolo/ pairando sobre a ilha de Páscoa” (I:95), apreciar “Giocondas sorrindo de 
perfil/ obstinadamente/ abraçadas à felicidade sem asas” (I:138), surpreender-nos 
com o elefante Celebes “segredando algo a Rimbaud” (III:74), seguir o “ritmo cam-
baleante de Alice/ perdida nas infindáveis estradas/ do País da [sic] Maravilhas” 
(III:341), ou ouvir “a história de Pedro/ mas este sem lobo” (III:152). Locais reais e 
imaginários (qual é qual?), que o Homem fez de tão extraordinários, ou pensamen-
tos que constroem realidades convulsas, não menos extraordinárias, em que não 
podiam faltar os pudins flans (III:294), em que espelhos refletem “gilette nos den-
tes/ ‘Colgates’ nos cabelos” (III:9) e em que há gentes que guardam “um resto de 
DDT/ para fazer uma excelente sopa” (II:37), “como se a vida fosse apenas um des-
pertador barato/ alimentado a creme chantilly” (I:130). 

Enquanto anoto este teu atlas do tempo, do espaço e da vida, dessa vida vincada 
no teu corpo, um corpo onde tudo e todos existem, ou se imagina que existam, ou 
estão por dizer que existem, pergunto-me, meu caro Cruzeiro, para quem te despes 
tu? 

Certo que, munido de um espírito sarcástico e crítico, o teu destinatário somos 
nós, “cabeleiras secretíssimas que invadem toda a cidade” (I:17). E tu, porta-estan-
darte da libertação pela transcendentalidade da vida (que se encontra, precisa-
mente, na estranheza da própria vida), avejão atento ao teu tempo, queres alertar-
nos para o mundo que se conhece ou desconhece (para as tais coisas e pessoas que 
existem ou não existem ou estão por dizer que existem). Um mundo que mantém 
“o índio na América/ em tristes campos de concentração” (II:14), onde encontras 
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pre sem sentido” (II:420), “a palavra é [também] um rio adormecido” (II:426), e os  
rios, como sabemos, despejam no mar tantas gotas quanto sentidos. 

Assim, não obstante o teu aviso: “Procura tu o sexo dos mapas procura/ que nin-
guém sabe para onde foi arrastado pelas marés” (I:62), aventurei-me a fazer as ma-
las, “porque é dentro delas/ que o mar não tem fundo” (I:63) e porque, como um 
dia afirmaste, “a poesia é talvez a única chave possível, para uma fechadura que 
não há” (OSS: para. 3). E mergulhei. Mergulhei sabendo, ou na ilusão de saber, 
que talvez fosses aquele “que perseguido pelas suas próprias mãos/ desembarcou/ 
numa espécie de museu de pulmões/ no fundo do mar” (I:233); sabendo que, no-
vamente, o teu “universo múltiplo/ é a única chave de todas as portas” (II:195) e 
que essa chave seria “uma chave feita de água” (I:203), embora existam muitas ou-
tras “chaves/ que se abrigaram/ no fundo do mar” (III:395). E o que encontrei? A 
dúvida. E o que concluo? Que tu és o “inventeur pour qui la découverte n’est que 
le moyen d’atteindre une nouvelle découverte”, como Benjamin Péret um dia es-
creveu (LDP:75); tu, náufrago e mestre dos labirintos.  

Meu caro mestre Cruzeiro, não deves gostar que te chamem mestre, da mesma 
forma que não gostas que te chamem artista (UVS:20). Mas só tu podes ser o mestre 
deste testemunho que humildemente bebi. Mesmo sem quereres ser mestre, nem 
nós discípulos, não resistes a dizer-nos que “com a consciência dilatada/ querido 
discípulo enfim/ poderás possuir-te pelo buraco da fechadura” (I:121). Possuir-nos, 
possuindo-te no teu estilo, nas centenas de poemas como balas de uma metralha-
dora semi-automática, pois neles, em resumo, te encontramos submerso e à tona, 
nu, cartografado em amor e liberdade, neles encontramos, finalmente, “esse que 
sou/ uma pedra solta/ à beira de um caminho” (II:193). 

E não resisto, num último mergulho, em extrair do teu rasto, do teu corpo, uma 
das muitas chaves para a fechadura que não existe – a palavra, precisamente, mas 
não uma palavra qualquer: “Atravessem embora os namorados os aquedutos, / se-
jam ainda cinzentas as nuvens no ventre das águias / navios líquidos se reproduzi-
rão / por toda a parte. / E por sobre as tempestades / navegarão / rumo ao porto 
mais distante / indestrutíveis palavras sem nexo.” (I:115) 

És mestre, sim, de ti e de nada. E como faz falta termos linhas mestras na vida, 
desde que, evidentemente, estas linhas tenham a capacidade de se curvarem. É 
que, sabendo que “mentem os mapas que apontam o labirinto submerso” (I:124), 
voltasse eu a tirar notas para traçar os triângulos da tua poesia, a sua forma geo-
métrica seria, seguramente, outra.  
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Para o país ver melhor a obra 
do meu querido amigo 
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 Fernando J.B. Martinho 
CRUZEIRO SEIXAS, EU FALO EM CHAMAS – alguns aspectos 

EM MEMÓRIA DE ANTÓNIO FOURNIER 

Em 1985, apresentei no Centro Unesco do Porto, no âmbito de um colóquio dedi-
cado ao tema “A Língua Portuguesa em África”, uma comunicação essencialmente 
centrada em quatro poemas de Cruzeiro Seixas que Antonio Tabucchi incluíra na 
antologia de poesia surrealista portuguesa La Parola Interdetta, de 1971. Intitulava-
-se o meu texto “Cruzeiro Seixas: um Surrealista Português em Angola”, e dele 
perdi o rasto, só tendo sobrevivido um breve excerto inserto num álbum que a 
Cruzeiro foi dedicado em 1989, a título de homenagem pelo facto de ter sido con-
siderado pelo Júri do Prémio Soctip «Artista do Ano». Dois anos depois da anto-
logia publicada em Itália, Natália Correia escolheria igualmente poemas de Cru-
zeiro Seixas para o volume O Surrealismo na Poesia Portuguesa, que, como é bem 
sabido, obedecia a uma concepção trans-histórica do surrealismo. Em 1986, a Ga-
leria Gilde, de Guimarães, dava, finalmente, à estampa a colectânea Eu Falo em 
Chamas, em que Artur do Cruzeiro Seixas, conhecido no meio cultural português 
sobretudo como artista plástico, assumia em pleno a sua condição de poeta. Por 
voltas desse mesmo ano, teria cedido a Maria de Fátima Marinho cinco poemas 
para a sua tese de doutoramento, O Surrealismo em Portugal, vinda a público na IN-
CM em 1987. Tanto estes como os insertos na antologia de Tabucchi se encontra-
vam datados, e indicando como lugar de composição, Luanda, África ou Áfricas, 
concretamente em Angola, onde viveu entre 1952 e 1964 e realizou em 1953 e 1957 
duas exposições que deram brado. 

Os poemas da colectânea, sem indicação de data de composição, tinham a ante-
cedê-los, duas epígrafes, uma de Artaud, a quem Cesariny dedicara um dos seus 
mais citados textos, incluído em A Pena Capital, de 1957, e outra de Herberto, que 
em 1980 dera a lume um folheto, fora do mercado, acompanhado de um hors-texte 
de Cruzeiro Seixas, igualmente dedicatário da plaquette. O espírito das epígrafes, 
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que, num caso, sublinha a radical incompreensibilidade da linguagem  e, no outro, 
a confusão que atinge «mortalmente»  as palavras, vai muito ao encontro do que 
Cruzeiro escreveu a André Coyné, autor do prefácio do volume, sob o título “O 
Fogo Agora Verde”, depois de se interrogar sobre a razão de publicar aquela «es-
crita»: «O que desejo é que, a propósito, não me façam pensar em literatura, como 
me fizeram pensar em pintura». A recusa da literatura em Cruzeiro e nos demais 
surrealistas inscreve-se numa tradição que vem dos Românticos, que a opõem à 
Poesia, e que um Verlaine fixou exemplarmente no famoso fecho da sua “Art Poé-
tique”: «Et tout le reste est littérature.» Um companheiro de Cruzeiro no Grupo 
Surrealista Dissidente, António Maria Lisboa, por sua vez, defendia que a obra 
literária não se esgota na «experiência estética», no «exercício estético», identifi-
cando-se, antes, como «destino, sua afirmação e realização». 

A África, acerca da qual Cruzeiro Seixas terá dito, não sem um assomo de ironia, 
conforme lembra Coyné no seu minucioso prefácio, que fora o seu «Paris», ou seja, 
o lugar de grande revelação e metamorfose erigido em mito pela sua geração, me-
receu a Cesariny, no ano em que se realizou a primeira exposição em Angola do 
seu companheiro de aventura, as seguintes palavras: «A África é o último conti-
nente surrealista. Tudo o que antecede, combate ou ultrapassa a interpretação es-
treitamente racionalista do homem e dos seus modos tem a ver com um sentido 
surrealista da vida. A África goza do privilégio raro de não ter produzido nem o 
cartesianismo nem nenhum dos sistemas e acções baseados em sistemas de cate-
gorias. A África conhece um mito que nós ignoramos.» Seja como for, é África que 
propicia a Cruzeiro o início da sua aventura poética em 1955, ano em que terão sido 
compostos os textos inseridos por Tabucchi na sua antologia de 1971. Escritos os 
poemas de Eu Falo em Chamas nesse continente livre do execrando cartesianismo, 
e objecto, num ou noutro caso, de alterações quando da sua publicação em livro, 
o certo é que o «Corpo» donde mana, afinal, o fluxo poético é que é a «Paisagem» 
que nenhuma «moldura» está em condições de limitar. Nesse sentido, não deixa de 
assistir razão a Coyné quando se refere à África de Cruzeiro como um continente 
acima de tudo «mental». Tal não obsta, evidentemente, a que a sua poesia inicial 
não deixe de reflectir ambiências e paisagens africanas, se  adentre no «coração da 
floresta», e por ela perpasse o fascínio do seu  bestiário, do elefante à pantera, aos 
«leões» e às «serpentes», e o próprio «fogo», num livro que teria  atraído o Bachelard 
de  A Psicanálise do Fogo,  «pertence ao reino animal».  É claro que,  para um poeta 
da surrealidade, todos os países são, por assim dizer, interiores, «invisíveis» e 
pouco lhe importa que o «tigre» que, num dos poemas, vemos a olhar «lá do alto/ 
[…] a lua por dentro» não faça parte da fauna africana e lhe tenha chegado, antes, 
por via de um famoso poema de Blake, confesso precursor de surrealistas.  

Em A Intervenção Surrealista, de 1966, Mário Cesariny, transcreveu os excertos de 
textos que Cruzeiro Seixas inseriu no catálogo da sua 1ª exposição em Angola, em 
1953. As citações escolhidas, de autores surrealistas, ou encarados tradicional-
mente como seus precursores ou ainda que o próprio pintor via como identificados 
com o espírito do surrealismo, destinavam-se a elucidar e a preparar o público para 
o tipo de exposição que se lhe ia proporcionar. Realizando-se o evento em Luanda, 
nada mais indicado do que começar com um fragmento de Aimé Césaire, criador 
da negritude, de que então se reclamavam alguns intelectuais angolanos que iriam 
estar na origem do nacionalismo literário, mais tarde, na base da própria luta de 
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Deserto esta cenografia mitogénica onde se arrasta, lânguida, a serpente das ori-
gens e dos fins e que, mais rochoso que arenoso, manifesta no reino mineral (como 
resposta à loucura vegetal das florestas assombradas, quando adormecem os dois 
Rousseau – Jean-Jacques e o Douanier –, assombradas pelo irrascível King-Kong 
e um Tarzan metamorfoseado em activista violento da deep ecology) um paroxismo 
de estado cataléptico vaticinando o devir cada vez mais caótico das nossas cidades 
paralisando gota a gota no desencantamento. 
Nesse lugar, como nas areias dos desertos do Oriente, naufragaram porventura 
imemoriais Babel – mas é nessas vastidões na aparência desoladas que se desen-
rola, sob a perturbante inocência duma tempestade de tinta-da-china que se con-
tém de explodir, uma sucessão de mutações e de metamorfoses afectando, talvez 
através duma alegoria do fetichismo, fragmentos de corpos, de objectos mais ou 
menos familiares, com proporções anárquicas, e que um sol cravejado de perceve-
jos ou de alfinetes gigantes ilumina. 
É este deserto habitado por mil e uma promessas dum sonho viável que percorre 
infatigavelmente Artur Cruzeiro Seixas, deserto onde de forma feliz a imaginação 
se pode alimentar e na aproximação do qual, ao invés daquele de Nietzsche, pode-
mos enfim exclamar: sorte e felicidade a quem guarda consigo um tal deserto!  

 

�� 
 

Isabel Mendes Ferreira 
 

CRUZEIRO SEIXAS__________OU O ALTO MAIS ALTO SOBRE NÓS 

a pintura passa a rasgo de luz e sombra no rosto que se constrói desconstruindo 
volumes e assimetrias como nuvens em fuga. 
são as palavras proibidas promovidas a fogo a tempestades a auroras boreais nunca 
antes enunciadas ou por temor ou por inépcia dos falsos corajosos. o homem é o 
seu corpo e este o seu refúgio redentor ou desesperante. e tu o incómodo gesto 
que denuncia arrebata arrasta mostra esconde a intempérie de uma alma sempre 
pujante sempre caída sobre as asas de um anjo salvífico. 
. 
ser antes do tempo e ser para além dele é como entrar num poço onde entramos 
na tela maior da nossa inquietação ____________ 
provocar inquietar inovar perseguir o céu no inferno transformar o possível em 
impossibilidade  
ser purista no *impuro* e bradar ao mundo a diferença que nos iguala. astros di-
ferentes em labaredas sanguíneas. 
e tu 
pintor de palavras surdas que ensurdeces todas as cores de formas coleantes 
usando uma gestualidade fatalmente gritante fazes do teu destino o destino da co-
ragem. 
tu. 
homem.poeta.pintor.gigante da ternura para sempre tempo presente. modo contí-
nuo e desmedido acarinhado pela volúpia de um cântico heróico. 
tu 
sede fome sem sossego ho 
rizonte mais além tão aquém de qualquer idade. 
tu ___________na claridade maior do óleo sagrado. 
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E foi junto ao Atlântico que celebrámos os seus 97 anos, da Assenta à praia da 
Calada, num dos périplos a chegar à minha morada, a envolver a família que pas-
sou a ser a dele. E foi crescendo uma respeitosa admiração pela sua eloquente e 
distinta companhia, pela sua apaixonada sensibilidade e pela surpreendente obra 
de vincada identidade, imensidão, diversidade e ininterrupta continuidade. Pela 
sua jovialidade. 
Para Cruzeiro a juventude é uma das coisas mais belas de toda a nossa experiência 
vivencial. “Acho muito mais apaixonante a experiência da juventude do que a da velhice. 
Os jovens são toda a esperança do mundo, há que reforçar toda essa esperança e esperar 
que eles a reforcem também, porque vão construir o mundo amanhã e têm muito que fazer. 
Gostaria de ser, para todos eles, um exemplo e uma esperança.” Pelo seu espírito inde-
pendente, anseio de liberdade, pela ideia de futuro que ainda o suporta e pela 
pujança criativa de toda a sua obra, estou convicto que será seguramente influen-
ciador de gerações seguintes. 
Em trânsito renovador – Tenho assistido a esse seu ímpeto renovador e desejo de 
retorno a uma juventude transformadora que não se acomoda, exercitada nas va-
riadas mudanças de casa que efetuou em duas dezenas de anos. Primeiro a sua 
casa da Rua da Rosa, que cheguei a fotografar para um artigo da revista Galeria de 
Arte, editada pelo CPS nos idos 90. Um espaço mágico de elegância no detalhe e 
com algo de labiríntico, a poder figurar numa das cidades invisíveis imaginadas 
por Calvino. Na altura ainda continha as obras de arte, em parte trocada com ar-
tistas seus contemporâneos, que iriam constituir a sua coleção na Fundação Cu-
pertino de Miranda. E veio depois a casa na zona da Expo 98, a residência no Es-
toril, o espaço de Famalicão e a Casa do Artista. E com ele, transitaram as suas 
obras de eleição, as mais chegadas e as memórias acantoadas em cada estante de 
livros; os seus amados livros. 
E foram os livros o que mais de particular editou no Centro Português de Serigra-
fia, processo iniciado em 2001 com “Local Onde o Mar Naufragou” integrado na 
“A Arte e o Livro”, coleção que começou com “Narrativas de Sonhos” de Eurico 
Gonçalves, seguido de “Corpo Visível” e “Uma Combinação Perfeita” de Mário 
Cesariny. Aos livros voltarei.  
As edições – O frutuoso diálogo vivido entre a obra de Cruzeiro e o seu público 
apreciador, constituído pelos sócios CPS, resultou em vindas frequentes ao Centro 
e ao Atelier CPS, muitas assinaturas, dedicatórias e levou à edição de quase uma 
centena de obras, entre serigrafia, gravura, colagem, técnica mista ou escultura. O 
lugar de relevo que dedicou à sua Obra Gráfica justificou a publicação do catálogo 
raisonné Obra Gráfica – Múltiplos de Arte, 1976 – 2018. 
Este livro-catálogo foi apresentado em 2018 na sede do Centro Português de Seri-
grafia, com uma memorável homenagem ao artista, presidida pelo Sr. Presidente 
da República Marcelo Rebelo de Sousa. O livro pretende ser uma preciosa refe-
rência enquanto catálogo da sua obra múltipla, reproduzindo cerca de 300 obras, 
editadas ou não pelo CPS. Em simultâneo, augura a uma melhor compreensão do 
universo surrealista de Cruzeiro Seixas e foi apresentado em nome próprio, num 
texto que constitui uma lúcida e clarificadora abordagem aos alicerces da sua cri-
ação. 
Além da pintura, desenho, ilustração, criação de objetos ou cenários para compa-
nhias de bailado, Cruzeiro Seixas sempre aspirou a dar tridimensionalidade aos 
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Diário Não Diário – Aqui chegados, falaremos da minha obra de eleição, o livro 
em edição especial Diário Não Diário de tiragem limitada a 98 exemplares e a cele-
brar a sua idade, em igual número. O livro, apresentado na Biblioteca Nacional de 
Portugal por Maria João Fernandes e António Cândido Franco, leva o intuito de 
partilhar com o leitor o prazer inicial que sentimos ao folhear e navegar nas deli-
ciosas páginas dos seus cadernos homónimos. Assim, foram coladas manualmente 
fotografias, poemas, postais, um envelope com um convite dentro e reproduções 
de pinturas com múltipla leitura – uma criação inédita do nosso surrealista que dá 
a cada obra quatro distintas alternativas visuais. 
Diário Não Diário é um inédito e extraordinário testemunho do mestre surrealista. 
Uma janela para o seu universo intimista onde, citando-o, sem mistério nada pode 
existir. Reúne uma seleção de textos e imagens inéditas do artista onde temos 
acesso à sua caligrafia e à tipografia da sua máquina de escrever manual. Nele tam-
bém podemos encontrar, em generosa homenagem, reproduções de obras de ami-
gos do seu círculo de afinidade surrealista. Cesariny, Mário-Henrique Leiria, Cal-
vet, Vespeira, Areal, Eurico, João Rodrigues ou Raul Perez e também de Júlio, 
Teixeira de Pascoaes, Gonçalo Duarte, Malangatana ou Eva Alves. E citações, tex-

tos ou poemas de Verlaine, Rim-
baud, Artaud, Breton, Julien 
Gracq, Edouard Jaguer ou de 
Camões, Mariana Alcoforado, 
Goethe, Novalis, Pessoa, Mário 
Sá Carneiro, Paul Klee, Magritte 
e Picasso, entre muitos outros. 
E teve afamada repercussão no 
exterior. Escreveu num jornal 
espanhol Tomás Paredes, Presi-
dente da Associação de Críticos 
de Arte de Espanha: De todos os 

livros de artista que passaram este ano pelas minhas mãos, nenhum se aproxima ao feitiço 
e à grandeza do Diário Não Diário de Cruzeiro Seixas. Bonito, mágico, deslumbrante! 
Livro do artista, para ler, contemplar, despertar, para voar desenhando maravilhas grá-
ficas e feitiços azuis, que brincam como golfinhos num oceano repleto de beleza. 
Sonhos feitos papel – Cruzeiro tem milhares de obras partilhadas nas coleções dos 
sócios CPS. Tem sido uma honra para nós levar o sonho surrealista, o mistério e 
o prodígio deste extraordinário criador, à intimidade destes sócios CPS e demais 
colecionadores. “Chegar diretamente às pessoas é o principal da Arte. Se não chegar às 
pessoas, se não for compreendida pelas pessoas, fica paralisada, não segue o seu caminho. 
Assim, é preciso dar-lhe o impulso necessário, ajudá-la a andar.” 
Irreverente (“a juventude é uma das coisas mais belas de toda a nossa experiência”), livre 
(“a liberdade do indivíduo é, realmente, a coisa mais bonita”), apaixonado (“o que fiz na 
vida foi sempre apaixonadamente e isso é necessário”), exaltando o amor (“a palavra 
amor é incendiária”), Cruzeiro Seixas é um homem comum com paixão pelas coisas 
(“sou um homem entre os homens, nada além”) que deu ao mundo sonhos imaginados 
feitos papel (“Eu acho o papel um material tão nobre quanto a tela”), como quem res-
pira, expandindo fantasias que, afinal, conformam a grande realidade. E em tudo 
se revela a magia do instinto criador (“A arte continua a ser o grande apoio, uma 
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Olhar lacrimoso. Mármore luminoso. 
Duplos perfis, duplas visões. 

Ciprestes erectos. 
Fitas enlaçadas e amores sublimes. 

Gavetas, muitas gavetas, paisagens lá dentro. 
Bicicletas de raios de sol. 

Máscaras solenes e resquícios de África. 
Sangue invisível e atletas circenses. 

Vestes da Grécia. 
Pedestais e guardiões de templos. 

Garfos iletrados e chávenas inversas. 
Anéis de envelopes e cartas de rumores. 

Aparos em queda livre. Plumas do silêncio. 
Figuras à espera do vento. Borboletas. 
Guitarra marinha, naufrágios de pedra. 

Torres e castelos e fontes suspensas. 
Bebedeiras de água. 

Jardins do absurdo, acasos silvestres. 
Arcadas e escadas. 

Máquinas de escrever. Paisagens. 
O traço certeiro e o louvor à mão. 

Antiquíssimas memórias. 
Espirais secretas. 

O limiar das coisas que a vida reclama. 
Um cálice, uma pirâmide, uma cama. 

Tentações. 
Chifres, máscaras e uma cadeira. 
Espelhos de anseios. Ocultações. 

Chave adormecida. O fogo da vida. 
Esfinge, eu vi a esfinge! 

Intuições do desconhecido, dualidades. 
Corpo, copo, carta. 

Uma mesa livre. 
Um fauno andrógino, patas na cabeça. 
O fulgor das formas, desencontro feliz. 

Objectos, colagens, perfis. 
Esplendor tranquilo, base geométrica. 

Ruínas do futuro, espasmos. 
Catástrofe de vozes e amores erráticos. 

Pensamentos práticos. 
Cadáveres requintados e ladrões de sonhos. 

Fontes de água sábia. 
 

5 de Junho 2020 
��     
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José Emílio-Nelson 
PINTURA DE [Cruzeiro Seixas] 

 

Entramos 
Degrau a degrau a avançar 

Do último ao cimeiro. 
Vês o cru e o áspero das cores nas formas duras 

Da bílis diluente. 
Sopra a paleta rolada de formas disformes, 

Diluídas, 
O seixo e o sextante. 

Expondo-se aí, 
Até vaguear <na putrescência e na hediondez?,> do bruto fabuloso à delicadeza 

agonizante. 
Sagazmente o Pintor se inverte dispersando-se, e mantém o mantido 

(Como Cérbero eloquente). 
2. 

Entre os pés num silvado e o alcatrão, 
Que bolor se injecta 

Que faça disso uma girândola? 
Aturdido só o fresco ar entra na braguilha 

Em dia cavernoso <, lastimado vicioso>. No Pintor, nas virilhas, 
Aranhiço de pêsames de patas longas, venenoso, 

E pesadelos fulminantes na cabeça aturdida. Constrói 
O que nos Resta unicamente de um Resto. 

(E é, e não é assim.) 
 

�� 
 

José Rui Teixeira 
COM TODO O PESO DO CORAÇÃO NO CENTRO 

uma carta para Cruzeiro Seixas  
a propósito de Flash, de Herberto Helder 

 
Caríssimo Cruzeiro Seixas 
Não nos conhecemos pessoalmente, apesar de termos vários amigos em comum. 
Seja como for, acredito que há muitos outros modos de conhecimento e a distância 
a que nos situamos uns dos outros resulta certamente da diversidade desses dife-
rentes modos de conhecer. 

Literariamente, conheci-o em 2002. Foi o Valter Hugo Mãe quem me ofereceu o 
primeiro volume da sua Obra poética, publicado nas Quasi Edições. Esperei o re-
encontro que os outros dois volumes possibilitariam, em 2003 e 2004.  

Já conhecia uma ou outra porção da sua arte, encontros fortuitos que foram em-
brandecendo algumas das minhas resistências ao surrealismo – confesso que só há 
alguns anos lhe entreguei algum coração, com a ajuda paciente de António Pedro 
e, depois, com a leitura dos manifestos de André Breton. 
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 Natan Schäfer 

Encontro, os rastros 

Uma dança em comemoração aos cem anos de Cruzeiro Seixas 
Na casa do acaso – lâminas de lignum, lúmen – surgem os cavalos do Cruzeiro, 
seus cascos jantando óculos num disco pálido. As Áfricas abrem-se de orelha 
a orelha na dança das cortinas e outras folhagens. A coroa do Rei, agora no ar, 
tomba no topo do cavaleiro levando um leão no escudo e na janela o sol é 
fatiado por persianas felinas. Deixando um lírio cristalino, os ecos ciclos do 
dervixe e sua túnica sulcada por antílopes soprando um tema a partir de um 
rasgo. 

� 
Ready-made para Cruzeiro Seixas 

seixa1 s. f. || (heráld.) espécie de adem que os Seixas têm nos seus brasões. || 
(Alent.) Espécie de pombo bravo, o mesmo que lousa. || Variedade de caran-
guejo, de casca amarela azulada. || Pequeno e airoso antílope da África. || (Beira) 
Cogumelo pequeno, amarelado e redondo. || -, pl. (encadern.) a parte das capas 
que sobressai às folhas nas suas três faces. F. lat. Saxum. seixa2 s. f. || o mesmo 
que sexas.  
In: AULETE, Caldas. Aulete Digital – Dicionário contemporâneo da língua portuguesa: 
Dicionário Caldas Aulete, vs online, acessado em 11 de abril de 2020. [Alemanha, 2020] 

��
 

 Nicolau Saião 
SOBRE CRUZEIRO SEIXAS 

Em 2018 Cruzeiro Seixas enviou-me duas cartas. Uma delas agradecendo com fra-
ternal pormenor o envio que lhe fizera de livros meus. A outra, que carreava a 
oferta de um seu catálogo-livro, era mais extensa e nela se alongava em reflexões 
de índole pessoal norteadas por uma comovente humildade de verdadeiro fabro, 
de hacedor sem jaça, sem prosápia (como a que enroupa certos cavalheiros de mão 
romba que se crêem irmãos de predestinados pelas deusas da paleta) – ele que é 
indiscutivelmente entre nós um dos melhores desenhadores deste tempo, senhor 
de uma imaginação transbordante e fecunda que lhe permitiu navegar, como diria 
Péret, “sem norte e sem estrela através das tempestades, rumo aos areais rumorejantes de 
ágatas onde brilha o olhar provocante das opalas”. 

  Elas trouxeram-me de pronto à recordação uma certa tarde, cerca de 50 anos 
antes, em que o conheci, nos conhecemos, numa galeria de pintura, no decorrer 
da inauguração de uma mostra de um autor que já não lembro quem teria sido. O 
que não esqueci, ao ser-me apresentado por um colega de veraneio, foi a sua figura 
de fino recorte: um senhor esbelto de indumentária em cinzento claro, camisa azul 
marinho, cabelo grisalho acentuando uma delicadeza bem espalhada nuns olhos 
perscrutadores e abertos numa espécie de sonhadora atenção. Conversámos seu 
bocado e, sem me lembrar de muitos pormenores, apenas guardei que faláramos 
de surrealismo, de pintura e de como e porque razão me encontrava eu ali. 
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Mesmo nestas circunstâncias é sempre um prazer encontrar um velho amigo como o é o 
Nicolau Saião. Destes últimos acontecimentos envio-lhe um catálogo onde pode ler al-
guns desaforismos da minha autoria. 
Felicitando-me pela receção dos seus livros, felicito-o pela constância da sua visão. 
Infelizmente já não me vai ser possível, naturalmente, voltar a Portalegre, à casa do 
Régio e às manufacturas de tapeçarias, mas no entanto espero ainda o rever. 
Por hoje fica a gratidão comovida, o velho abraço e os melhores votos, do 
 “Com a admiração e a amizade do Cruzeiro Seixas” 

Artur [escrito pelo seu punho] / 28 Março 2018 
 

2. 
Amigo Saião 
Não é para mim nem para si satisfatória a resposta que posso dar a uma longa carta. 
Os meus 97 anos tornam o dia-a-dia muito difícil… É uma série infinita de impossibili-
dades, como a de ler e desenhar. 
Passei despercebido mas fui “amado” por gente como o Cesariny, o Herberto Hélder; e 
sobre o que fiz, escreveram críticos, como Edouard Jaguer, José Pierre, Franklin Rose-
mont, etc. 
Meus pais não tinham meios para me possibilitar a frequência de um curso e assim, 
durante toda a minha vida, vivi em empregos desenhando dentro da gaveta da minha 
secretária, isto desde 1948. 
Evidentemente que nunca tive um “atelier” … Essas gavetas e a minha homossexuali-
dade foram a grande família da minha liberdade. 
Envio-lhe fotocópias de um texto de Cesariny e outro de Ernesto Sampaio.  
Hoje estou numa instituição que dá pelo nome de “Casa do Artista”, onde falta espaço, 
alimentação, etc. etc. 
A “minha obra” parece-me a mim ter sido mais em quantidade do que em qualidade. 
A maior parte dos artistas que conheço são grandes comerciantes; eu, pelo contrário, 
dei, perdi, deixei roubar a maior parte daquilo que fiz. 
Disso me envaideço imenso. E tudo isto me dá um acréscimo de consciência e responsa-
bilidade, que muito prezo. 
Acresce a estas dificuldades, que são jovens que fazem o grande favor de escrever estas 
cartas e ler uma página aqui e ali dos livros que recebo. 
O seu nome é uma garantia de honestidade intelectual e é uma das companhias possíveis 
neste acanhado espaço geográfico. 
Comovidamente lhe agradeço que se tenha lembrado de mim. 
O abraço forte e os melhores votos do… / Artur / 17/06/2018 

�� 
 

Paulo Jorge Brito e Abreu 
Artur do Cruzeiro Seixas  

o artista e artesão no sonho do século 
INTRÓITO – O falante é aflante, é qual amante o amente. Sublinhamos e alçamos, 
no Surrealismo, a magia, dessarte, a hieromania. Que fixe o legente: na gramática 
sagrada, a Lira de Artur é rapsodomancia. Que o sonho é o êxtase, o Eu é um 
outro, o sonho é dirigir-se para fora de si. No sentido etimológico do termo, Cru-
zeiro Seixas é, portanto, um entusiasmado, quero eu dizer, ele porta, consigo, um 
deus interior. Ou como quem asserta: mais do que a razão, alumbra e deslumbra, 
no Poeta, a paixão. Em viagem para o Amor, na viagem para o Outro, a paixão é 
qual o vento que infla, de feito, as velas do navio. Parafraseando, outrossim, um 
dos nossos Mestres: mais do que perder a razão, Artur do Cruzeiro Seixas, ele 
gosta, e degusta, o que a razão nos faz perder. Sua demanda se cifra nesta sentença: 
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das cores. E temos aqui a Arte como essência, quintessência, da espiritualidade. E 
quanto, agora, à Kármica missão: ao somarmos o número do mês ao número do 
dia, 3 + 3 = 6. São as aras de Eros, é o número amoroso por excelência. Representa 
a harmonia, as Artes e o sentido da Beleza, corresponde aos Enamorados na tradi-
ção do Tarot. Pois no selo e no sal do signo-saimão, essa Vénus venusta é Vénus 
venérea, e no Arcano, que é o «sixth», o «six» é o «sex» e o «sex» é o «six».    
II. A TESE – Ora muito, muito bem: alteamos e alçamos, em «Textos Automáticos», 
o grande Psicodrama e o Teatro da Esfinge. Afiançamos, por isso, na ficção: pra 
além de representar o seu papel, Cruzeiro Seixas ele desenha, decerto, e escreve 
no papel. Isso faz com que o Autor seja, deveras, o fautor e Actor. E nesse Auto, 
então, ou no «miracle play», a «persona» de Artur, ela regressa, ou reingressa, no 
estado infantil. Onde o feitiço é fetiche e é fetiche o fantoche. Ou melhor: onde a 
metáfora é o Mito e o Mito a mentira. Mentira que alentada, alimentada, se trans-
forma, deveras, na verdade promissora. E temos, então, que as «Onze Gavetas For-
radas de Espelho», elas são espectro, especular e espectacular. Lançando, como o 
Mário Cesariny, as imagens e Mitos à circulação. E participando, gimnosofista, na 
ginástica visão. Sendo o fautor, como Aristóteles, do colégio e simpósio, do ginásio 
ou Liceu. E eis Artur Manuel do Cruzeiro Seixas: o pantomimo e acrobata, o equi-
librista no arame. Aquele que faz, do seu inconsciente, o apostolado, epistolar, a 
apologia de Apolo. Nele a serpente mercurial, ela não é, «stricto sensu», o cifrão 
comercial. Pois, falando de Cruzeiro Seixas, seu engenho é grandioso, o Poeta é 
gratuito, o Poeta vive sempre em estado de Graça. E o busílis, deveras, aqui está: 
os Autores que mais se mercam, eles descrevem, eles retratam, aquilo que pensa-
mos: mas nos ajuda, Cruzeiro Seixas, a voar e a dançar, a pensar numa outra coisa. 
Ou melhor: se os Autores do sistema nos descrevem a marcha, nos desenha, Cru-
zeiro Seixas, o bailado, o balé e a Agricultura Celeste: e não divisas, aqui, o seu 
preste Candomblé??? Ou dando a vez e a voz ao nosso Cruzeiro Seixas: «Visitámos 
as canalizações e todo o  sistema de vasos comunicantes, inventado por um outro 
suicida, há já muitos séculos, em estilo manuelino.» E ora muito, muito  bem. Quer 
isto significar várias causas ou coisas. Se o Poeta está à porta, fazem os vasos co-
municantes a ponte, ou ligação, entre o Eu e o Outro. É manobra e manifesto 
duma certa alteridade, e é imagem, metáfora, a alegoria de alerta. O Poeta, por 
isso, assinala, o Poeta nos ensina através dos seus signos. E sendo o signo, sempre, 
aliado à «imago», é preciso partir, nesta biose, é preciso partir do estádio do espe-
lho, ele é sinal e o espéculo da especulação. Ou melhor: o novo e  trova é do «trou-
ver», e o «trouver» o encontrar. O dispor, o compor e encontrar, a imagem escor-
reita para a palavra correcta – e eis aquilo a que chamamos o ministério menestrel. 
E a autonomia, de feito, do significante, e o jogo, por isso, que é próprio do jogral. 
Do jogral, do jubiloso, e construtor das Catedrais. Que arremeda, por isso, a lou-
cura sublime, que se cura, dessarte, através da Palavra, e eis aqui o pôr o penso, e 
eis aqui a «chimney sweeping» da Bertha Pappenheim. O pitiatismo, preclaro, é 
próprio da Pítia, e, falando em Psicanálise, a histeria é de feito o começo da His-
tória. As imagens, por isso, do nosso Cruzeiro Seixas, elas soam, decerto, como 
estupefaciente, nelas somos nós portados a um estado que é hipnóide – e eis aqui 
a «Luna» e  espelho, eis o plectro e a Palas da Palingenesia… E ouçamos, com 
verve, as palavras do Vate: «Também não sem estranheza verifiquei, logo ao passar 
a fronteira, que aqui se mantinham sempre acesos o sol e a lua; a luz era um quarto 
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das Mães. Em seu «opus», ou obra, o seu inconsciente não é contra-racional, ele é 
meta, meta-físico, para lá do racional. E, como em Bernheim, são Belas-Artes as 
Letras, e é forte a terapia pela Palavra. E ora muito, muito bem. Nós hemos, temos 
visto que a loucura é o sonho e que o verso é inverso. Que é matemático o mentar, 
e meta-lógico o mentir, que a mentira, segundo Byron, é qual verdade, alfim, da 
mascarada sublime – e eis o «songe» e o «mensonge», eis o «topos» e quid da espe-
culação. E nesse espectro, ou nesse espelho, a Psicologia, de feito, é fala da Alma, 
é «O Automatismo Psicológico» de Pierre Janet. Ouçamos, por isso, o espectáculo 
especular: «Como os moluscos / os deuses cantam lá da sua distante pátria subter-
rânea / a sua vitória / derramando as tintas erguendo varas / estreitando pontes / 
enquanto à tona de água / ainda uma vez / as palavras cintilam». E temos, então, 
«as tintas» e «as palavras», a «pátria subterrânea». E premente, e presente, o triân-
gulo iniciático, o oráculo de Trofónio. As palavras, por isso, são líquidas, ou me-
lhor: temos n’ Obra de Artur a nave e o navio. O Verbo, então, medicamento e 
alimento, o berço e a barca do Espírito Santo. E mais do que arma, do que arma 
de arremesso, visionamos aqui mesmo a Palavra como nau. E a propósito, ainda, 
das imagens ou magias: «Se a razão é, efectivamente, o que distingue e separa a 
humanidade da animalidade, a imaginação é o factor divinizante»: assim lavrava, 
assim escrevia, o Álvaro Ribeiro.  
III. O SER SENCIENTE – Se adivinhar, portanto, é ser divino, aqui temos a Pintura 
como Arte Divinatória. Ao exercer, então, esse múnus, o Poeta é ex-cêntrico, quer 
dizer, ele cria, com êxtase, fora de si. Ao ser um estranho ele é estrangeiro, ao 
circular, passear e conversar, ele é, veramente, um peripatético. A Pintura, des-
sarte, é qual o triplo V, ela é vida, o viático e viagem. E Artur é Autor na medida 
em que é Actor, é preensão de isagoge e portanto anagogia. Queremos assertar: 
preâmbulo, e sonâmbulo, ele vive, «verbi gratia», em estado ambulatório. Ou como 
quem diz: é transe, é transeunte, e por isso está em trânsito. E muito mais que o 
fundamento, aqui temos nós de feito o Verbo e Firmamento, o especial e liceal da 
universalidade. E qual foi, convivial, o sonho do século??? Foi a festa, a colação, e 
o banquete ritual. E ao fim de cem anos, selectos e solenes, é o Pão da Poesia 
partido em pequeninos. Adunando, por isso, e operando, cultivando aqui a língua 
como forma de liga. E biosofando ou insuflando, e no cenáculo encenando as suas 
imagens. E eis, bem aflante, o Eros e as aras, eis o rito e ritual duma alta Magia. 
Ou melhor, a simpatia, contra o caos e o «topos» da patologia. A imagem, por isso, 
o magistério. E o símbolo, entanto, aquilo que une. E que move e nos comove. 
Pois mais e muito mais do que a contracultura, apela, o Artur, para a cultura de 
encontros. E comunhão, por isso, é moção, é «communio» e carme da comunica-
ção. A se entregar, a dadivar-se, a pôr o verso em comum. Aqui alçamos, portanto, 
a Teoria, deveras. Teoria da Verdade e Verdade do Amor no caroal Cruzeiro Sei-
xas. Poetizemos, por isso, a Filosofia, filosofemos, dessarte, a Poesia – pois é isso 
que nos pede o génio de Artur. E o engenho, generoso, de António Maria Lisboa, 
e a Poesia filosófica do grande Pascoaes. O banquete, por isso, foi benesse. O sa-
crifício foi feito. E ao sê-lo nós somos sacerdotes do Santo. E eis a Poesia feita por 
todos. Sem distinção de raça, de género, de casta e de cor, a Poesia de Artur torna 
sacros, purifica, todos os homens. Portando-nos a cor, a festa e a alegria, a alegria 
fantástica das alegorias. O Ágape, na Ágora, o edule que nos educa. O conduto e 
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Conheci pessoalmente o admirável poeta quando, num gesto da mais pura gene-
rosidade, impulsionado por contactos amigos distribuídos entre Carlos Cabral Nu-
nes, da Perve Galeria, e o mais representativo rosto visível do surrealismo, Perfecto 
Cuadrado, foi possível contar com Cruzeiro Seixas no Congresso que organizei, 
em 2013. Tinha falado com ele uma ou duas vezes por telefone, e por isso mesmo 
já tinha sido parcialmente introduzido a algumas das pedras de toque basilares do 
seu discurso, como a memória omnipresente de Mário Cesariny e de António Ma-
ria Lisboa, a dificuldade em aceitar o lugar do abjeccionismo no quadro surrealista 
português, a necessidade de se queixar permanentemente das condições materiais 
que lhe couberam em sorte ou o impulso sábio, arguto e ao mesmo tempo jovial e 
sedento de novos horizontes com que comentava as crises do presente para mais 
amplamente se dedicar a ponderar as linhas com que poderia eventualmente vir a 
coser-se um novo mundo, a surgir do afundamento à vista dos sistemas dominan-
tes e da necessidade de uma nova afirmação do Homem pleno. Tudo sempre com 
uma confiança na minha geração e no meu próprio trabalho modesto de estudo do 
surrealismo a que, vou lamentando, nunca conseguirei corresponder. Mas enfim, 
às expectativas desta natureza acaba sempre por se responder com um sorriso so-
nhador e uma ponta de remorso pensativo.  

O Artur esteve presente na Fundação Calouste Gulbenkian, participou na inau-
guração do evento, preencheu-nos desde logo a todos com as memórias formidá-
veis do seu convívio com António Maria Lisboa, naquele evento homenageado e 
com o testemunho das cicatrizes vividas pelos jovens surrealistas portugueses nas 
suas incursões de deslumbramento pelas ruas da cidade tenebrosa e das outras 
cidades míticas em que estiveram ou sonharam estar, o que vem a ser em muitos 
aspectos o mesmo. Inevitavelmente, a sua intervenção acabou, também, por intro-
duzir o assunto fundamental de toda a experiência vital de Cruzeiro Seixas: os anos 
de Angola e a emocionada identificação com a atmosfera da terra africana, das suas 
janelas abertas para realidades outras que a civilização suposta havia deixado no 
esquecimento ou aprendera a escravizar e a diminuir nas suas riquezas e nas suas 
oportunidades de sentido. Como tantas e tantas vezes fez questão de considerar, 
Cruzeiro Seixas nunca chegou a sair de África, como, confirma-o o derradeiro en-
contro com Cesariny e Fernando José Francisco, promovido por Carlos Cabral 
Nunes, nunca chegou a deixar as proximidades afectivas e criadoras que o ligaram 
aos amigos da juventude ideal surrealista, por mais que as leis da vida os tenham 
separado, umas vezes em nome da vidinha quotidiana, outras em função de desen-
tendimentos próprios da mitologia do surrealismo em terras portuguesas. A sua 
presença nos demais dias do evento, sempre disponível para ouvir e para acolher 
toda a gente, foi ainda marcada por bem-humorados reencontros com Eurico Gon-
çalves, Fernando Grade e outras personalidades notáveis. Momentos só ao alcance 
de quem enfrenta descomplexadamente a vida, indiferente aos olhares preconcei-
tuosos da sociedade e às marcas deixadas pelo tempo, sobretudo esse tempo que 
insistem em querer transformar numa máquina de indiferenças e de caducas ab-
dicações da plasticidade e do espanto. 

Entrevistei-o antes de regressar a Famalicão e o agradecimento por ter decidido 
receber-me e dispensar-me algum tempo para responder a perguntas cheias de 
uma ganga académica que para ele pouco mais era do que uma espécie de sexo dos 
anjos, precisamente por isso sem desejo nem alma nem vitalidade, só é superado 
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que, por vezes, estalava naquela admirável memória com que recuperava um po-
ema. De Pessoa, na maior parte das vezes. Só esses momentos já valeriam todos os 
anos votados ao surrealismo e a conhecer os que lhe deram e lhe dão forma. 

Como é mais ou menos consensual, o surrealismo também acaba por se fazer da 
dimensão humana excepcional dos seus grandes representantes e da tendência 
destes para uma certa performance da sua própria identidade, experienciada de 
modo a adquirir a espessura necessária para se poder reconhecer no grande palco 
vital do surrealismo. Em Portugal, Cesariny, Luiz Pacheco, António Maria Lisboa, 
Mário-Henrique Leiria, entre outros, deram à sua própria vivência os contornos 
riquíssimos de uma sucessão de poemas que fazem com que se pareça conhecê-
los mesmo antes de começar a leitura dos seus textos e que contribui para que lhes 
valorizemos a coragem e a excepção paralelamente ao talento e ao instinto criador. 
Ora, Artur Cruzeiro Seixas também merece um lugar destacadíssimo nessa galeria 
e pelos mesmos motivos. Ciente das especificidades do perfil carismático de Cesa-
riny, com a sua exuberância, o seu colorido, a sua necessidade de algo mais para 
desbravar no fogo mais pleno da mais aparentemente banal das noites, o seu per-
curso e a sua intervenção surrealista fizeram-se de um modo bem distinto. Culti-
vando uma outra sobriedade, afastando-se da atmosfera carregada das tertúlias dos 
cafés, exaltando a sua dimensão de empregado responsável pelos pais, mantendo 
a sua vida privada muito mais distante da ribalta, fazendo da viagem para África 
uma peça decisiva de qualquer biografia colectiva do surrealismo em Portugal. As 
próprias opiniões e perspectivas sobre o que foi e o que não foi o movimento sur-
realista entre nós, assim como sobre o seu escopo e os seus alcances, diferem ao 
sabor destas idiossincrasias de personalidade, adequando-se a uma delicadeza que 
insiste em reconhecer no Mário o verdadeiro génio a seguir por todos, como o fora 
por ele ao longo de toda a vida. Fazendo-o, ao mesmo tempo que assume a com-
plexidade de uma obra poética e plástica que só as debilidades físicas acabaram 
por condicionar, e que se conta entre as mais vigorosas e extensamente povoadas 
de toda a história criativa em Portugal, Cruzeiro Seixas fica na memória do inter-
locutor como uma espécie de surrealista suave e apto a um mínimo de vida comum, 
com carta de condução, empregos regulares, direcções de galerias de arte, um certo 
enquadramento institucional nos últimos anos de vida, algum reconhecimento co-
mercial, por exemplo pela Vista Alegre. Mas tudo vivido com uma candura e uma 
inocência genuínas, pois neste tipo de experiências não há nada de artificial nos 
mitos, sobretudo nos que criamos para nós e aprendemos a cultivar na experiência 
poética do mundo. A suavidade de um luar contemplado de um cortinado leve-
mente remexido pela brisa, depois de regressar do espaço mítico das praias da 
Costa da Caparica, por contraste com um tom muito mais vulcânico de Cesariny, 
que preferia engolir a noite num dos seus momentos de clown chaplinesco ou de 
esfinge maia. 

Assim em todas as ocasiões em que ao longo dos anos o fui vendo. No lançamento 
de revistas que lhe foram dedicadas, como o número especial da Entre; os encon-
tros com Isabel Meyrelles na Perve Galeria, aceitando do público, mesmo sem ou-
vir como gostaria, algumas perguntas e a oportunidade para, entre notas de desva-
lorização das suas palavras, acrescentar sempre algumas histórias ou perspectivas 
aos grandes momentos de que foi testemunha activa; os lançamentos da revista A 
Ideia em que também marcou presença, sempre com uma invejável genica física, 
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E quer substituir-se sem poder, naturalmente, perspectivar o que apreende 
quem persegue essa claridade que sempre o aureola: como furtar à arte a sua ori-
gem e sentido primários? As mãos de Cruzeiro Seixas, os seus olhos e o seu peito 
são o corpo que animam as paisagens de que o surrealismo dotou Portugal e além-
mar, porque “o corpo é a obra de arte inacabada a que procuramos sempre acres-
centar alguma coisa” (entrevista Maria Augusta Silva). Uma paisagem cuja imagé-
tica poderia cingir-se à palavra pintada e conversada e que, ainda assim, abanaria 
desassombradamente os alicerces de quanta “arte” e “artista” que não têm a cora-
gem de não se empenhar para sobreviver fora das telas e dos livros. Viver dentro 
da Liberdade – essa ilusão “que existe apenas dentro da nossa cabeça” (entr. Ber-
nardo Mendonça), cujos contornos apenas a Poesia cinzela para se adaptar às cir-
cunstâncias do real quotidiano – é um gesto que o Mestre prolongou, convivendo 
com essa correia tantálica que lhe confinava a Poesia às gavetas do escritório, de-
safiando-A a acompanhar o seu trabalho diário, espreitando apenas de quando em 
vez para se fixar, sem demoras, na eternidade do papel; a comer à sua mesa, mas 
sem sorver a ebriedade de uma indulgência de que não conhece o hábito; a convi-
ver com a solidão de quem à vida se molda sem perder a sua anatomia, indepen-
dente a cadáveres esquisitos que não sabem, nem podem saber, ser sozinhos. Essa, 
sim, é a Liberdade que custa viver, a desagrilhoada da ilusão do verso livre, a sub-
limada na transcendência dominadora de um soneto. Mesmo que o cansaço ceda 
à percepção ontológica desta peleja interminável: “A liberdade dentro de mim es-
craviza a minha própria liberdade” (Seixas: 1989). Porque a morte está apenas adi-
ada e há que ‘escolhê-la a tempo para a poder amar’ (Forte: 2003, 54). Talvez seja 
por isso que o Mestre admita que à sua obra apenas lhe falte a morte (Seixas: 1989), 
essa “outra vida” que abraçamos para, novamente, não ser vivida (Seixas: 2003, 70). 

A palavra escrita de Cruzeiro Seixas, paladina sofisticada de um amor que tran-
sita a partir de todos os caminhos habitados pela Beleza (um dos móbiles da sua 
existência poética), essa “estrada prolongada até ao infinito” (Seixas: 1989), abre-se 
como as suas mãos se abrem para acolher em si quem com ele quer conversar, 
tendo estabelecido certa vez, a uma jovem impressionada, a equação necessária 
entre a temperatura das mãos que nas suas acolhia e a do coração que, na sua 
frente, não sabia ainda que o tempo liquefaz todas as ambições, diferenças e qual-
quer verdade: “pergunto-me e pergunto-te / se a verdade existe” (Seixas: 2002, 14). 
Essa verdade, que seria o Amor, eterna e contraditoriamente ausente de um sur-
realismo que sobrevive aos ombros da interrogação e da indefinição, sem refrigé-
rio, com a certeza de que “de certezas não se vive – morre-se” (Seixas: 1989). Como 
escrever, pintar, criar, enfim, viver algo que se desconhece mas que é toda uma 
alegoria mirífica da última real tradição viva? “não amo / nem o amor / nem o sonho 
/ nem a pintura / [...] nem estes meus poemas (!) / copo de água fresca / que mais 
aumenta a sede” (Seixas: 2003, 32). Só se pode dar a vida pelo que não se vê, pelo 
que se desconhece: “Amo o que não amo / em todas estas coisas, / e indefinida-
mente / no fundo de tudo / amo a poesia e os poetas / que dão sempre mais / sempre 
muito mais / do que peço, / como tu, / mesmo eternamente ausente / meu amor” 
(Seixas: 2003, 32). Na impossibilidade da experiência das diversas cristalizações que 
a Liberdade pode assumir, e que sempre alimentou a existência de quem devotou 
toda a sua vida à concretização do surrealismo – à parte Luiz Pacheco, desconhece-
se um surrealista que tenha tão declarada aversão à sociedade (Seixas: 1989)1 –, 
Cruzeiro Seixas urde, pela decomposição inorgânica do que percepciona, uma 
imagética que procura aureolar novamente os seres, os lugares e as atmosferas de 
um princípio misterioso extravagante à percepção humana, mas presente nas rea-
lidades a ela associadas: “O que lhe dá prazer Senhor/é ele sentir a mão/ou a 
mão/que o sente a ele?/Toda a explicação/Será em vão” (Seixas: 2003, 18); “A minha 
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Aranda, que, em 1974, durante uma estadia minha em Madrid, me levou à vossa 
ilha, onde conheci Eduardo e Maud Westerdahl, Pedro Garcia Cabrera e Do-
mingo Perez Minik, entre outros. Também estavam por lá António Saura e (Ma-
nuel?) Hernandez, expondo em salas distintas. Com P. Garcia Cabrera ainda 
tive alguma correspondência depois e, de Maud Westerdahl, um bilhete amá-
vel... 

Porque o ocupo, eu, a si, com esta história louca, tão totalmente negativa? Ah, 
é que me incomodou, e ainda hoje incomoda, isso do Pepe Aranda resolver 
dedicar-me um livro contra o qual estou, verdadeiramente! Da Maud Wester-
dahl, sei que, quando saiu o livro, telefonou para Madrid, casa do autor, e in-
sultou-o de tudo e de mais alguma coisa. Eu, não fiz nada se não confirmar-me 
a sorte que tive em não me misturar com aquela treva cerrada. 

E será também porque é você, Miguel Perez Corrales, quem me envia, tão 
generosamente, os documentos vivos (continuam vivos!) da pequena ou grande 
história do Surrealismo español [sic] – o qual, na península (como vocês dizem 
com bastante graça...) nunca existiu... 

Há agora um amigo de um amigo meu, um tal, simpático, snr. dr. Perfecto E. 
Cuadrado Fernandez, de Palma de Mallorca, conhece?, que anda resolvido a 
estudos sobre o surrealismo português e que, em carta recente, me sugere um 
livro a fazer de colaboração com êle [sic] (ou, se é demais... uma antologia do 
dito surrealismo aqui). A verdade é que tenho um medo horroroso dos abismos, 
e já escaldado fui por um outro fulano, talvez bastante mais idiota, este, de 
nome António Tabucchi que em anos idos me pediu ajuda, eu dei, e o resultado 
foi um académico salsifré refrito à italiana compósito que saiu na Enaudi em 
1971 com nome “La Parola Interdetta – Poeti Surrealisti Portoghesi” e sequên-
cias inteiramente confusionistas, uma delas, talvez a mais espazida [sic], a tetra-
logia da angústia que caracterizaria os poetas surrealistas portugueses... como 
se o surrealismo, português ou chinês, pudesse estar nisso! Este o primeiro dos 
tais, doutor e tudo, que é parvo, não se importa de o ser (como se importaria? 
dada a aplicação nos trabalhos e imbecilidade trabalhosa congénita, acaba de 
ser nomeado Director do Instituto de Cultura Italiana em Lisboa. Não é bom?) 
e também escreve muito, ou faz escrever, por intermédio da esposa, também 
grande doutora, Maria José Lencastre (Lancastres) e com o alto patrocínio de 
outra doida, esta de mais gabarito (mais sacana, portanto) (mas mais triste), a 
Luciana Stegagno Picchio, que não é da Universidade de Roma porque ela (é a 
universidade de Roma – pena não ser algo maior ainda! – o Vaticano!!! –) tam-
bém escreve muito, ou faz escrever, dizia, sobre o Fernando Pessoa que é o que 
está a dar agora a febre à península. Nos interstícios do entanto, atirou também 
cá para fora, desde a península italiana (Pisa) uns Cadernos Portoghesi, dos 
quais um dedicado ao Surrealismo Português (Portoghesi) que não passa de 
uma matilha de cães açulados contra mim (“fascista”, ou quase, etc.).* Os ladra-
dores, por acaso portugueses, como o tal Almeida Faria, foram apanhados um 
tanto a escuro nas imediações da cidade eterna, ou mesmo dentro de portas, 
como um que andava a trabalhar na rádio, perdão, na já citada universidade 
(um tal João Nuno Alçada) e outros que não digo “mais” por serem o “mesmo”  
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ele. Seria irresponsável fechar os olhos diante do longo, lento e depurado pro-
cesso de aperfeiçoamento das suas ferramentas, não só para tornar os disposi-
tivos que lhe eram antagónicos insubstanciais, como também para os pôr do 
seu lado, pois o capitalismo dá-se muito bem com a recuperação e a reificação, 
e estes ficam-lhe melhor. Alguns chamam a essa operação capitalismo de espí-
rito. Outros dão-lhe o nome de produtor ou gestor de subjectividades. Há con-
fraternidades nas expressões. A arte, que ainda hoje continua a ostentar social 
e popularmente o privilégio de ser a melhor e maior representação das capa-
cidades criativas humanas (o que para alguns espíritos é muito desanimador), 
não só ficou enredada na engrenagem do capital, como também é a sua agente 
mais vanguardista. Da mesma forma, os procedimentos que nas primeiras van-
guardas do século XX — e fora destas o surrealismo — eram fruto de um dis-
curso da liberdade, em que se punha em jogo a emancipação mental e social 
humana, foram raptados pelo capitalismo, com o colaboracionismo de tantos 
e tantos artistas, poetas, arquitectos, publicistas, desenhadores e outros novos 
paladinos das profissões liberais, que não hesitam em pôr-se ao serviço das 
ideologias da mercadoria. O seu conteúdo subversivo transformou-se em ob-
jecto de troca nos leilões dos subsídios, ficando o seu propósito revolucionário 
associado a um radicalismo de trabalho social, de trabalho cultural e de museu 
(perfeitamente balizado, para garantir a sua inofensibilidade). 

A isto, o capitalismo soma um grande talento como hipnotizador e ladrão de 
vontades. Não é incomum distinguir os seus resultados entre alguns espíritos 
que afirmam convictamente que a vida não pode ser vivida senão dentro dele 
e que não há fora do capitalismo. E talvez estejam certos, compreendido em 
sentido estrito: dentro do capitalismo. Mas devemos questionar-nos, pelo me-
nos como interrogação saudável, se não existe algo à volta do capitalismo, ou 
seja, algo que já existia antes da sua fundação, e que poderá continuar aí du-
rante a sua existência e depois da sua morte: uma exterioridade que não pode 
ser do todo, pese embora as tentativas, nem ser abarcada ou cercada por esse 
sistema que acreditava ser omnipotente e irreversivelmente colonizador da 
vida humana e não humana. Seria parecido a pensar que, estando na prisão, a 
vida humana só se poderia desenvolver dentro das suas leis e normas, e que 
fora desse recinto o que existe deveria ser contemplado de acordo com essas 
leis e normas. Falo, em suma, da institucionalização do confinamento, do 
triunfo da alienação, da rendição do inabarcável. Mas nem uma coisa nem a 
outra são irreversíveis. Sem insistir neste ponto, pois afastar-nos-íamos dema-
siado do propósito desta exposição, comprazo-me em sugerir que qualquer 
pessoa tem a opção de ser livre para personalizar a configuração da melhor 
prisão para passar a sua vida. Talvez esse seja um estupendo aliciante para a 
má consciência. 

No que me diz respeito, a atitude tem de ser outra e, com ela, as consequên-
cias devem ser assumidas. Essa tarefa, durante o nosso tempo de vida, consiste 
em atrair para o mesmo campo de acção todos os procedimentos e práticas 
orientadas para a desalienação social e mental (e peço desculpa pelos pala-
vrões, mas não encontro uma melhor forma de o dizer); procedimentos e prá-
ticas conhecidos e desconhecidos, ou seja, que ainda podem estar por inven-
tar. Pois, parafraseando um ditame dos surrealistas do final da década de 1960 
ou do início da década de 1970, hoje, mais urgente do que fazer reivindicações 
é inventar liberdades. É nesse ponto que podem coincidir as aspirações de 
algumas concepções da poesia (da arte) e da psiquiatria (alguns psiquiatras). A 
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� 
III 
Não os ouves? Não ouves como o céu range? Não ouves como são arrancadas as pa-
lavras?... Somos estúpidos, esquecemo-nos sempre que podemos perder sempre um 
pouco mais… 
V 
Vá, vamos romper silêncios. 
Obrigado pelo teu presente (aquelas lindas toneladas de vontade de morrer…) 
VII 
Os pequenos alfinetes que me pendurarão do céu quando morrer vão tecendo de den-
tro da minha mortalha. As horas não se perdem. Isso nunca. Isso jamais.  
VIII 
Vamos ver o quebrar das ondas. Minha dor… como sinto falta de ti! 
Solidão multitudinária. Tu também te afogas de tanto respirar. 
…Vamos miúda, vamos à luta. Eu ganho sempre. Eu perco sempre… 
(FRAGMENTOS. Um exercício de escrita compulsiva. Extraído de enajenados. pu-
blicación intermitente sobre salud mental y revuelta, 3. Ano 17 da Era Orwell. Prima-
vera). 
� 
ENLOUQUECIDAS 
A mulher agarra os seus dentes e os seus ossos 
e foge para um qualquer deserto próximo, 
os metros registam lágrimas e desordem nas suas linhas, 
o cimento manifesta vontade de chorar e chora entre  
pedras da calçada 
e cigarros apagados, 
muitas vezes sente a liberdade nos olhos 
vendo como as pombas da morte fogem, 
como a saliva se escapa de boca em boca, amando-se, 
 
a mulher agarra nas suas tralhas e no seu esquecimento e segue o seu  
caminho, 
mesmo que não haja caminho, 
mesmo que em vez de uma mulher seja só uma fonte, 
as borboletas negras pousam na língua dos 
adormecidos 
e engolem o sangue de todas as mães que  
desapareceram, 
 
assim se situa a vida no ventre do universo 
enganando os que parecem compreender tudo, 
sem recordar que numa hora desconhecida serão cadáveres 
e sombra, 
 
o fio do infinito brinca com as noites escuras 
enquanto duas miúdas se beijam e as suas almas desaparecem 
a caminho de um paraíso irreconhecível, 
eu dispo-me e atravesso o corpo dos fantasmas 
com um medo atroz a desaparecer no delírio 
e ao mesmo tempo com uma vontade irresistível de me fundir nele. 
(Extraído de Mandrágora. Publicación feminista antipsiquiátrica. II Edição. Março 
de 2015. B.U.C.L.E.S.) 

� 
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arte dos loucos, ou seja, a acção do espírito que é pintar ou escrever, nem 
sequer tem isso em conta, consequência de um delírio que essas leis ignoram. 
Isso não deveria impedir de pensar que ao factor libertador do processo de 
criação se siga outro de fruição intelectual, oferecido pela contemplação do 
realizado, por quem o fez e pelos demais, o que produz um contágio auxiliar, 
que evita o isolamento e trava o solipsismo. 

De resto, vem ao caso recordar que, de novo nas palavras de Remo Bodei, «o 
delírio obtém o seu nome de uma metáfora camponesa, do acto de de-lirar, de 
extrapassar a lira ou porção de terra compreendida entre dois sulcos. A ideia 
de sair da sementeira encerra duas conotações fundamentais: o excesso e a 
esterilidade» (13). Esse sair da sementeira, esse desvio do curso traçado que 
pode levar ao fértil ou ao infecundo... Esse é o vaivém do delírio do louco. E 
quando o movimento para a fertilidade domina, é porque o acto de criar es-
capa (de-lira) de um imaginário mimético (de uma sementeira predeterminada) 
em que a imaginação do louco (a imaginação humana) fica cativada, dando 
início a um processo de libertação em que está em jogo a sobrevivência do 
desejo e, por conseguinte, a possibilidade de activar um princípio de desalie-
nação. Esta começa a ocorrer desde o momento em que a criação das pessoas 
com sofrimento psíquico permeia uma potência poética que, admitindo os di-
ferentes graus de intensidade, tende, equivalentemente, a «desestruturar os 
mecanismos mentais de relação e percepção ancorados na normalidade, e que 
em si mesmos são fonte de alienação» (14). 

 Reconheçamos que nessa potência poética, além disso, domina o triunfo do 
inspirador. E não é coisa pouca chamar a atenção para isso. Não é coisa pouca 
perceber que os chamados loucos, através das suas palavras e imagens, fazem-
nos uma preciosa doação: entregam-nos um imaginário que nos mostra — ou 
ao menos nos indica — o que não conhecíamos e valia a pena ser conhecido. 
Pois seja por meio da palavra ou da imagem, é a linguagem da loucura que diz 
e mostra o que a linguagem da normalidade rouba ou censura; é o invisível (ou 
seja, o que não se quer ver, por não se querer olhar) e o indizível (o que não se 
quer dizer, por não se querer ouvir), o que, contudo, se expressa através do dis-
curso demente. O imaginário assim revelado não deixa de actuar — de acordo 
com os valores atribuídos — na restituição de uma vida mental que será deci-
siva no processo de construção de um ser humano que só se começará a refazer 
se recuperar o discurso da liberdade, em que estão justamente inscritas estas 
palavras e imagens. O Romantismo, o Simbolismo, o Expressionismo, o Sur-
realismo, a Antipsiquiatria, explicaram-nos isso tudo, oferecendo-nos um co-
nhecimento que parece evaporar-se cada vez mais na aquosidade deste tempo 
líquido. 

A época exasperou a usurpação da imaginação do indivíduo ao integrá-la nos 
mecanismos demolidores do espectáculo: é a maneira de a esvaziar de conte-
údos que tendem à superação da alienação mental e social, individual e colec-
tiva. Mas esta alienação não é perpétua e nem sequer devemos consentir que 
se acredite nisso. Os focos do incêndio estão sempre prestes a avivar-se. Mas 
devemos reaprender a localizá-los. De antemão, não desdenhemos a figura de 
um batalhão da imaginação que se ponha ao serviço da indocilidade e do que 
possa sair dela. A Federação da imaginação — parafraseando o amigo que pro-
pôs a federação dos sonhos — é um objectivo a cumprir. Consubstancial a 
tudo isso é a aspiração, peremptória, a que a alma humana seja devolvida à 

A IDEIA – revista de cultura libertária 





	

. 100 . 
 

Andrés Devesa 

O CREPÚSCULO DOS DEUSES 
[A Essência kitsch do Nazismo] 

 
EM MEMÓRIA DOS MILITANTES DO LA MAIN À PLUME  

ASSASSINADOS PELO NAZISMO 
 

No Verão de 1937, foi inaugurada em Munique uma exposição de arte intitulada 
«Entartete Kunst» (Arte Degenerada). Nela puderam ver-se pela última vez na Ale-
manha nazi obras dos mais importantes artistas de vanguarda (Max Ernst, George 
Grosz, Paul Klee, Pablo Picasso, Vincent Van Gogh, Marc Chagall, Wassily Kan-
dinsky, Otto Dix, Edvard Munch, entre muitos outros). Mais de 600 obras, que 
tinham sido confiscadas a museus, instituições e particulares, foram expostas junto 
a obras realizadas por doentes mentais. Umas e outras foram colocadas sem qual-
quer ordem, empilhadas, muitas sem moldura e, por vezes, acompanhadas de títu-
los burlescos e comentários depreciativos. As vanguardas artísticas tinham sido 
praticamente exterminadas depois de os nazis terem chegado ao poder, ainda que 
esta decisão não tenha sido tomada sem um certo debate nas mais altas esferas (1). 
O nazismo via a arte de vanguarda como um sintoma de decadência, «um produto 
de mentes sifilíticas e de infantilismo pictórico» (2). Com esta exposição, os nazis 
pretendiam mostrar a «degeneração» da arte de vanguarda, equiparando-a às obras 
dos perturbados. O argumento era bastante simples: só os loucos, os degenerados 
e os impuros (racial, política e culturalmente) podiam opor-se aos valores morais e 
estéticos da nova Alemanha. E todos tinham de ser tratados com a maior severi-
dade. O vírus tinha de ser extirpado. 

Amiúde foi dito que os nazis sentiam um grande desprezo pela arte e pela cultura, 
uma simplificação cómoda que os apresenta como novos bárbaros que arrasaram 
ou pretenderam arrasar a cultura europeia. Mas o que é certo é que os nazis tinham 
uma ideia bem clara da arte e da sua finalidade, do que se podia esperar dela e do 
que esta jamais devia nomear. A arte e a cultura deviam estar ao serviço do poder, 
do Estado, da ideologia triunfante. Deviam escorar a união entre as políticas do 
Estado totalitário e a «alma do povo». A arte ficava reduzida, em primeiro lugar, a 
propaganda e, mais profundamente, a um mecanismo de reconciliação com o exis-
tente, uma arte como consolo e como expiação. Qualquer tentativa de mostrar al-
guma contradição ou tensão do mundo moderno estava descartada (3), como tam-
bém ficava eliminada qualquer alusão, por mais velada que fosse, a esses «outros 
mundos» possíveis dos quais alguns poetas e artistas falaram no princípio do século 
XX. É por isso que esse ódio às vanguardas não era casual, já que muitos desses 
artistas não concebiam as suas obras como uma mera expressão artística ou cultu-
ral, mas como uma arma contra uma sociedade cada vez mais alienante, que tinha 
de ser destruída. Era um desafio à civilização que se resumia num «assalto à vida 
quotidiana, um assalto em que as contribuições dos artistas militantes iriam ter 
uma enorme importância. Havia a necessidade de conquistar a vida, o que levava à 
necessidade de destruir o mundo» (4). Esse desafio era intolerável tanto para a soci-
edade liberal burguesa quanto para o nazismo. A primeira tratou, na maioria dos 
casos com sucesso, de integrar as vanguardas no discurso cultural normativo. O 
nazismo procedeu ao seu extermínio. Em Março de 1939, queimaram-se 4000 obras 
de arte no pátio do quartel dos bombeiros de Berlim. A maioria dos artistas de 
vanguarda tinha já tomado a via do exílio e os que não o fizeram acabaram assassi-
nados em prisões e em campos de extermínio nazis. 

Em contraposição à Exposição de Arte Degenerada, foi projectada a Primeira Ex-
posição de Arte Alemã na recém-inaugurada Casa da Arte Alemã, desenhada pelo 
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direita. 
A poderosa burguesia industrial alemã compreendeu muito melhor do que nin-

guém o que estava em jogo, o que poderia acontecer se não fossem tomadas medi-
das drásticas. Era necessário um governo forte que impusesse a ordem, mas isso só 
não bastava. Não necessitavam de um Bismarck, mas de alguém com quem o pe-
queno burguês, que tinha deixado de o ser, se pudesse identificar. O nazismo pro-
porcionou um sistema ideológico simples, mas eficaz, construído sobre mitos que 
remetiam para os instintos mais primários, para a pura sobrevivência num mundo 
hostil cheio de inimigos (reais ou imaginários), reconciliando ilusoriamente o ser 
humano diluído na massa consigo mesmo e com um mundo numa crise perma-
nente que não compreende nem pode sonhar controlar. O nazismo aliena a massa 
das razões do seu mal-estar, primeiramente o seu próprio carácter de massa (a sua 
despersonalização como indivíduo), dirigindo-a como se fosse um só corpo com 
um destino vital. Aí reside a derradeira razão do seu apelo contínuo ao atavismo. A 
massa é personificada, o ser humano é desprendido do seu ser para ser encarnado 
numa entidade transcendental, o volk, e culpa o outro (o judeu, o bolchevique) para 
se desculpar da sua cumplicidade com a sua própria escravidão, a ponto de a cele-
brar. O nazismo é, na sua essência e antes de mais, uma religião, uma consciência 
invertida do mundo, que veio salvar o mundo que o gerou das suas próprias contra-
dições.  

A crescente proletarização do homem contemporâneo e a crescente formação de 
massas são duas faces da mesma medalha. O fascismo tenta organizar as massas 
recentemente proletarizadas, sem tocar nas relações de propriedade que estas pre-
tendem eliminar. O fascismo vê a sua salvação no facto de permitir às massas que 
se expressem, mas, de modo nenhum, que exerçam os seus direitos (8). 

O nazismo oferecia um amparo, um consolo. Mas também uma identidade, uma 
possibilidade de expressão e uma ilusão de poder sobre a própria vida. As leis da 
economia, o progresso técnico e a razão de Estado seguem um caminho autónomo 
que o ser humano só pode observar desde o exterior, sem participar nele a não ser 
como engrenagem. Mas, no entanto, o alemão médio podia sentir-se identificado 
com a figura do führer e com os mitos e rituais do nazismo. «A atracção do nazismo 
residia menos numa ideologia explícita do que no poder das emoções, imagens e 
fantasmas» (9). O poder de sedução que Hitler exerceu sobre as massas alemãs não 
se deveu tanto à sua personalidade fascinante (que não o era), mas à massa ter ela 
própria encarnado a figura do führer. A burguesia alemã subjectivou-se como 
massa despojando-se da sua subjectividade como indivíduo. Despossuídos da sua 
liberdade e de qualquer poder sobre as suas vidas e sobre o mundo, os alemães 
cederam os restos de liberdade que podiam deter para ter a ilusão de, como povo, 
como raça, exercer um poder que lhes tinha sido negado como indivíduos. O führer 
é um eu idealizado do pequeno burguês (10) e o nazismo é a sua materialização. 

O ser humano diluído na massa funde-se, dessa forma, ainda mais nela, mas 
sente-se protegido, a salvo e, sobretudo, crê exercer um poder que não tem como 
indivíduo enquanto parte de algo maior. Tudo isto não poderia ter sido levado a 
cabo sem a imensa maquinaria propagandista nazi, sem os seus mitos, sem os seus 
rituais e, quando foi necessário, sem o apelo ao esforço bélico. O principal ojectivo 
das invasões alemãs não foi a conquista territorial ou a necessidade de acabar com 
os inimigos externos, mas a necessidade de escorar ainda mais a dominação no 
exterior, de unir ainda mais o destino da massa ao da pátria e do seu führer. 

Para levar a cabo essa «união sagrada» entre o führer e a massa, era necessária a 
interiorização dos preceitos ideológicos do nazismo, sendo isso levado a cabo me-
diante uma colonização da vida quotidiana. Da mesma forma que o cristianismo se 
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MÁRIO-HENRIQUE LEIRIA:  
«LIDAR COM A TAL REALIDADE INSUPORTÁVEL» 

 Tania Martuscelli  
 

Tania Martuscelli, brasileira de nascimento, vive nos Estados Unidos (Colorado) e é 
mal conhecida do público português. Tem um trabalho de grande fôlego sobre auto-
res portugueses que nos são caros como Mário-Henrique Leiria, Cruzeiro Seixas e 
Mário Cesariny. Entre 2016 e 2019 editou ou reeditou milhares de páginas de Mário-
Henrique Leiria e foi ela em conjunto com Bruno Silva Rodrigues que se ocupou do 
surrealismo português na recentíssima The internacional enclyclopedia of surrea-
lism (3 vols., Londres, Bloomsburry, 2019). O seu trabalho merece ser conhecido, 
divulgado e comentado e a sua figura apresentada entre nós.  
 

Fale-nos da sua origem, da sua ligação ao Brasil, da 
sua primeira formação, dos seus primeiros interesses? 
Meus ancestrais são judeus asquenazes que imigraram 
à Itália. E se até meados do século XIX eram conheci-
dos cavaleiros, comendadores e diplomatas napolita-
nos, em princípios do século XX eram emigrantes. Meu 
bisavô foi para o Brasil, ao mesmo tempo que um de 
seus irmãos foi para a Argentina e outro veio aos Esta-
dos Unidos. Ainda tenho uma pitada de índio, africano 
e talvez (espero bem que sim!) português. Sou brasilei-
ríssima, mas cidadã americana. Uns maldosos pode-
riam até dizer que sou rafeira! E isso deve explicar mi-
nha vadiagem pelo mundo: Brasil, Portugal, EUA... Fiz 

minha graduação no Brasil na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 
e ali cumpri metade do meu mestrado e outra metade em Portugal sob a su-
pervisão de Fernando Cabral Martins e – no Brasil – Haquira Osakabe. Depois 
fui para Amherst, Massachusetts (UMass), fazer meu doutoramento com Fran-
cisco Cota Fagundes, com quem aprendi a apreciar a obra Jorge de Sena – até 
então só conhecia as críticas ferinas feitas por Cesariny e os outros do anti-
grupo. Comecei minha carreira profissional em Massachusetts (Smith College), 
desci no mapa um bocadinho a Rhode Island (University of Rhode Island), 
depois um pouco mais a Connecticut (Yale University) até que dei um salto 
mais longo, a sudoeste, indo parar nas montanhas do Colorado. Cá estou há 
dez anos. 
 
Como e quando nasceu o seu gosto pelo surrealismo em Portugal? 
Ainda na graduação li o poema «Rêve Oublié» do António Maria Lisboa na 
edição de 100 anos de poesia portuguesa em A Phala [1988] na biblioteca da 
Unicamp. Não consegui mais parar de pensar naquilo. Não entendi o poema, 
mas achei-o desconcertante. Penso que isso foi em 1994, porque em 1995 eu 
ganhei uma bolsa de iniciação científica para trabalhar com o surrealismo – 
dos manifestos de Breton aos anos 40 em Portugal. Descobri que a vida profis-
sional podia aliar-se ao prazer da leitura e por conta disso acabei trabalhando 
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com a obra do António Maria Lisboa no mestrado. Por coincidência a Assírio 
reeditou o livro em 1996, então pensei que a kabalá surrealista me estava indi-
cando um caminho – e eu fui seguindo... 
 
Tem consagrado um continuado e volumoso trabalho ao espólio de Mário-
Henrique Leiria, que viveu uma intensa fase da vida no Brasil. Por quê este 
seu interesse pelo autor dos Contos do Gin Tonic? 
Em uma de minhas idas a Lisboa como bolseira da FLAD e BNP, tinha acabado 
de sair um artigo meu sobre o Lisboa. Depois de lê-lo – ou foi minha tese que 
leu, não me lembro, o então diretor de bolsas da BNP me informou sobre o 
espólio do Leiria. Fui lá ter e vi uma imensa coleção de poemas que não co-
nhecia. Acabou por ser tema da minha dissertação de doutoramento. Já co-
nhecia o Leiria contista, mas na época minha especialização era em poesia. 
Portanto, foi um grande achado. Evidentemente eu corria um risco que era o 
de trabalhar com material inédito e ser de alguma forma a primeira crítica a 
dar relevo à sua poesia. Mas minha formação académica era suficientemente 
sólida para me permitir apostar na poesia do Leiria, ainda que variada, escrita 
em diferentes momentos e fases de sua vida. O facto de ele ter vivido em São 
Paulo só me interessou mais tarde, quando passei a trabalhar com questões de 
hibridismo e identidade, mais pertinentes à área de Estudos Culturais. Estive 
com sua família no Brasil e fiz uma série de entrevistas bastante reveladoras 
sobre o percurso do Leiria. Isto deu início a outra fase da investigação. Com o 
Leiria sempre há novos caminhos a percorrer e estou nessa vida há já uns 20 
anos! 
 
Quais as fontes do surrealismo em Mário-Henrique Leiria e qual o papel 
deste movimento na sua obra múltipla? 
Mário havia lido com interesse os franceses, ainda antes de assistir à primeira 
apresentação no JUBA [Jardim Universitário de Belas-Artes] do anti-grupo, em 
1949. Segundo escreve em uma carta a Cesariny a pedir para conhecer melhor 
as propostas d’Os Surrealistas, em 42 havia lido os manifestos – 42 é ano da 
publicação do Prolegómenos... do Breton – e Imaculada Conceição. Na mesma 
carta diz que teve contato com o GSL [Grupo Surrealista de Lisboa], mas não 
parece ter se identificado com a arte deles – nem eles com a dele. De facto, 
incentivado por suas leituras um tanto ávidas acerca do modernismo e van-
guardas, Leiria em 45 escreveu o «1º. Manifesto do Sobreporismo», cujas inter-
ceções com o surrealismo e cubismo são latentes. É de notar, aliás, ao ler o 
conjunto de sua obra crítica ou manifestos (está tudo no volume III da edição 
da E-Primatur), uma preocupação pela busca da essência da arte e do artista. 
Suas fontes são tanto o surrealismo como os estudos de Ortega y Gasset, e 
ainda podemos cotejar alguns argumentos em seus textos com os de Hugo Fri-
edrich – só que os de Friedrich foram posteriores. Refiro a este pormenor (im-
portante) para mostrar que Leiria sempre se preocupou com questões não so-
mente estéticas, como também ideológicas da arte, o que explica, aliás, sua 
obra polifacetada. 
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exemplo prático do percorrer de sua obra, podemos reconhecer no surrealismo 
em Portugal uma singularidade que tem a ver com o fenómeno de Pessoa, Al-
mada, Sá-Carneiro, e ainda Pascoaes, Cesário e outros, para além dos referen- 
tes bretonianos, aragonianos, etc., do surrealismo histórico. 
 
Qual o ponto da situação em relação ao espólio de Leiria? 
Ainda que tenha trabalhado exaustivamente com o espólio leiriano, tanto na 
BNP como em outros, como já me referi, há tantos caminhos a percorrer com 
o Leiria e ainda tanta novidade para encontrar, que chega a ser impossível dar 
conta de sua obra completa. A impressão que tenho é que nunca se completarão 
os trabalhos de e sobre Leiria. Ao longo de sua vida publicou, presenteou, não 
assinou ou assinou com pseudónimos trabalhos seus, o que torna impossível 
pensar que ao juntarmos os espólios conhecidos (sobretudo o da BNP e o do 
Manuel de Brito, que são os maiores) temos tudo do Leiria. Outro dia, andavam 
a leiloar uma nota sua a um editor, por exemplo. De onde terá vindo tal docu-
mento? E os poemas e desenhos que presenteou aos familiares e amigos? Ainda 
que alguns apareçam nos volumes das obras completas, há outros provavel-
mente, perdidos em baús alheios. Falando em baús, há uns anos também an-
daram leiloando um tal baú que havia pertencido a Leiria... Terminado meu 
trabalho com o vol. 4 das obras completas, convido todos a ir à caça ao tesouro! 
 
Os dois Mários – Leiria e Cesariny – frente a frente. Como os vê? 
Ah, esses dois! Ambos preservavam sua dignidade humana ainda que esta fe-
risse certa camada da sociedade... Leiria e Cesariny, pelo que percebo do ma-
terial com que venho trabalhando, mantiveram um diálogo ao longo dos anos. 
Leiria não se correspondeu muito com os ex-colegas de grupo durante os nove 
anos que esteve no Brasil, ao que parece, mas ao saber que ia regressar a Por-
tugal, escreveu a Cesariny e ainda inseriu no envelope um poema. No volume 
III há ainda uma «entrevista» do Cesariny a Leiria, em que reflete sobre a lite-
ratura portuguesa em 1951. Ambos têm em comum esta preocupação em cons-
cientemente prestarem um serviço com sua arte, uma militância, ainda que se-
jam personalidades singulares e seus estilos sejam diversos. Ambos usaram e 
abusaram da paródia, chocaram seu público, se posicionaram contra o status 
quo. Mas Cesariny usava da erudição, ao passo que Leiria, ainda que erudito, 
fazia uso de uma arte mais próxima da ordem do popular. Estou pensando no 
Louvor e Simplificação a Álvaro de Campos, ou O Virgem Negra: Fernando Pessoa 
explicado à criancinhas, por exemplo, e nos poemas de Leiria em que a paródia 
aos heterónimos de Pessoa funciona como diálogo entre o presente e o passado: 
os modernistas e ele, o surrealista, os que escreviam a sério e o que escreve a 
brincar, a experimentar com a poética dos outros. 
 
Uma última palavra de celebração sua para o Artur Manuel Cruzeiro Seixas, 
que acompanhou o Leiria até ao sopro final, na Casa Velha de Carcavelos, e 
que faz em 2020 centti anni. 
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LUIZ PACHECO:  
«UM DEDO APONTADO COM TERNURA E RAIVA» 

Ana da Silva  
 

 
Ana da Silva foi um dos últimos diálogos de Luiz Pacheco. Conheceram-se em 
1994, quando o escritor vivia em Setúbal e mantiveram durante anos um diálogo 
próximo e fecundo, que levou Pacheco a dedicar-lhe “O que é um escritor mal-
dito” (Memorando, mirabolando, 1995) e à intervenção de Ana da Silva na 3.ª 
edição de Exercícios de Estilo (1998), a última publicada em vida do escritor, com 
prefácio e cronologia da sua autoria. Aqui fica a apresentação de Ana da Silva e 
o relato do seu convívio com o criador do neo-abjeccionismo. 
 

Onde e quando nasceu? Como passou a infância e quais os estudos? 
Nasci em Santarém a 18/11/1968. Passei a infância em Santarém, vivia perto da 
Biblioteca Municipal de Santarém, que frequentava desde pequena, filha de 
professora e de professor de escola primária. Estudei em França, em Portugal 
e em Espanha. 
 

Em que contexto ouviu falar de Luiz Pacheco e da sua obra? 
Ouvi pela primeira vez falar dele numa aula de Literatura do Professor Álvaro 
Manuel Machado no Mestrado em Literaturas Comparadas Portuguesa e Fran-
cesa, séculos XIX e XX, na Universidade Nova de Lisboa – FCSH. Ele, Ma-
chado, depois convidou-me a escrever uma entrada do Dicionário de Literatura 
da Editorial Presença [sobre Luiz Pacheco]. 
 

Chegou a trabalhar a obra de Luiz Pacheco nos estudos superiores que fez? 
Não. Apesar de o Álvaro Manuel Machado ter falado do Luiz Pacheco foi apenas 
porque lhe pareceu que seria um autor pelo qual eu me iria interessar, já que 
eu andava a ler muito Jean Genet, Boris Vian, Benjamin Péret, Sade, etc. De-
pois, o que aconteceu é que, por minha iniciativa, acabei por fazer dois traba-
lhos para duas disciplinas do Doutoramento em Ciências Literárias, mas nunca 
houve nem uma aula nem trabalhos a realizar sobre o Luiz Pacheco. 
 

Em que ano e como chegou ao conhecimento de Luiz Pacheco? 
Penso que o conheci em 1994. Depois de o Álvaro Manuel Machado me ter 
falado dele, comprei alguns livros, requisitei outros. Li tudo o que encontrei, 
gostei e fui à procura dele para Setúbal. Só sabia que ele vivia em Setúbal. Lá 
dei com a casa dele e fiquei um dia inteiro, sentada nas escadas do prédio, à 
espera que ele chegasse a casa, mas não tive sorte. Regressei a Santarém mesmo 
triste. Todavia, decidi deixar pendurado na porta um saco com pastéis de nata, 
rebuçados, latas de atum e mais algumas coisas que ele pede num dos seus 
textos sobre o artista, O Cachecol do Artista, e o meu número de telefone. Ele 
depois ligou-me e marcámos uma visita minha lá a casa dele. E assim foi. 
 

Qual era o modo de vida do Luiz quando o conheceu?  
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O “ENGENHEIRO” 

SEGUNDO LUIZ PACHECO (E VICE VERSA) 
Henrique Garcia Pereira 

�� 
 

t ENCONTRO IMPROVÁVEL (OU O ACASO OBJETIVO) t 

Conheci o Luiz Pacheco na sua casa de Massamá, pela mão do António Ribeiro 
(filho de Orlando Ribeiro, o geógrafo), que me disse – num fim de tarde ao 
balcão do Gambrinus – ter um amigo que estava à procura de quem lhe “alu-
gasse uma parte de casa”.  Nessa altura – primeiros meses de 1971 – estava farto 
do bairro da Beneficência (onde morava de ‘comuna’ em ‘comuna’ com a mi-
nha companheira, tentando reproduzir o espírito de Mai68), e a ideia de ir viver 
para fora de Lisboa seduziu-me. Assim, inquiri o António sobre o tal amigo 
que passaria a ser meu “senhorio”, começando por lhe perguntar quem era 
(era reduzidíssimo o universo das possibilidades), e porque formulava o seu 
desejo de ‘partilha de um chão’, segundo uma forma tão estranha (porque mer-
cantil) para os hábitos da esquerda festiva do pós-Mai68. 

O António ignorou majestosamente a minha – legítima – curiosidade e pro-
pôs-me “ir até lá” para eu conhecer o meu (provável) futuro senhorio, e com-
binar com ele os termos do “trato”.  Embarcámos no meu Dyane vermelho em 
direção a Sintra sob a batuta do António (tanto eu como a minha companheira 
não fazíamos a “mais pálida ideia” onde seria Massamá). Chegámos a um prédio 
do tipo Jota Pimenta (“a zona de influência da Reboleira” estendia-se já até ali, 
pensei eu), e fomos conduzidos, por um rapazinho de cara redonda e cabelo 
rapado à escovinha, a um quarto junto à porta do átrio de um andar no rés-do-
chão.  

O quarto continha apenas uma cama, onde se jazia um “velho” (eu tinha vinte 
e cinco anos, nesse tempo) que me interpelou “com voz cavernosa vinda do 
outro lado do mundo”. Exigia “referências”, ao que o António interveio di-
zendo que eu era “engenheiro”, palavra-mágica adotada a partir daí pelo ex-
cêntrico “senhorio” para, sem pronunciar o meu nome, me nomear com algum 
sentido ambiguamente pejorativo (quanto a mim, esse epíteto não tinha qual-
quer poder ultrajante – em qualquer sentido –, já que eu era fanático do Téc-
nico em todas as suas vertentes, antes e depois de acabar o curso, vd. Pereira, 
2019). 

Enunciou devagar a quantia que pretendia que eu pagasse por dois quartos 
e “usufruto” da cozinha/casa de banho, mandando o rapazinho – seu filho, de-
signado por Paulocas –  mostrar-me as facilities, que só tinham paredes e al-
guma sujidade.  Quando regressei ao quarto, mostrou assombro por eu não ter 
discutido o montante do “aluguer” (em face dos locais, que seriam insatisfató-
rios para um inquilino comum), pedindo um mês de renda e caução logo que 
eu disse que aceitava o trato.  

Para comemorar, o velho propôs que fossemos ao Bolero, Bar de Putas junto 
ao Martim Moniz onde “apareciam” (quase todas as noites) alguns exemplares 
da Lisboa boémia desse tempo. Só na viagem para o Bolero é que me apercebi 
que ia viver com o Luiz Pacheco, que ‘conhecia’ de lenda e da leitura da sua 
desconcertante Crítica de circunstância (fig. 1). 
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CARTAS [INÉDITAS] DE LUIZ PACHECO 
v PARA HENRIQUE VARIK TAVARES v 

 
Os envios que de seguida se apresentam de Luiz Pacheco para Henrique Caetano Niny Tava-
res (Lisboa, 26-8-1925 – Porto, 3-2-2003), que assinou Henrique Tavares, Henrique Ricardo 
Varik Tavares ou só Ricardo Varik, conservam-se no espólio do destinatário, que depois da 
sua morte ficou à guarda das senhoras Maria Teresa Couto Guimarães Gomes Niny Tavares e 
Alexandra Gomes Niny Tavares Coutinho, viúva e filha do poeta Henrique Tavares. Nascidos 
na mesma cidade e no mesmo ano, tudo leva a crer que Luiz Pacheco e Varik se conheceram 
por volta de 1955 no Café Gelo, na Praça do Rossio, e aí tenham convivido pelo menos até 
1962, ano em que o grupo se mudou para o Café Nacional, nas traseiras do Rossio. Foi nesse 
período que Varik publicou a sua obra breve de poeta, três livros em edição de autor: O missal 
do aprendiz de feiticeiro (1959), Os livros sibilinos da Lusitânia (1960) e Ódio de Bacante (uma 
gesta orgânica) (1962), há pouco reeditados num único volume (Obra completa – Poesia – vol. 
I, 2018). Como se percebe pela correspondência que agora se dá a conhecer, as relações entre 
ambos não findaram com o fim do Gelo e do Café Royal, este no Cais-do-Sodré e fechado em 
1959 (existe fotografia de Varik neste Café com Cesariny, António José Forte, Virgílio Marti-
nho, Pepe Blanco e Benjamim Marques), e mantiveram-se por longos anos – o terceiro envio 
é de 1996 – com uma familiaridade próxima. Conhecemos referência de Luiz Pacheco a Hen-
rique Tavares no texto “Uma picardia a Mestre Almada” (Textos de guerrilha, 1979, pp. 17-
18), dando-o como fazendo parte do miolo mais genuíno do Gelo, ao lado de Fernando Salda-
nha da Gama e de António José Forte – e foi colega de ambos nas bibliotecas itinerantes da 
Fundação Calouste Gulbenkian para onde entrou em 1968 e donde saiu reformado em 1993 
e que constituem o motivo forte das duas primeiras missivas. Pacheco, que chegou a pensar 
em 1961 entrar como funcionário das referidas bibliotecas, escreveu pelo menos uma vez so-
bre este serviço, “As bibliotecas Gulbenkian vão acabar?” (Diário Popular, 30-8-1983), artigo 
referido na primeira missiva a Varik. As ilhas referidas na segunda, Boega e Flores, situam-
se no rio Minho, concelho de Vila Nova de Cerveira. Agradece-se às duas depositárias do es-
pólio do Poeta a cedência e a autorização de publicação destas cartas e ainda ao editor e poeta 
Luiz Pires dos Reys, que se responsabilizou pela edição do volume da obra poética reunida, 
que no-las deu a conhecer. Transcreve-se com fidelidade a grafia do subscritor, bem assim 
como outras singularidades gráficas. Por fluência de leitura, corrigiu-se excepcionalmente no 
final da segunda missiva a palavra “bibliotecáeio” para “bibliotecário”. [ACF]  
 
 
 
PRIMEIRO ENVIO 
[sem sobrescrito] 
Lisboa, 23 de Março/84 
Meu Caro Henrique Ta-
vares, no Verão passado, 
publiquei no “Diário Po-
pular” uma artigalhada 
sob o título As bibliotecas de Gulbenkian vão acabar? [sic]; estava internado no 
sanatório do Barro, perto de Torres Vedras, os elementos de que dispunha eram 
escassos mas chegavam, com um pouco de exagero, para justificar a pergunta, ou: 
para desencadear uma reacção que entravasse o processo se destruição, ali mesmo 
denunciado. O qual, como deves ter conhecimento, datava de anos atrás: alijar 
para as autarquias locais o encargo, a manutenção das bibliotecas (só itinerantes 
ou também as fixas? Isso não sei), como, ainda mais para trás fôra [sic] despachá-
las para o Estado. As razões fundas desta manobra, desconheço. Provavelmente, 
seriam múltiplas. E é melhor nem averiguar. 

A artigalhada teve eco (possuo provas) e só muito recentemente,  4ª feira de Cin- 
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�� 
“REFIRO-ME A PASCOAES, CAPITAL DE LISBOA” (1) 

Sofia A. Carvalho 
 
 

A maior aspiração dum poeta é definir-se, apropriar-se de si mesmo. Ele sabe que, 
entrando na plena posse de si mesmo, entraria na plena posse do Universo.   

TEIXEIRA DE PASCOAES 
 

os dias e as noites deste século têm gritado tanto no meu peito  
que existe nele uma árvore miraculada  

tenho um pé que já deu a volta ao mundo. 
MÁRIO CESARINY 

 

O título instigante deste excurso podia ser da lavra de Cesariny e, na verdade, é. 
É-o com uma ligeira torção de sentido toponímico (2) feita pela autora destas li-
nhas, ousando pensar que a mesma não desagradaria ao Poeta de Pena Capital, que 
encontra em Teixeira de Pascoaes uma das vozes preliminares na sua “cronologia 
do surrealismo em português” (MACM 261). Esta reclamação feita por Cesariny, “o 
teórico das realizações do grupo de Lisboa” (TM-BMC 39), assumindo uma feição 
de preito e de índole genealógica, não deve, a esta altura, espantar o leitor atento, 
já que também António Feliciano de Castilho é, para o Poeta, um dadá esquecido, 
justamente a partir da proposta inventiva do Cérebro Artificial, esse “meio de for-
çarmos todas as coisas do universo a virem procurar-nos.” (MACM 154)  

Agrada-me este dilacerar de rótulos, grupos e movimentos, gesto que amplia a 
cabeça e o corpo inteiro (3) – o que é um Autor, senão isso? A resposta é dada pela 
voz inconfundível de Pascoaes, à cabeça do texto: uma espécie de grito afirmativo, 
ensurdecedoramente afirmativo. Pascoaes, “mais do que discutir”, nasceu para 
“afirmar”, porque “Nem as grandes verdades se discutem: afirmam-se!” (A 1). Esta 
posse de si mesmo encontra-se, também, condensada na frase lapidar: “Somos 
deuses monoteístas.” (4) O mesmo grito que, perfurando os tímpanos de qualquer, 
terá, decerto, agitado a atenção do Grupo e do anti-Grupo (5), um grito que não 
padece das divisões de consciência, como vem a acontecer na poética moderna 
posterior (6), um grito afirmativo cuja magnitude não tem paralelo nas letras por-
tuguesas.  

Cesariny, “sempre um crítico e um teórico tão ou mais importantes do que o 
poeta e o pintor” (TM-BMC 319), percebeu isto mesmo: Pascoaes apresenta ao lei-
tor uma obra forte e tremenda, resultado directo de “uma personalidade indepen-
dente” (TPPSP 41), ímpar, saída da cabeça e das mãos de um só indivíduo (7), uma 
obra de autoridade, a única literalmente a ser reconhecida – “autoridade é do que 
é autor” (8) (MACM 45).  

Pascoaes cria, assim, a sua própria linhagem (9), pois “Repetir é ser escravo. Evi-
dentemente, há poucas pessoas livres no mundo.” (PL 121). As repercussões teóri-
cas desta afirmação são penetrantes para se perceber o sistema gnóstico de Pasco-
aes, de claro filão marcionita e ascético (APD-PP 80, 87 et. al.), que, “de um ponto 
de vista normativo”, é “um compêndio de heresias” (APD-PP 80). Não sendo este, 
porém, o propósito do texto, apenas indico o que certeiramente lembra António 
M. Feijó sobre São Jerónimo: “excetuado o enclave livre que é o convento, o uni-
verso é a forma mais ponderosa de encarceramento.” (APD-PP 81) 
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“onde agora almoça a fossa romana” (VN 25), vulgo Pessoa e heterónimos, caracte-
rizado anteriormente como “romano da decadência total” (VN 19). Mais, Cesariny, 
vê na expressão lírica de Pessoa “um heterónimo de Pascoaes: Mademoiselle Pas-
coaes” (42) (VD-AS-CS 32). Em verdadeiro golpe de génio, chega mesmo a afirmar, 
isto: “Pascoaes e Pessoa são o mesmo Poeta, sem tirar nem pôr. (...) Só que, enquanto 
um se faz, ou se perfaz, o outro se desfaz, se desaparece” (MCCCP 55).  

Outra breve digressão se impõe. A construção de O Virgem Negra só poderia ter 
sido engendrada por um autor que conhecesse e admirasse a obra de Fernando 
Pessoa (43). Aliás, a sátira assenta nisso mesmo: num acto de afirmação do autor, 
Cesariny, por um lado, e no conhecimento ímpar do seu interlocutor, Pessoa, por 
outro. Portanto, parece-me certeira a interpretação que sustenta que, muitas vezes, 
“era o pessoanismo, que estava em causa, não o poeta e a sua poesia” (TM-BMC 
330). Também Cabral Martins refere uma “mudança de episteme estética” em Pas-
coaes, ainda que tenha existido um movimento de reconsideração, pelas razões 
acima apontadas, reforçando a tese de Cabral Martins, que, em refluxo, poderá ser 
expandida até Pessoa, autor em quem Pascoaes influiu, como analisado por Antó-
nio M. Feijó. Neste sentido, a posição de Cesariny, entre “uma leitura apaixonada 
para chegar a uma recusa”, não radical, porque entusiasmada, de O Virgem Negra 
(MCVN-mana 21), transforma a obra nesse “elaborado grito de toda uma literatura” 
(MCVN-mana 19). (44) 

A “febre fernandina” (TM-BMC 330) era, para Cesariny, sintoma de uma posição 
poética estranha à sua sensibilidade indomesticável, posição sanada com o “caso 
de grandeza” de Pascoaes (TM-BMC 332). Por esta mesma razão, não “terá sido ao 
acaso a escolha duma carta de Pessoa para publicar no primeiro preito público que 
fez ao poeta do Marão, em 1968.” (TM-BMC 341). Há, aqui, um programa de acção 
sobre o que é a Poesia para Cesariny. Para este autor, “os quatro Fernandos Pes-
soas são um escândalo (...) a própria demonstração do cogito ergo sum, são o cadáver 
esquisito da pessoa humana” (IS 276), “um monstro Pessoa-Campos-Caeiro-Reis, 
culpado só, ante quem queira mais, de inseminação artificial por 1 mais 1 mais 1 
igual a um que já estava” (IS 277). Ora, a Poesia para Cesariny move-se no sentido 
contrário a este movimento. (45) A par disto, há em Cesariny a tendência justa para 
abrigar e defender “a gente que estava esquecida, mas poderosa, independente das 
turmas do tempo”, como afirmara em carta a Ana Hatherly (TM-BMC 462). 

Esta espantosa relação Pascoaes-Pessoa é analisada por Feijó, que percebendo a 
clara precedência de Pascoaes no fabrico poético dos heterónimos de Pessoa, so-
bretudo, na construção de Alberto Caeiro – aquela espécie estranha de “ser que 
vê/ só o seu tamanho” (VN 57) ou, pelas palavras forjadas do engenheiro Campos, 
um “senhor Aldeia”, “que é a vingança do Pascoaes metido na cabeça do meu ir-
mão e a rir-se dele, a bandeiras desfraldadas, por toda a eternidade!” (VN 139) –, a 
expõe fecundamente nestes termos: “Alberto Caeiro e discípulos são uma seita 
única, um mimetismo interno de A Águia, elevando-a sinteticamente à moderni-
dade. A composição e natureza exuberante dos heterónimos de Pessoa são função 
da magnitude de Pascoaes.” (APD-PP 62) 

É assim que, segundo António M. Feijó, “na carta apócrifa de Álvaro de Campos 
a Gaspar Simões, que Cesariny no seu livro contrafez com brilho”, a negação da 
influência de Pascoaes em Pessoa “é reconfortante, mas pouco convincente” 
(APD-PP 117). Mais, a invectiva martirológica de Cesariny a Pessoa, “esse lançar o 
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Municipal Amadeo de Souza-Cardoso –, que depois será oferecida à Casa de Pas-
coaes (MCCCP 66 e 191). Encontra-se, aliás, um número significativo de criações, 
quer de Cesariny, quer de Seixas, no Solar de Gatão. (51) 

Regresso ao ponto da recepção literária. Em Centenário do nascimento de Teixeira 
de Pascoaes (52), oito anos após a saída a lume das antologias, encontram-se duas 
homenagens a Pascoaes: uma pictórica, destacando o diamantino epigrama de 
Verbo Escuro “O sol é o esplendor da Vulgaridade” (P 79) e um «Comunicado» sobre 
a grandeza de Pascoaes, seguido de Pessoa, seguido de Lisboa, seguido de Almada 
Negreiros (53) (P 193), por ordem de aparição, pois a leitura indicia uma anteriori-
dade ocidental, dada a Lisboa por Cesariny. Na verdade, a soma de um mais um, 
mais um mais um, em poesia, é Um, como na “aritmética o número Um” (MACM 
259).  

Há, outrossim, um aspecto “invulgar” de Pascoaes que, decerto, terá magnetizado 
a atenção de Cesariny: o jogo antinómico e zoológico do ser humano (54), espécie 
de desfile em timbre metafísico (55) e escatológico, presente em toda a obra de 
Pascoaes, porque o homem “é tudo menos homem” (E 197). Estes elementos en-
contram-se próximos de Ovídio e Juvenal, e, indubitavelmente, da notação crítica 
e satírica, que também existe no surrealismo. Ora, será a partir do confronto agó-
nico dos contrários, que tem tanto de pastoril, quanto de demoníaco – o sentido 
demoníaco é entendido, em Pascoaes, como o sentido de domínio de si mesmo –, 
que se integrará o propósito maior de Pascoaes, decantado e cantado, “porque os 
seus pássaros chamam-se palavras” (P 98), assim: “o homem integrado na sua ver-
dade cósmica ou no seu poder representativo do Universo, (...) o homem universal, 
o homem novo, eis o que eu tenho cantado desde sempre ou desde o Sempre, desde 
o meu primeiro vagido poético à última rala.” (56) (HU 33) 

Não havendo louvores no ar do inferno (57), porque quem escreve sobre um Po-
eta, convive com ele, enfrentando-se autor-leitor em amoroso encontro, existem 
diferenças sentidas nas duas formas de viver e experimentar a Poesia. Ainda bem. 
Que o rosto de cada um assombra por isso, e cada um é um novo alfabeto até ao 
osso. É isto mesmo afirmado por Cesariny na seguinte passagem: 

 
Teria procurado mal? Já anteriormente deparara, no «Regresso ao Para-

íso», de Teixeira de Pascoaes, com um Diabo autêntico, um desses que dá 
que pensar, e voltei de novo à obra de Pascoaes, destinado a extrair dessa 
consulta o corte decisivo com que um grande poeta português talhara o nosso 
Diabo. 

Nova desilusão. Se a lógica interna de «Regresso ao Paraíso» houvesse 
compelido Pascoaes a erguer a corpo inteiro o seu demónio, o que não se 
verifica, à transparência veríamos que ele é a-manuelino: é a estrela Vesper 
do firmamento grego, é o Adolescente dos textos talmúdicos. (MACM 28).  

 

O tom de “nova desilusão” de Cesariny traz apenas a confirmação e o reconheci-
mento crítico de que Pascoaes permanece fiel a si mesmo. Apesar de alguns pontos 
de contacto, alteados anteriormente, Cesariny, Lisboa e o anti-Grupo caminham 
uma outra senda, a sua, a senda de uma fusão dos opostos, pelo reforço encomiás-
tico de um não-pensamento, tal como surge em Operação Sol (AML 100), e do “Ho-
mem Universal – do Homem Inumano” (AMLP 141), cujo “único fim (...) é a fusão 
rebelde dos contrários” (58) (PC 56). Assim também Pascoaes trilha a sua senda, 
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timo já não garanto). É de Pascoaes, poeta e lugar, como lembra Cesariny, que se 
contempla melhor o Universo e, nele, Lisboa. Até amanhã, dizem os seus leitores, 
até sempre! 
 

Notas: 1) Este escrito deve-se ao convite generoso de António Cândido Franco. Agradecendo a 
desvelada paciência, de quem há muito acompanha os dois gigantes aqui evocados, segue o pro-
metido texto sobre a recepção crítico-literária de Pascoaes feita pelo gato transgressor da rua do 
Basílio ou do lugar de Algeiria (MCCCP 203). Como a matéria a tratar é abundante, fica a pro-
messa de continuidade do que aqui fica traçado. Deixo, ainda, lavrado um outro agradecimento, 
a Carla Marques Datia. Ela sabe porquê. 2) A expressão ipsis verbis surge, pela primeira vez, no 
Diário Ilustrado, 22-2-1959 (MACM 81). 3) É esta, aliás, uma posição de Lisboa, também perfilhada 
por Pedro Oom (IS 291-5), cuja repercussão atinge ainda os autores d’O Gelo, mais especifica-
mente Ernesto Sampaio em AP 33. Lisboa, em carta a Cesariny, iliba-se de tomar lugar na que-
rela do “eu sou, tu não és” (AMLP 194), pois para aquele a Poesia consiste em “entre outras 
coisas, dar ao Homem, ao Poeta a sua posição no Centro da Esfera deste Universo.” (AML 194). 
À altura internado no Sanatório da Quinta dos Vales, declara, ainda, a Cesariny, sem contudo 
negar o surrealismo: “não pertenço a grupo surrealista algum” (AMLP 206). Sobre a polémica da 
historicidade do movimento vide URTV 25-35. Mas recupero o tópico de Pascoaes: não é João 
Vasconcelos, sobrinho de Pascoaes, que diz ter visto o autor chispando fogo da cabeça, ao fundo 
do corredor do Solar de Gatão? Pascoaes assombra quem dele se aproxima e não é possível 
recuperar do abalo indomesticável do seu grito, grito que é só cabeça e asas: “Sim, minha que-
rida Joaquina, comento eu, os anjos verdadeiros têm só cabeça e asas: e, por isso, voam sempre 
no sentido do seu pensar. Eis a sua perfeição.” (E 287). É, pois, este o retrato impressionante do 
visionário de Gatão. 4) Passagem de golpe em HU, a pág. 18, sublinhada no original de Cesariny 
(C18 22), um dos aforismos eleitos para a antologia feita em parceria com Cruzeiro Seixas, “amigo 
e hóspede” do Solar, pelas mãos de Cesariny, a partir dos finais dos anos sessenta (MCCCP 129). 
Impressiona uma carta de Seixas sobre Pascoaes, afirmando a pulmões cheios isto: “Aquela obra 
vastíssima está impressionantemente viva” (TPPSP 57), sem esquecer o texto que dedica lhe em 
Homenagem a Mário-Henrique Leiria, pela Galeria S. Mamede (MCCCP 161). 5) Assumo como fa-
miliar a querela entre o Grupo e o anti-Grupo, evocando apenas o envio do gato, “à falta, provi-
sória, de um elefante” (IS 133), que traduzido em intensidade musical seria um fortississimo. Para 
quem deseje aprofundar a dissensão, vide IS, macm, AMLP, TM-BMC, a partir de 65 e ss., sendo 
esta última uma obra de fôlego, com informações raras não só sobre Cesariny – e.g.: TM-BMC 
192; TM-BMC 253 e TM-BMC 220 –, mas também notas valiosas sobre o contexto do surrealismo, 
nacional e internacional. 6) Atente-se na passagem de Régio contrapondo os que “arrebanhavam 
em torno do nome de Pessoa” aos “raros fiéis” de Pascoaes: “Os gostos do momento pendiam 
para outra banda: para uma poesia concentrada, epigramática, intelectual e requintada, avara de 
si; e a dele é expansiva, torrencial, inspirada, generosa até ao desleixo e à condescendência.” 
(VRCA 170). Desta distinção, irromperá a aparente modulação anti-pessoana pressentida em Ce-
sariny. 7) Afirmação e liberdade individuais, o mesmo é dizer poéticas: “«O único mundo onde 
me encontro é o da poesia; fora dele tudo desconheço»” (P 185). Aspecto maior, também, defen-
dido, com rugidos amorosos, por Lisboa em carta a Cesariny: “A leitura, a escrita, a prática e 
realização do Amor, a conquista da Liberdade – são formas de acção individual!” (AMLP 189). É 
este o perfil inteiro de Pascoaes: uma personalidade que dedicou a sua vida à leitura e à escrita, 
dois actos de amor. Daqui nascendo, talvez, a impressão de Cesariny de uma atmosfera “con-
ventual”, aquando da sua visita ao Solar de Gatão (TPPSP  38). 8) Não é de somenos importância 
este texto de Cesariny, em que emerge uma alusão latente a Pascoaes (cf. MCCCP 73), sobre a 
experiência de dois meses na prisão de Fresnes (MCCCP 135 e TM-BMC 142 e ss.), merecendo 
destaque: “Do cadáver dum homem que morre livre pode sair acentuado mau cheiro – nunca 
sairá um escravo.” (MACM 75). Um dos aspectos mais prezados em Pascoaes, por Cesariny, é a 
sua liberdade, de clara índole metafísica. Basta, para isso, relembrar três passagens: “Se me con-
tenta almoçar como toda a gente, não me contenta pensar como o meu vizinho ou dentro de 
qualquer regulamento (...) A liberdade filosófica e religiosa é a liberdade suprema.” (EELVE 
247); “Só os artistas geniais são universais, e só eles podem colaborar na libertação do homem. 
Deve ser este, aliás, o ideal de todas as almas superiores” (EELVE 241) e, por fim, “Sou liberal, 
é certo, mas sou-o por egoísmo. Quero a liberdade pela mesma razão porque o sapateiro quer 
que haja sola: é que sem sola o sapateiro não pode fazer sapatos, e eu, também, sem liberdade 
não posso trabalhar intelectualmente.” (EELVE 252) 9) Sabe-se da sua mania obsessiva e nervosa 
pela escrita, trabalhando, cirúrgica e diariamente, no seu ofício com privilegiada imaginação até 
à perícia do osso. Sobre este aspecto singular, leia-se o contributo de Ilídio Sardoeira em VRCA 
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quem Pascoaes nutria uma genuína afeição, explicitada também em testamento. Um dos aspec-
tos desse mistério foi, igualmente, romanceado em O Susto de Agustina Bessa-Luís, tal como 
analisado por Feijó (APD-PP 91-2), outros, calados por Eugénio de Andrade, outros, ainda, su-
geridos por Thelen, estes talvez incidindo mais sobre a temporada no Solar do que sobre a 
sexualidade do Poeta. Albert Vigoleis Thelen, hóspede de Pascoaes durante sete anos, foi seu 
amigo e tradutor. Das suas “memórias aplicadas”, saliento uma passagem sobre Pascoaes, que 
traduzo livremente: “Teixeira de Pascoaes, para poder vencer a luta contra o seu demónio par-
ticular, necessitaria de dezenas de porta-canetas, finas como estiletes, de madeiras preciosas com 
pontas de oiro, que colocava, como grandes palitos para os dentes, numa espécie de aljava.” (ISR 
332). Pois bem: o que se conhece da vida amorosa de Pascoaes é a paixão súbita e avassaladora 
pela inglesinha Leonor Dagge e o conjunto de seis Cartas de Amor a Maria Fernanda de Maga-
lhães e Menezes (Maio de 1898 a Março de 1899), escritas com delicadeza, freio e domínio, um 
alto testemunho de quem ama o amor, talvez desiludido do outro: antes um Autor vivo do que 
um esposo morto. E foi fiel ao seu Amor, a Poesia, até ao fim (CA 38). 21) A cúmplice camarada-
gem entre O’Neill e Cesariny encontra eco fecundo em TM-BMC 359. Note-se que também 
O’Neill, em 1978, indica Pascoaes como um dos precursores do surrealismo, cf. ms. 22) Confirma 
O’Neill: “ele [Pascoaes] deu por mim” (VRCA 163). 23) Está por apurar a influência de Pascoaes 
na poética de O’Neill. As afinidades são assinaláveis, isto sem prejuízo para o perfil idiossincrá-
tico de cada um, visto l’homme doit chercher une vie à sa mésure, como escreve O’Neill a Mário, seu 
ami de tout coeur (MACM 286). Leia-se O’Neill: “Ó meu bom e grave Pascoaes, meu cismático 
penedo, meu profundo abissal murmúrio, espaço para flutuar ou me despenhar, céu para lá 
chegar!” (VRCA 162-163) 24) Sobre este preceito, talvez iniciado espontaneamente com a ofe-
renda de Histoire du surréalisme, da autoria de Nadeau, por O’Neill a Cesariny (TM-BMC 66), há 
fragmento epistolar elucidativo de Cesariny a L. Vancrevel, a propósito da recepção do primeiro 
número de Arsenal: “Escuta bem o que quero dizer: para os surrealistas, é sempre muito bom (e 
muito lisonjeiro!), não tanto A Escola, mas “A Associação, mais ou menos Secreta”, e a Propa-
gação de Ideias.” (TM-BMC 206) 25) Sabe-se, em entrevista a Maria Amélia de Vasconcelos, que 
foi no Solar de Pascoaes que o autor terminou o livro de Vieira da Silva (CCP 297), Vieira da 
Silva / Arpad Szenes ou o Castelo Surrealista. Há carta de Cesariny a Vieira da Silva, datada de 23 
de Março de 68, que o confirma (GC 105). Nestas alturas, teve o Poeta à sua disposição a biblio-
teca de Pascoaes, os seus livros e manuscritos, o que se tornou decisivo para o conhecimento de 
Pascoaes (TM-BMC 334). Ainda sobre a atmosfera inigualável do Solar, confessa Cesariny: “Pes-
soa tinha uma mesa de café para escrever e a rua com os carros. Pascoaes tem um castelo e uma 
serra de bronze, mesmo em frente. O que você escolhe?” (TPPSP 44). O conjunto epistolar entre 
Cesariny e Maria Helena, como assinava, além de ser uma fonte de intertexto fértil, é uma ma-
ravilha que detém qualquer leitor, veja-se, a exemplo, a passagem relevante sobre Pessoa, Vieira 
e Lisboa: “Que eu saiba, apenas duas consciências poéticas poderosas nascidas em Portugal e 
coincidindo na modernidade ultrapassaram este dilema arruinando os seus fundamentos. A pri-
meira é Helena Vieira da Silva, vinda ao mundo em Junho de 1990. A segunda, António Maria 
Lisboa, nascido em [Agosto de 1928]. Entre estas duas datas, ficam os nascimentos de alguns 
grandes, como Fernando Pessoa, Mário de Sá-Carneiro, Amadeo de Souza-Cardoso, Almada 
Negreiros, [um pouco] reduzidos.” (GC 86-7). A correspondência termina com uma carta pun-
gente de Vieira da Silva, depois da morte de Szenes, aquela “só no presente, sem passado, nem 
futuro. Sem gato, sem rumo.” (GC 194) 26) A composição do livro-documentário contém uma 
epígrafe de Poetas Lusíadas, bem como a revelação feita por Cesariny: “Pascoaes, é o meu maior, 
Pascoaes interessa-me muito mais que Pessoa” (vda/mc). 27) Existe, igualmente, referência a “C. Pa-
checo, último heterónimo de Pessoa”. Não se sabe se Cesariny parodia a referência ou se o equí-
voco da atribuição autoral do poema “Para além de Outro Oceano” ao “último heterónimo de 
Pessoa”, que aparece no caderno Orpheu 3, ainda circularia. Porém, em Escritos autobiográficos, 
automáticos e de reflexão pessoal, encontra-se uma nota de esclarecimento sobre C. Pacheco que, 
na verdade, seria Geraldo Coelho de Jesus, futuro sócio de Pessoa e director do jornal sidonista 
Acção (EAARF 129), e não um heterónimo de Pessoa. Uma outra nota elucidativa sobre este 
equívoco foi também lavrada por António Quadros em Obra Poética e em Prosa de Fernando Pes-
soa. 28) Sobre a relação Cesariny-Almada, o primeiro, “sensacionista”, e o segundo, “surrealista”, 
“sem sombra de anacronismo”, cf. MCVN-mana 25 e 33. 29) Este princípio da descoberta é as-
sumido por Cesariny no número 1 da Revista Pirâmide: “Pode-se ser surrealista sem se ter lido 
Breton. Pode-se ler Breton e não se ser surrealista. Pode-se ser surrealista e não se ser, real-
mente, mais nada. Pode-se não ser surrealista e prestar-se com isso excelente serviço a todos e 
ao surrealismo em especial.” (IS 238) 30) Passagem da entrevista sobre a libertação da influência 
neo-realista que merece destaque: “Houve coisas que ficaram no subconsciente. O aspecto re-
activo a Pascoaes deve ter sido uma delas, tanto mais que vinha de antes.” (TPPSP 42). Recorde-
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TEIXEIRA DE PASCOAES 
LIDO POR ALBERTO VELHO NOGUEIRA 

�� 
António Cândido Franco 

 
 

Alberto Velho Nogueira exilou-se na Bélgica em 1968 para não participar numa 
guerra que tinha por injusta e desnecessária. Os seus regressos a Portugal depois 
da Revolução foram espaçados, acabando por ficar a fazer a sua vida em Bruxelas, 
onde ainda hoje vive. Em 1987 publicou o seu primeiro livro, Autofagias, num estilo 
estudado e seu, que podemos filiar na corrente da consciência que vem de Svevo 
e Joyce e pode passar pelo teatro ou pela estética do absurdo. O que há de ilegível 
nos seus textos não é mais do que um discurso mental ainda do domínio da cons-
ciência que pode de repente tomar forma verosímil e romanesca. Os seus roman-
ces e o seu teatro só são ilegíveis até a um certo ponto. Há momentos em que o fio 
do discurso engrena e então percebe-se bem como esse mundo na aparência caó-
tico é um facto transparente de linguagens socialmente determinadas. A estética 
do absurdo é afinal um problema de realismo – tal como o monólogo interior, a 
captação do fluxo interior da consciência, é em literatura um problema de verosi-
milhança. Dois anos depois, em 1989, criou a editora Homem à Janela, onde tem 
editado a sua obra, que, tendo em atenção a falsa ilegibilidade que atrás se indicou, 
alguém viu já como altamente «resistente aos circuitos de edição e comercialização 
do livro».  

Alberto Velho Nogueira é ainda autor de textos de crítica literária sobre a litera-
tura portuguesa que se posicionam num registo distinto das suas narrativas ficcio-
nais. Enquanto estas jogam na verosimilhança do fluxo da consciência, com ligei-
ras aflorações de matérias residuais, os seus textos críticos não pretendem ser qual-
quer exercício de imitação do real – é ainda como questão de imitação artística que 
as suas ficções em última visão se colocam – mas apenas reflectir sobre a literatura 
e em particular sobre a literatura portuguesa. O facto de o autor aceitar a existência 
duma realidade chamada literatura diz muito já da sua perspectiva crítica e das 
suas opções neste campo, que não parecem ir contra a tradição crítica que se ini-
ciou no sécs. XVII e XVIII com o espírito moderno, actualizando o clássico após 
as anormalidades medievais, idade em que seria impensável cnceber aquilo que 
chamamos hoje literatura de autor, e se desenvolveu depois no século seguinte, o 
XIX, com o método científico das ciências experimentais, com a crítica sociológica 
de Taine e com a filosofia positiva de Comte.  

Não se pense porém que a crítica deste autor é apenas constituída por um jargão 
técnico e um amontoado parcelar de subsídios monográficos. Ele pretende fazer 
mais do que crítica científica e aquilo que dele conhecemos mostra um autor que 
põe em jogo nas suas análises qualidades conceptuais e intuitivas nada desprezí-
veis. Além de clara e afirmativa, qualquer crítica sua é pletórica de noções fecun-
das, ainda que circulares, quer para a obra em observação quer para o conheci-
mento do instrumento crítico e das condições de circulação do livro, assunto que 
muito  lhe  interessa. É por isso que só podemos lamentar que a actividade crítica  
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terminológico e nocional. Percebemos que estamos ante um crítico que, enca-
rando o seu labor como matéria de juízo, se funda nos princípios da racionalidade, 
estabelecendo um nexo necessário entre a linguagem e a época histórica, o que 
leva à ideia de anacronismo dos particulares, ideia que seria pertinente debater 
com demora noutro lugar. 

Observe-se agora o Pascoaes lido por Alberto Velho Nogueira. O ponto de par-
tida é a abordagem do livro Os poetas lusíadas, publicado em edição de autor numa 
tipografia do Porto em 1919, mas fruto de conferências feitas a convite de Eugenio 
d’Ors em Barcelona em 1918 – e não em 1916 como diz Alberto Velho Nogueira no 
parágrafo segundo da p. 643 e que repete no final do primeiro parágrafo da p. 654. 
O erro do seu texto, que se repete no livro Ensaios 2, vem do volume que consultou 
– D. Carlos – drama em verso, na reedição de Pinharanda Gomes (Assírio & Alvim, 
2010, p. 152). Trata-se de reprodução duma entrevista de 1925, logo à saída da 1.ª 
edição do livro (A Época, 5-4-1925). Se o autor tivesse tido o cuidado de consultar 
o jornal veria que a data que lá está é 1918 e não 1916. Trata-se porém dum erro 
sem qualquer significado ou interferência na leitura que ele faz de Pascoaes. Ou-
tros erros do género existem, como por exemplo dar Maria Pia de Sabóia por fran-
cesa (p. 653). Nesse passo que diz respeito ao mesmo livro (Cena V, Acto IV), o 
autor confunde Maria Pia, mãe de Carlos de Bragança, nascida em Turim e em 
Itália criada, com Maria Amélia de Orleães, mulher do mesmo Carlos, essa sim 
francesa, embora nascida em Inglaterra, e sujeito do diálogo que Velho Nogueira 
transcreve. Trata-se doutro erro menor, de pouca importância na economia crítica 
do texto, também ele presente na versão dada no livro Ensaios 2, mas que pode 
revelar alguma pressa e desatenção no tratamento dos textos.  

Regressemos ao livro de 1919. Captado o seu fio condutor, a saudade, que é in-
discutivelmente o motivo em torno do qual Pascoaes constrói a sua visão da poesia 
portuguesa, o crítico conclui que os fundamentos ideológicos do autor mergulham 
na territorialidade, no nacionalismo e no racismo, quer dizer, na subordinação ao 
«Blut und Boden» (sangue e terra), tão típico dos populismos reaccionários euro-
peus do primeiro quartel do século. Entre as muitas afirmações que são feitas nesse 
sentido, escolha-se esta ao acaso, já que todas elas apontam no mesmo sentido (p. 
645): «Os ensaios de Pascoaes reflectem a sua época embora a caricaturem de modo 
a reduzir a experiência artística da poesia a limites nacionalistas e racistas.» E ainda 
esta, porventura a mais afirmativa (p. 642): «Pascoaes está atormentado por um cri-
tério rácico, usual em 1919, embora o poeta se sirva do critério de “Raça” (com 
maiúscula em Pascoaes) de modo exorbitante, categórico e autoritário. O autor não 
se apercebe da incongruência da definição e do posicionamento que coloca a po-
esia e os poetas portugueses num critério absurdo, inumano e reaccionário, crité-
rio que serviu, anos mais tarde, para o maior massacre da História.» Não admira 
que o crítico subordine assim Pascoaes ao célebre lema que inspirou os naciona-
lismos europeus nas primeiras décadas do século XX (p. 650): «A relação de su-
bordinação do poeta ao “Blut und Boden” (sangue e terra) é nacionalista e primá-
ria.» 

Para bem entendermos o que está em jogo, sublinhe-se que o ponto que funda-
menta esta argumentação é o facto de Pascoaes ter como critério para a sua visão 
cronológica da poesia portuguesa o tópico da saudade, encarado assim pelo crítico 
não como sentimento, ou sentimento ideia, mas como indicador rácico de qualifi- 
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Qual a leitura deste livro por parte do crítico? Que Cesariny abordou a obra de 
Pascoaes esquecendo-se daquilo que para ele, crítico, é crucial em Pascoaes, o 
nacionalismo – esse nacionalismo que o leva a tomar o lema da Falange espanhola 
como chave interpretativa de leitura dos sentidos da obra do seu criticado. Cesa-
riny é assim acusado de ter «branqueado» a obra de Pascoaes, roubando-lhe uma 
parcela crucial. Cesariny na leitura de Velho Nogueira serviu-se de Pascoaes para 
o que lhe convinha, ocultando o restante, que é essencial. Cesariny fez assim uma 
operação em tudo digna de ser criticada. Daí uma afirmação como esta (p. 659): «O 
facto de tratar-se do poeta do saudosismo não foi considerado por Cesariny na sua 
especulação sobre a sua admiração pelo poeta, admiração subjectiva, embora seja 
preocupante ver que um poeta, no oposto de Pascoaes, não tenha querido assinalar 
o que se lia na poesia do poeta, à parte a sua classificação como poeta superior a 
Pessoa e fazedor da suprema maioridade poética.»  

Aqui chegados a pergunta que se pode fazer é se isso «que se lia na poesia do 
poeta» existe mesmo ou é apenas uma fabricação do crítico? E se existe tem a im-
portância capital que ele lhe quer dar, a ponto de traduzir toda a obra de Pascoaes 
pelo lema da Falange espanhola, ou tem um lugar diminuto que seria um erro 
tomar por um todo? 

� 
O leitor que me acompanhou até aqui percebeu que, tirando estas últimas ques-

tões, em tudo me esforcei por tentar compreender o texto de Alberto Velho No-
gueira sem fazer juízos de valor. Tentei traduzir o miolo das suas ideias sem imis-
cuir as minhas. Julgo que consegui ser fiel à sua leitura sem trair as suas traves 
mestras e sem o baralhar com adversativas. As suas ideias foram expostas de modo 
imparcial e compreensivo. Como quer que seja, tenho consciência que deixei cair 
excursos de boa linha, como aqueles em que reflecte sobre a perda e o trauma e 
que até o poderiam ter levado a conclusões distintas daquelas que acima apresentei 
e que são, assim julgo, as do autor. Por muito interessantes que alguns dos seus 
desvios possam ser, e alguns são, a linha do seu pensar nunca se afasta do que 
atrás ficou expresso – uma territorialidade quadrangular com quatro pontas (Deus, 
Pátria, Rei, Família).  

Chegou agora a altura de abandonar o esforço de compreensão e de ocupar o 
terreno do crítico, o do julgamento, dando continuidade e resposta às perguntas 
que acabámos de formular. Uma crítica judicativa precisa de ser compreendida, 
pois sem esse esforço primeiro não existe sequer o entendimento limpo do que 
está em causa, mas não pode passar sem a fundamentação dum juízo de valor, que 
a confirme ou infirme. É por aí que agora seguiremos, tentando perceber o verda-
deiro valor do texto que acima demos a conhecer na leitura de Pascoaes.  

Antes de mais é preciso ter a noção de que os quatro livros de Pascoaes lidos por 
Velho Nogueira – deixamos de parte a antologia de Cesariny que é póstuma e é 
deste – são uma ínfima parte da sua obra. Este autor publicou em vida cerca de 60 
obras, numa longa vida de 75 anos, em que deu à luz o primeiro livro aos 17 anos, 
Embryões (1896), e o último poucas semanas antes de falecer em Dezembro de 1952. 
Será possível aceitar que quatro livros, dados à estampa entre 1911 e 1927, são re-
presentativos de cerca de 60 títulos publicados entre 1896 e 1952? É difícil aceitar 
que assim seja – e isto mesmo admitindo que se tratasse de quatro livros represen-
tativos da obra de Pascoaes, o que não é o caso. Numa selecção exigente da obra 
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lhe quer dar. É por isso que grande parte das afirmações do texto crítico de Velho 
Nogueira são abusivas e não podem ser tomadas como verdadeiras. Têm qualquer 
coisa de fraudulento. Leia-se esta (p. 668): «Pascoaes escreve uma obra religiosa, 
nacionalista, regionalista, conservadora (…).» E ainda esta (p. 659), entre muitas 
outras: «A poesia de Pascoaes exprime um infantilismo traumático de provinciano 
que pouco se desloca da sua virtude geográfica por temer o confronto com uma 
realidade feridora que poderia desviá-lo para outras problemáticas que dariam ne-
cessariamente outros traumas, embora virulentos e próprios de uma crítica que a 
sua arte poética não elaborou.» 

O problema do texto de Velho Nogueira não fica porém por aqui. Mesmo os qua-
tro livros que ele seleccionou, e que reconhecemos como particulares a uma época 
atípica da vida de Pascoaes, a primeira República, a única em que ele na sequência 
do 5 de Outubro pretendeu intervir na vida pública – Arte de ser português foi es-
crito para ser um manual cívico nas escolas da República –, mesmo os quatro livros 
que ele escolheu, dizíamos, merecem e comportam uma leitura por vezes muito 
distinta e até antagónica daquela que o crítico fez. Esta outra leitura, não tirando 
toda a base de sustentação ao crítico, veremos a que pode subsistir, mostra todavia 
como estes livros são muito mais complexos e ricos do que a sua leitura deu a ver, 
não podendo de modo nenhum, mesmo eles, ser assimilados a uma palavra de 
ordem como aquela – Deus, Pátria e Rei – que ele colocou no final do seu texto. 

Comecemos por este último livro, D. Carlos. Do ponto de vista, em que Velho 
Nogueira se coloca este é um dos textos mais fáceis de incriminar e de poder dar 
alguma razão ao crítico. Trata-se de feito duma caracterização da família real sem 
qualquer tinta crítica. Todos os caracteres aqui em jogo da família real são superi-
ores, moralmente irrepreensíveis, sem qualquer aspecto negativo. Várias razões 
podem ser dadas para justificar este ponto de vista – mas a razão mais forte parece-
me vir da economia do próprio texto. O autor quis escrever uma tragédia, não uma 
comédia, com os factos da História portuguesa do início do século XX. Logo, os 
caracteres daqueles que sofrem a catástrofe teriam de ser sublimes ou superiores. 
O mesmo fizera António Ferreira uns séculos antes com a figura da Castro, subli-
mando-a em vestes de inocência e de pureza, o que a História não confirma. É 
verdade que esta é uma opção de base que só ao autor diz respeito – recusar um 
género a favor de outro. Para se perceber esta escolha é preciso pensar que quando 
Pascoaes publicou o seu drama o reinado de Carlos de Bragança tivera fim há 17 
anos e a República tinha três lustros. Estávamos longe da escrita a quente que 
desse mesmo reinado fizeram Junqueiro e António de Albuquerque, optando pelo 
registo cómico e grotesco, destinado a castigar e a criticar.   

Não creio que o problema dos caracteres da casa real portuguesa no drama de 
Pascoaes seja porém decisivo. Passo a explicar porquê. O clímax do poema é a 
morte no Terreiro do Paço do rei e do príncipe Luís Filipe e o desnorte dos fami-
liares que sobrevivem – Maria Amélia, mãe do príncipe, e Maria Pia, a rainha velha, 
mãe do rei Carlos. O evento corresponde ao momento da catástrofe na tragédia 
antiga. Como quer que seja, nunca a tensão dramática do poema seria aquilo que 
é se os conjurados que matam o rei e o príncipe não fossem eles próprios pintados 
sem qualquer recurso à caricatura grotesca. E não teria sido difícil fazê-lo. São 
também caracteres nobres, autênticos, movidos por um idealismo superior, que 
nunca surge como ridículo ou contestável.  Ao invés, temos a impressão que fun- 
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dres, onde Pascoaes foi pedir a mão duma inglesa, Leonor Dagge, que conhecera 
tempos antes num eléctrico da Foz, e donde regressou desiludido, A viagem teve 
lugar entre Novembro de 1909 e o início de Janeiro de 1910. O poema foi assim 
concebido como uma catarse poética dum amor não correspondido – e daí o papel 
que nele tem o sentimento saudoso, que aparece personificado em personagem 
com quem o protagonista, Marános, o montanhês, se une em espírito.  

No momento da escrita do poema teve lugar a revolução do 5 de Outubro, que o 
seu autor saudou entusiasticamente. Este facto fez com que a intriga do poema 
sofresse inflexão e ganhasse nova dimensão. Um poema que de início se destinava 
apenas a traduzir um drama pessoal, a perda dolorosa de Leonor Dagge, ganhou 
de forma inusitada alcance colectivo. Saiu assim reforçada a sua narração ficcional 
que ganhou uma historicidade que inicialmente não tinha. À imagem da poesia, a 
saudade, com que o autor contava sublimar a sua perda, acabou por lhe fornecer 
o motivo histórico para a revolução do 5 de Outubro. Muito do ideário da Renas-
cença Portuguesa, fundada no final de 1911, é aqui que ganha raiz. O saudosismo 
da Renascença, mais que uma ideologia fixa, foi um problema de catarse poética. 
Pascoaes acreditou até ao fim no poder mágico da palavra e no poder da simpatia 
mimética. Foi poeta ao ponto de acreditar que se a saudade lhe servia para subli-
mar na solidão da alma um amor perdido, dando-lhe até a grata continuação dele, 
a mesma saudade havia de prestar serviço no quadro duma revolução que se des-
tinava a renovar desde os alicerces a estrutura social e mental do país. Daí a im-
portância seminal do poema de 1911, que é o verdadeiro cadinho onde se gerou o 
saudosismo da Renascença Portuguesa e de quase tudo o que daí derivou.  

É aqui que se situa a questão chave para aferir da pertinência das teses de Velho 
Nogueira. O que derivou da Renascença Portuguesa não foi qualquer ajustamento 
nacionalista, rigidamente lusocêntrico. O seu ponto de partida não é o naciona-
lismo, mas sim o que podemos chamar de cosmopolitismo situado. Não se trata de 
defender o critério do «blut und boden», esse que caracteriza os populismos reac-
cionários da época e contribuiu depois para «o maior massacre da História»; trata-
se antes dum tópico que realinha o pensamento à esquerda da época, republicano 
e socialista, cuja única fonte era até aí o positivismo de Teófilo Braga e doutros 
republicanos como Júlio de Matos e Ricardo Jorge. Jaime Cortesão adoptou na 
época o saudosismo como forma adequada de renovação mental e António Sérgio 
participou de forma crítica mas plena nesta associação cultural, dando-lhe um con-
tributo pedagógico de monta. Foi aí que publicou o volume de estreia dos Ensaios 
(1919). Até a obra plástica de Cristiano de Carvalho, o primeiro capista da revista A 
Águia, órgão da associação portuense, se ajustou ao quadro das actividades da so-
ciedade aí evoluindo e aí atingindo a sua maturidade. 

Creio que a partir de muitos dos elementos que atrás deixámos se pode perceber 
que a leitura que Velho Nogueira faz de Pascoaes não tem base de sustentação. É 
uma crítica de grande fragilidade, que se apoia apenas em quatro livros, dos quais 
um só é decisivo. Desconhece a restante obra de Pascoaes – os seus livros mais 
característicos e de maior importância, os que foram traduzidos para alemão e para 
holandês, e as questões decisivas da sua literatura como o ateísmo e que tanto 
interessaram um modernista como Hendrick Marsmann, seu tradutor para o ho-
landês. Mesmo os quatro livros tratados são lidos de forma superficial e apressada, 
deixando de  lado aspectos  marcantes  para  a compreensão de todos eles.  As con- 
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Mais do que amigos, João Vasconcelos e Manuel D’Assumpção foram dois ir-
mãos, unidos pelo amor à arte. João admirava o talento ímpar de Manuel e o li-
rismo cromático da sua pintura (revelada aos amarantinos, em Julho de 1960, na 
exposição individual que teve lugar na então Biblioteca-Museu Albano Sardoeira). 
Que por sua vez reconhecia a hombridade e a generosa fidalguia de João. E porque 
não tardou a perceber que a pintura era neste vocação antiga e calada, aconselhou-
o a frequentar as aulas da Galeria Alvarez, no Porto. Foi, pois, D’Assumpção quem 
“o pôs a pintar”, como confessaria numa entrevista o seu confrade amarantino 
quando começou a expor.  

A cronologia dessas exposições é a seguinte: 1964 (Colectiva, Porto, Galeria Alva-
rez); 1965 (Individual, Lisboa, Galeria Divulgação); 1967 (Colectiva, Porto, Coope-
rativa Árvore); 1968 (Com Justino Alves, Porto, Galeria Alvarez; Individual, Ama-
rante, Biblioteca-Museu Albano Sardoeira); 1969 (Colectiva, Amarante, Biblioteca-
Museu Albano Sardoeira); 1971 (Individual, Porto, Galeria D); 1972, 1973, 1974 (In-
dividual, Lisboa, Galeria Ottolíni); 1978 (Colectiva, “Nordeste 78”, Itinerante: Alijó, 
Régua, Vila Real, Murça, Chaves, Moimenta da Beira, Lamego, Bragança, Miran-
dela; Individual, Amarante, Biblioteca-Museu Albano Sardoeira; Individual, Cas-
telo Branco, Museu de Francisco Tavares Proença Júnior); 1979 (Individual, Esto-
ril, Junta do Turismo da Costa do Sol; Individual, Lisboa, Galeria S. Francisco); 
1980 (Individual, Lisboa, Galeria S. Francisco); 1982 (Individual, Lisboa, Galeria S. 
Mamede); 1983 (Individual, póstuma, Estoril, Junta do Turismo da Costa do Sol); 
1984 (Individual, póstuma, Guimarães, Galeria Gilde); 1985 (Individual, póstuma, 
Amarante, Cento Cultural de Amarante); 1988 (Individual, póstuma, Porto, Galeria 
Zen). 

A mais recente exposição de João Vasconcelos (ou João de Pascoaes, como era 
conhecido pelos seus conterrâneos, nome que também Cesariny gostava de lhe 
chamar) aconteceu este ano, na Casa da Granja, em Amarante, uma construção do 
século XVII, que os fados da sorte quiseram que, em 1855, fosse parar às mãos do 
avô materno de Amadeo de Souza-Cardoso. Restaurada em 1915, estava destinada 
(diz a tradição) a ser residência do genial artista, não fosse a pneumónica ter-lhe 
ceifado prematuramente a vida. Actualmente é um espaço cultural que acolhe a 
Associação para a Criação do Museu Eduardo Teixeira Pinto (1933-2009), inesque-
cível fotógrafo da paisagem amarantina e dos sempiternos nevoeiros do Tâmega, 
que retratou vezes sem conta, com um olhar profundamente humano, as crianças 
e os velhos das aldeias pobres do Marão.  

Esta exposição/homenagem foi inaugurada a 7 de Março. O seu encerramento 
estava previsto para 30 de Abril. Mas, por força da emergência sanitária que se 
vive, poucos dias esteve aberta ao público. A consagração de João Vasconcelos no 
concelho que o viu nascer terá, pois, de ficar para próxima oportunidade. 

Os quadros expostos (mais de quatro dezenas) dão razão a Maria José do Lago 
Cerqueira, quando, a propósito da pintura do artista (que era seu primo), se referiu 
aos “penosos caminhos percorridos que o levaram a um rumo definitivo”. Permi-
tem ainda entender melhor o testemunho de Cesariny, publicado no catálogo da 
exposição póstuma em Guimarães. Dele recupero estes dois parágrafos, de tom 
claro/escuro: 

“A tarefa é de vulto. Trata-se de fechar a porta a todos os prestígios da ‘arte ar-
tística’ e reatar os veios de uma arte mágica que existe desde que o homem come-
çou a olhar. Passar ao largo de escolas de magistérios que dão a Profissão e tiram 
a Vida, e ficar só com a própria Sombra ao Sol. Então a montanha abre-se, voa em 
círculos e ângulos violentos, tocada pelos dois polos da interrogação. 

Dá a matéria insondável, o fundo rugoso intransponível. Às vezes põe-se bonita, 
e mesmo bela, desvanece-se em cores – as carnes do esqueleto. Mas vem a noite, e  
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terna com um grupo activo na resistência, La Main à Plume, que cometeu a proeza  
de dar à Resistência francesa dois dos seus mártires mais jovens, Marco Ménegoz, 
com 16 anos, e Jean-Pierre Mulotte com 15. Deste grupo saiu em 1947 Le Sur-
réalisme Révolutionnaire, do qual surgiu parte do movimento COBRA de tão mar-
cante memória na viagem criativa da arte sem arte da segunda metade do século. 
A segunda vertente é a dispersão do grupo original, Breton, Péret, Tanguy, Ernst, 
Dali e outros, por terras americanas, donde só regressam quando regressam já na 
rodagem da segunda metade da década de 40. Esse exílio valeu a Péret um reno-
vado interesse pela arte pré-colombina – ele, que já havia passado uma longa tem-
porada no Brasil entre 1929 e 1931, onde foi conviva dos antropofágicos paulistanos 
e onde foi pioneiro no estudo dos cultos afro-brasileiros (mais tarde em 1955 foi 
dos primeiros historiadores do Quilombo de Palmares) – que lhe daria uma mar-
cante colectânea ameríndia que só surgiu póstuma em 1960. Da parte de André 
Breton, o exílio valeu-lhe perder Jacqueline Lamba, mãe da sua única filha, Aube 
Breton (1934), e encontrar Elisa, que lhe inspirará a narrativa Arcano 17 (1944) como 
Jacqueline lhe inspirara O Amor louco (1934). O exílio deu-lhe ainda os prolegómenos 
a um terceiro manifesto do surrealismo ou não (1942), com uma atenção ao mito, que 
no caso dele tomou a forma dos Grandes Transparentes, e uma estadia entre os 
índios Hopis, o que talvez jogue bem e até justifique o primeiro acto público no 
momento do seu regresso a Paris em Maio de 1946 – discurso público no Teatro 
Sarah-Bernardt no dia 7 de Junho a abrir uma sessão de homenagem ao poeta 
Antonin Artaud que acabara de ser libertado do asilo de Rodez, depois de quase 
uma década de internamento psiquiátrico e muito choque eléctrico. Foi no res-
caldo desta sessão que André Breton deu o segundo passo do seu regresso a Paris, 
a realização na sua cidade de sempre – nunca se adaptou a Nova Iorque, onde viveu 
entre 1941 e 1946 – duma grande Exposição Internacional do surrealismo, cujo des-
tino era dar conta da evolução do surrealismo e contava com organização dele e de 
Duchamp, esse que vinha dos tempos iniciais do dadaísmo e acabara bordão, braço 
e mão nas iguais e monótonas avenidas da cidade do Hudson. Quando estreou na 
Primavera de 1947 na galeria Maeght de Paris, a Exposição acabou a ser o grande 
motivo do relançamento do surrealismo nas ruínas da Europa do pós-guerra – isto 
a contragolpe de todas as modas mentais que então varriam Paris e de que hoje 
nem o pó resta, como esse existencialismo de que se dirá ainda o seu quê ou koppa 
a propósito duma acerada esquina de Évora. 

Foi neste preparo que a juventude lisboeta encontrou o surrealismo e se enamo-
rou por ele. Alexandre O’Neill, Mário Cesariny, António Domingues e João Moniz 
Pereira, todos com pouco mais de 20 anos e todos trânsfugas do neo-realismo 
coimbrão, que se estava a tornar, além de acomodado, suspeito de seco e de seca, 
foram as quatro pontas dum quadrado que depressa evoluiu e se tornou nada me-
nos, nada mais, do que o Grupo Surrealista de Lisboa, de efémera existência, posto 
que marco das actividades surrealistas em Portugal. Antes só mesmo a pintura de 
António Dacosta, algum desenho de Cândido Costa Pinto, uma novela de António 
Pedro, Apenas uma narrativa (1942), e pouco mais – nada que chegasse para firmar 
um movimento e encetar uma aventura. Mário Cesariny e João Moniz Pereira ar-
rancaram para Paris no Verão de 1947, onde foram à Galeria Maeght ver a exposição 
e onde o primeiro contactou por diversas vezes, cara a cara, André Breton e Victor 
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tizados pela visão do inferno – e outros só deitados. É ver o plinto que está no 
quartel-general no Largo dos Castelos em Évora e ler a fieira dos 27 nomes que lá 
estão. «AOS QUE LUTARAM E MORRERAM POR PORTUGAL NO ULTRAMAR», assim 
reza a pedra com referência ao «ultramar» – empolgante e bela palavra que uns 
tantos mafiosos roubaram à língua e tornaram quase irrecuperável. Outra reza 
quase o mesmo, só que no Rossio de São Braz e desta vez em latão, filii pro patria 
caesis ebora, pelos filhos da cidade perdidos na criminosa primeira grande carnifi-
cina do século dos grandes horrores – a dos gases e das trincheiras. Estes que 
esfolam a gás e à bomba, e matam agora a laser e a drone, são o quê? Valham-nos 
os bárbaros, que ao menos trucidavam à pedra. Saco um nome ao acaso dos do 
ultramar: soldado Rodrigo Joaquim Vaquinhas, morto na Guiné. Quem este mi-
údo? Que ruas pisou? Que pó mordeu? Seja por ele, pelo seu nome aqui escrito e 
lido, que todos vivam na nossa memória não como heróis à força mas como ino-
centes espoliados do mais valioso bem – a vida. São tantos os crimes que se come-
tem em teu nome, ó Pátria, que podes ir hoje para o vazadouro da História! E já 
agora aproveita para levares contigo as bandeiras, os clubes, os chavões, os presi-
dentes, as cátedras, os prémios, as ordens, os honores e outras inutilidades com 
que nos têm estragado a vida. 

Nem todos porém estavam prontos a guardar a farda verde e a mangueira de vo-
mitar sangue. Não que tivessem medo das viagens mas porque ciosos da liberdade 
queriam dispor da vida que era deles. E viraram costas aos barcos que partiam para 
Luanda ou Lourenço Marques atulhados de miudagem fardada. Rumaram assim 
ao Caia, a Vilar Formoso, ao Minho, ao Tâmega e ao Douro à procura das estradas 
que levavam a Paris, a Bruxelas e Amesterdão. Esses, os que visavam aos Pirenéus, 
eram tão inocentes, destemidos, imberbes como os outros. Muitos nem vintes ti-
nham – desandavam antes da chamada aos quartéis. Eram os refractários. Outros 
abandonavam os quartéis. Eram os desertores. Todos eles partiam, mas não fu-
giam. Desejavam viver a vida deles como bem queriam – e nada era tão justo. Os 
de Évora também. Notícia temos dum deles, nascido em 1945, aluno dos Salesianos 
e que há-de ter nos seus tempos de menino vestido a camisa verde da Mocidade 
Portuguesa, com quinas e tudo, sem esquecer o S da fivela do cinto e o bivaque 
castanho em pano grosso, de seu nome Joaquim Palminha Silva (1945-2015), ebo-
rense tão ou mais ilustre como os que dicionarizou. Desertou do quartel em que 
estava, mesmo à boca de ser despejado num barco, ele que já andava adiado, e 
ficou escondido num quarto duma pensão do Bairro Alto, frequentada por putas 
e chulos. Ali ficou meses à espera da ocasião. Não era homem de medos – mais 
tarde foi em Paris operacional da LUAR com várias missões, uma delas no interior 
do país – mas sim histrião de boas piadas, além de consciencioso historiador. Che-
gou a Paris em Junho de 1968, para ainda apanhar quentes os paralelepípedos da 
calçada e chutar num frustrado por perder a grande coboiada das barricadas. Este 
Palminha, tão valioso em tudo, até na simplicidade, ainda o conhecemos na caliça 
invernosa de Lisboa, envolto no seu gabão de transtagano já depois da Revolução, 
com ele feito funcionário do Ministério dos Estrangeiros, onde estudou Jaime Ba-
talha Reis, o do Cenáculo e o do Casino, e deu um livro de truz, Jaime Batalha Reis 
na Rússia dos Sovietes (1917-1918). Reencontrámo-lo anos mais tarde já reformado 
nas ruas de Évora, que com muito amor gostava de apresentar aos que chegavam 
de fora. 
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derno?! 
Outro local de passagem era a Biblioteca Pública – esta, cofre de tesouros que

vinham dos tempos de Frei Manuel do Cenáculo, velho de nove décadas que apa-
nhou Pombal, a Viradeira, a rainha louca, os franceses de Junot e os britões de 
Wellington e de Beresford e perdeu por um triz a forca de Freire de Andrade, o 
de Moscovo e Dresda, e a revolução do vintismo. Os tesouros do recheio na se-
gunda metade de 60 eram outros e não passavam pela Manizola, pela tipografia de 
Évora, que editou os Resendes e Bernardim e por outras jóias raras da bibliofilia. 
Eram pedras mais modestas e recentes, ainda assim com valor para rutilarem num 
céu de livros. Antes do mais, a edição que Vergílio Ferreira preparara na sua casi-
nha de Évora, na Rua do Arcebispo, antiga Rua da Mesquita, em 1953, A face san-
grenta, editada na chancela Contraponto de Luiz Pacheco, então inofensivo funci-
onário público e longe de ser o grão Pacheco, mas já extravagante, que veio a 
Évora, onde de resto tinha família, ele que ainda era primo dos Salomés do Re-
dondo, conhecer o editado. O exemplar que está na Biblioteca Pública e que lá 
aterrou via postal por depósito legal está tão manuseado que se vêem as marcas 
dos dedos das sucessivas gerações, a começar logo na de Gancho, Lapa e Joaquim 
Bravo, que quiseram admirar essa obra-prima das edições que Pacheco então fazia 
com os mais modestos meios, os da Tipografia Ideal, sita na Calçada de São Fran-
cisco em Lisboa, onde trabalhava o poeta tipógrafo João Apolinário Ramos. Essas 
edições, repetidas à época por Manuel Grangeio Crespo, folhetos também existen-
tes no recheio da biblioteca de Évora ainda por força do depósito legal, fizeram 
depois o deslumbre de Vitor Silva Tavares que lhes seguiu a lição na editora que 
fundou em 1974 – & etc. Na mesma linha, estão os opúsculos que o editor da chan-
cela Contraponto editou no final da década de Herberto Helder e de Natália Cor-
reia, também manuseados na biblioteca de Évora por gerações distintas, posto que 
mais avidamente por aqueles que fizeram 20 anos depois de 1968 e tinham já notí-
cia basta de Herberto, que acabara de editar com retumbante escândalo em 1967 
Retrato em movimento, e de Natália a braços com um sufocante processo judicial de 
abuso de liberdade de imprensa, por força da Antologia da poesia portuguesa erótica 
e satírica (1966), que fazia escândalo internacional.  

Outra colecção que se aninhou nas prateleiras da biblioteca no final de 50, e se 
continuou pelo início de 60, era «A Antologia em 1958», editada por Cesariny entre 
1958 e 1963. Editou-se o poeta a si e aos seus amigos – Luiz Pacheco, Virgílio Mar-
tinho, António José Forte, Natália Correia, António Maria Lisboa, Pedro Oom, 
Francisco Sousa Neves – e ainda teve corda para dois gaulos, Jean Schuster e 
Gérard Legrand, surrealistas parisinos do pós-guerra nascidos na década de 20 e 
da mesma idade dos portugueses que fizeram os grupos surrealistas em Portugal 
na década de 40.   
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engenheiro Álvaro de Campos. E como não engenheiro se era triunfal e logo mo-
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Na Holanda o grupo reconstituiu-se, alargou-se, ganhou consciência de si e pôde 
beneficiar de contactos surrealistas vivos – além de Magritte e Delvaux, cuja pin-
tura António Couvinha frequentou no Museu Spitzner no bairro de Ixelles em 
Bruxelas, e sobretudo no Museu Real das Belas-Artes da mesma cidade, onde en-
controu uma eborense, Maria José Barreiros, mais tarde Guinapo, por casamento 
com José de Carvalho. Surrealistas vivos na Holanda, vivíssimos até, estavam os 
que em Amesterdão editavam desde 1964 a revista Brumes Blondes, fundada por Her 
de Vries e Laurens Vancrevel, ainda hoje em acção, tal como a publicação, que fez 
em 2014 almanaque internacional, e que estava então muito activa. Rik Lina, que 
deu bonecos à publicação e que andou pelo automatismo bretoniano e pelo free 
jazz, acabou por ser referência para alguns deles – como o é para nós, ele que 
assinou em 2019 a capa d’ A Ideia com um cadáver-esquisito feito a quatro mãos 
com Cesariny. Em 1959 fora fundado em Amesterdão por Her de Vries o BRSH 
[Bureau de recherches surréalistes en Hollande], que se estreitou no momento da 
fundação com o grupo de Paris – André Breton estava ainda activo – e que no final 
da década de 60 e início de 70, no momento em que os de Évora chegam à cidade 
dos canais, se ligou a Cesariny e a Cruzeiro Seixas e ao que se passava na Galeria 
São Mamede, onde Laurens esteve por várias vezes, estabelecendo amizade estreita 
com eles e com um dos novos, Raul Perez, que chegou também a dar colaboração 
à revista Brumes Blondes. Laurens editou há pouco, em 2017, a correspondência 
copiosa que Cesariny lhe escreveu de 1969 a 2005, Um rio à beira do rio – cartas para 
Frida e Laurens Vancrevel, e é nosso, da revista A Ideia, como Rik Lina o pode ser. 
Aqui tem ele publicado textos e notas.  

José Manuel Rodrigues, o fotógrafo, foi uma figura central neste período, pri-
meiro porque os recebia no batelão que tinha no canal Prinsengracht de Amester-
dão, e foi aí que eles ficaram na quarentena de adaptação à cidade no momento da 
chegada, depois porque estudava na Escola de Fotografia de Haia, conhecia a ci-
dade há anos e nela estabelecera contactos e depois ainda porque tinha oficina 
própria e câmara escura na Noorderstraat, que se tornou local de encontro e de 
trabalho de todos eles, mesmo depois da dispersão dos que chegaram em 1972 – 
casas ocupadas e logo o Campus da Frij Universiteit de Amesterdão, onde ficaram 
e lhes permitiu ter porto seguro de encontro. O grupo ganhou então uma nova 
coesão e um novo enriquecimento, que pode fazer lembrar o de 1969 e de 1970, 
quando já conhecia a poesia de Cesariny e de Lisboa, os desenhos de Seixas e os 
manifestos de Breton e se preparava para publicar o Manifesto de 1971, e passou 
mesmo a ser conhecido entre os muitos portugas que pululavam na cidade como 
“grupo de Évora”, pela especificidade do trabalho, o interesse na pintura e poesia 
que praticavam ao som da música, bastas vezes em colectivo. Quase todos estuda-
ram nesse período – Rodrigues em Haia, Cabeça na Guerrit Rietveld Academie de 
Amesterdão, Canhão em Lausanne na Suíça, Couvinha na Artibus Kunst Acade-
mie van Utrecht com uma bolsa conseguida através de familiares do então recen-
temente falecido pintor M. C. Escher. A excepção terá sido José Manuel Couvinha 
que numa vinda clandestina a Portugal foi laçado pela polícia e entregue ao exér-
cito, que não tardou a enviá-lo para a mais dramática cena de guerra da época, a 
Guiné, onde o 25 de Abril o apanhou, e aliviou, para vir morrer quase 25 anos 
depois nas «ruas de Évora» como dele disse ternamente José Estêvão, «ruas ermas» 
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DOIS CAPÍTULOS INÉDITOS 
DE UM LIVRO INACABADO 

 António Telmo  
 

transcrição, organização, introdução e notas  
PEDRO MARTINS 

 
Os dois textos inéditos de António Telmo que ora se publicam constam de um dos 
muitos cadernos manuscritos que se encontram no espólio do filósofo. Consoante 
se infere do teor de duas passagens do escrito sobre Carlos Castaneda, em que se 
faz menção a anteriores referências a Lee Whorf e a Joseph de Maistre, destina-
vam-se ambos a integrar, como seus presumíveis capítulos, um livro que ficou por 
acabar e do qual quase nada se sabe. A consideração, por Telmo, dos quatro livros 
que Castaneda tinha então publicado e o facto de, no mesmo caderno, se encon-
trar o que se dirá ser uma versão parcelar e incipiente do capítulo “Teixeira de 
Pascoaes, o Poeta da Natureza”, da História Secreta de Portugal (1977), levam-nos a 
situar a composição de tais escritos, na ordem cronológica, em 1975 ou 1976. 
Agradecemos penhoradamente ao Professor António Mateus Vilhena a colabora-
ção preciosa que nos deu, ao esclarecer aspectos lexicais problemáticos do idioma 
grego com que nos deparámos no texto sobre Joseph de Maistre.   

 
A LINGUÍSTICA DE JOSEPH DE MAISTRE (1)  
OU DE COMO FOI ANDANDO PARA TRÁS QUE SE ADIANTOU EM LINGUÍSTICA 
Uma constante na interpretação moderna dos fenómenos mítico-religiosos, que 
tem a sua expressão suprema na filosofia das formas simbólicas de Ernst Cassi-
rer, é o dá-las como ilusões do espírito. É certo que o idealismo alemão os con-
cebe como formas reais da vida do espírito, como um momento necessário da 
sua fenomenologia, reais mas para serem transcendidas, integradas ou anuladas 
na forma pura dos conceitos. Não me parece que o espírito tivesse tido a paci-
ência de esperar durante milénios pelas línguas indo-germânicas para encontrar 
finalmente através delas a possibilidade de se pensar a si próprio.  
Característica da filosofia francesa de Joseph de Maistre no campo da reflexão 
sobre o mistério dos mitos e das línguas é que não se constrói sobre o orgulho 
luciferino. O demónio de Joseph de Maistre é um demónio restituído ao temor 
de Deus e ao deslumbramento perante a Criação, embora sem ter perdido a 
lucidez e a valentia do anjo rebelde. Sempre o que ficou para trás se configura 
na filosofia alemã, quer se trate do espiritualismo de Hegel ou do materialismo 
de Marx, como um momento menor da sabedoria desenvolvendo-se no tempo 
da história. O Espírito ou a Matéria, com as maiúsculas próprias da língua, evo-
luem por fases sucessivas de afirmação e negação até que o ciclo se feche na 
quietude omnisciente e omnipotente do Estado. Num e noutro caso o homem é 
o Adão Kadmon ou Ishwâra, realizado do todo para o uno ou do uno para o 
todo. Não há mais nada fora dele e tudo quanto há nós o conhecemos. A filosofia 
é a ciência absoluta. 
Para Joseph de Maistre a história é formada por quedas sucessivas. «Estamos 
cegos, escreve ele, sobre a natureza da ciência, cegos por um sofisma grosseiro 
que fascinou toda a gente e que é o de julgar o tempo em que os homens viam 
os efeitos nas suas causas pelo tempo em que se elevam trabalhosamente dos 
efeitos às causas, em que não se ocupam senão dos efeitos, em que dizem ser 
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tempo dominada pelo positivismo e pelo evolucionismo. Todavia, à luz da filo-
sofia mestra, atingem apenas, no melhor dos casos, aquilo a que poderíamos 
chamar o “corpo subtil” da língua. As estruturas profundas de tipo lógico-ma-
temático são ainda um “pensado”, não são o pensamento, não são aquela activi-
dade do espírito que pensa e que vem “έξοθεν” (4) e que por isso merece o nome 
que lhe dá de Maistre – anjo. 
Não é uma estrutura ou um sistema de oposições e associações de conceitos o 
princípio último das línguas, mas um ser. A ciência, até quando admite esferas 
superiores de conhecimento, tende sempre a expulsar do círculo da sua reflexão 
a ideia de que existam seres intelectuais a nós mas, por isso mesmo, se esses 
seres existem, só atinge verdades incompletas. Tais seres não podem conceber-
-se como seres particulares, mas como seres universais, voltados para o uno e 
pelo uno movidos, o que não significa que não sejam diferentes. É isso que 
permite a Joseph de Maistre, embora admitindo a universalidade do pensa-
mento ou da palavra, dizer que «cada língua tem o seu génio e esse génio é 
único». 
Ao distinguir as línguas umas das outras, procura apreender os processos de 
formação das palavras no grego, no latim e no francês e os exemplos que dá nem 
sempre parecem correctos do ponto de vista da etimologia actual. Todavia, o 
princípio geral dominante nesses processos, na medida em que consistem em 
reduzir uma frase ou uma expressão a um só vocábulo, em aglutinar dois ou três 
vocábulos formando um só, em destruir ou dissolver, devorar, digerir palavras, 
sílabas ou fonemas, começa a ser aceite por alguns linguistas modernos, como 
Emílio Benveniste que explica a formação de palavras compostas não pela reu-
nião de duas ou três palavras mas pela síntese de uma frase verbal ou de uma 
relação predicativa. Benveniste considera tal processo o fenómeno mais singular 
de formação linguística. Ridicularizado pelos intérpretes do Crátilo que, ao 
mesmo tempo, repeliam a Notarikon da Kabbalah, talvez num futuro não muito 
distante venha a etimologia tradicional a ser aceite pela ciência linguística. O 
ponto de vista foneticista, que prevaleceu antes do estruturalismo, inventou as 
“leis do menor esforço” e da percepção imperfeita, ambas rebatidas por Sapir, 
para explicar a redução que se deu no plano fonético na passagem do latim para 
as línguas dele derivadas, particularmente no francês e no português. A influ-
ência da semântica, isto é, da deslocação de significados, como por exemplo de 
mágica para meiga, também admitida por Sapir é para Joseph de Maistre a prin-
cipal causa da redução, que oculta num novo significado o significado anterior. 
Esta redução não deve, pois, confundir-se com degenerescência, embora, na 
medida em que vai crescendo a grande árvore das línguas, os últimos ramos 
tenham já menos vigor que os primeiros. «O talento onomatopaico desaparece, 
indubitavelmente, à medida que se vai chegando às épocas de ciência e de civi-
lização». Degenerescentes verdadeiramente são para Joseph de Maistre, que dis-
tingue ciência de filosofia e civilização de cultura, as línguas dos selvagens que 
são «ramos separados das árvores». Esta árvore é simultaneamente a árvore ge-
nealógica das línguas e a árvore sephirótica descrita e explicada no Sepher Yet-
sirah, a árvore das ideias inatas e das categorias de relação predicativa, num 
completo sistema de inferências. 
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FLORBELA  
ESPANCA 

 
CONVOCO, PARA A MUSA MINHA, O  

ÁS DE PAUS 

 
� 

Irmã, Irmã na vida, Conceição, 
Lapidada p’la Dor, e agonias, 

Ó tu que em vidas tártaras e frias 
Tinhas almo, e cansado coração; 

 
 

A ti o deus Cocito e a canção, 
Pra ti o vale imenso, as vilanias, 

Que se apartem Averno, as invernias,  
Sejam notas a noite e a paixão. 

 
 

Que em vida e no diverso eu vejo a vaia, 
Diviso, em tua morte, as matinais. 

Os lírios e alardes são de olaia, 
 
 

Amores e amoras são do cais, 
E a mansa Primavera, a deusa Maia, 

Será tua, Consóror… nunca mais!!!!!!!!!!! 
� 

 

Que Luz, 23/ 02/ 2020	

Paulo Jorge Brito e Abreu  	
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2 POEMAS 

Ana Rita Fialho 
 
 
 

 
I 
 “NUDEZ” 
Imagine-se a nudez 
A total e absoluta 
Onde o corpo se encontra 
desprovido de todo e qualquer tecido 
Onde as curvas dos flancos 
se afirmam e reluzem 
Onde as aréolas dos seios 
se evidenciam e se tornam 
inexoráveis à paulatina contemplação 
Onde o possante quadril 
se exubera, sem por isso dar conta 
Onde o sexo – 
Segmento palpável mais erógeno 
da anatomia humana – 
Se desvela, 
deixando transparecer 
o alegado apogeu da intimidade 
dum ser 
 
 
Fosse até o toque possível – 
Onde as ramificações duma mão 
expandem o bailado da manigância 
a toda a superfície cutânea – 
E nem assim 
a nudez seria tão cabal e derradeira 
como a exposta nestas páginas 
Nudez esta que transcende até 
a mais primeva 
Habita ela nestes cadernos 

de capa preta de oleado 
Onde o ser se vê liberto por inteiro 
da carga das roupas do quotidiano 
Carne nua, hialina, crua 
Intangível ao tacto 
Inteligível através da leitura 
dos vocábulos versificados 
que com fervor 
me desnudam 
 
 
 
II [s/t] 
Flanar pela corrente dos dias 
sem olhar e ver muito além 
Nos dias coevos é o que se tem, 
o mais que se pode ter 
Claudicar pela linha que separa o presente 
do dia que será futuro 
 
O exercício de reflexão torna o ser 
desmilinguido e trôpego 
tolhido pelos grilhões 
que são hoje o invólucro da maioria 
das integridades humanas 
 
De pouco ou nada vale muito idealizar 
aquilo que por vir está 
O amanhã é pérfido 
e nós, a cada dia, 
renascemos enquanto neófitos 
do jogo da vida
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UM POEMA 
Carlos Baptista 

 
 

� 
Amar o rosto da desgraça, num cálculo de pos-
sibilidades infernais colocadas ao serviço de uma 
imagem por fim grandiosa, ainda que as suas ra-
ízes ávidas de sentido interfiram com a ordem 
estabelecida pelo maior número de homens. 
Com os escassos fios de uma memória em rup-
tura, captar o clarão fundamental que é penhor 
de cada ser em transe perante o incorporado eni-
gma que, simultaneamente, exalta e desfigura. 
Por força de uma ausência que ferve o conteúdo 
do vivido, cogitar o gesto de auto-desconstrução 
necessário ao apurar de uma razão fundamental, 
pepita de ouro rolada no fundo caudal do espí-
rito. Encontrar liberdade onde a ideia de liber-
dade já não se encontra, abandonadas em defi-
nitivo as escavações nos espelhos onde decor-
rem as inúmeras metamorfoses do tempo. Para 
que a simples aliança à escala fremente do mi-
crocosmo determine um avanço do conheci-
mento, um serenar do medo que é o alicerce 
mais duradouro de casas e livros. E já não se diga 
corpo, por obrigação de possuir um corpo, nem 
se procure disciplinar as doenças quando o que 
sobressai é o desvario dos sintomas, com os 
grandes rios correndo inexaurivelmente em to-
das as zonas (holderlin), com a sede detida num 
poço contendo toda a escuridão parada. Assim a 
solidão finalmente assente sem o tormento do 
voo, sem o embalo do ilimitado, mesmíssima so-
lidão folha após folha. 

�
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PINUS PINEA (ROMA)   
Enrique Nogueras  

 
I 
En el aire de Roma, 
Las copas de los árboles,  
Mágicas nubes verdes, 
Flotan leves, remotas, 
Mirando indiferentes 
Los siglos confundidos. 
 

Y en las noches de Roma,  
Las copas de los pinos, 
Mágicas nubes verdes 
Talladas por la luna 
Alguna vez escuchan 
El sonido y la furia 
El triunfo y la venganza 
El odio y sus preguntas. 
 
Hoy las miro perplejo 
Y absorto y conmovido, 
En roma peregrino, 
Ebrio de polvo y ruinas. 
 

II 
Un pájaro de metal en el cielo 
Dice que el tiempo de los besos ha pasado. 
Perturba brevemente el espectáculo 
Esa constatación de que el destino 
No existe y lo inventamos 
Para poder hallarlo sorprendidos en gestos o en sonrisas. 
 

Entonces me acuerdo ti y sé 
Que tus ojos, muy lejos, 
Son un faro que quema la memoria 
Todavía,  
Otra vez, 
Y afortunadamente. 
 
Roma, del 24 al 7 de julio de 2016. 
(Para EL CORAZÓN MANDA.)  





	

. 218 .
 

4. Gandhi e os anarquistas convergem também nas condições necessárias 
para que uma sociedade de indivíduos livres e iguais se possa concretizar e 
manter. A primeira destas condições é abolição da propriedade privada dos 
meios de produção: «Os recursos materiais necessários para viver devem estar 
livremente disponíveis para todos como sucede com a água e o ar de Deus». 
Por conseguinte, «os meios de produção de tais recursos devem estar sob o 
controlo democrático das populações.» Uma segunda condição, estreitamente 
relacionada com a primeira – elogiada tanto por Gandhi como por Kropotkine 
– é a abolição da divisão entre o trabalho manual e o trabalho intelectual e o 
reconhecimento da dignidade do trabalho feito com as próprias mãos. Por fim, 
a terceira condição é a descentralização: se se pretende evitar a tirania em todas 
as suas formas então o poder deve ser distribuído. A unidade de base da orga-
nização social deve possuir propriedades tais que permita de forma natural a 
participação directa dos indivíduos que dela fazem parte. Essa organização 
deve ser autónoma de todos os interesses internos e estar aberta a federar-se 
com outras unidades autónomas para cooperar na resolução de problemas co-
muns. Esta descentralização política implica assim a descentralização econó-
mica. Cada unidade de base ou cada federação de unidades de base deve cons-
tituir uma comunidade auto-suficiente, o que não significa fechada, ao menos 
no que diz respeito à satisfação das necessidades de base. 
5. Na escolha dos instrumentos para concretizar o sarvodaya, os gandhianos 

partilham a crítica tradicionalmente anarquista aos partidos políticos e à polí-
tica parlamentar. Os partidos são «máquinas para conquistar o poder de Es-
tado», cuja natureza é intrinsecamente violenta e tendencialmente totalitária. 
Gandhi propôs por esse motivo várias vezes sem sucesso aos militantes do Par-
tido do Congresso a dissolução do partido e a sua fusão através dum paciente 
trabalho pedagógico nas 700 mil aldeias da Índia rural de modo a realizar a 
partir da base uma nova ordem económica e social. Como os anarquistas, tam-
bém os gandhianos são adeptos da acção directa. O povo deve tornar-se cons-
ciente da sua própria força e começar a auto-organizar-se e a resolver por si os 
seus problemas. A revolução só pode ser feita pelas bases e não pelas cúpulas. 
6. Encontramos por fim em Gandhi um tema, o anti-especismo e a libertação 

animal – tema marginal no anarquismo do passado, mas que se tornou central 
no contemporâneo, embora Tolstoi, Eliseu Réclus e Eric Mühsam sejam ani-
malistas ante litteram. Na base dos princípios segundo os quais «é nosso dever 
comportarmo-nos com os animais como se a sua vida fosse para eles tão im-
portante como o é a dos humanos para si próprios» e «quanto mais uma criatura 
é indefesa, tanto mais direito tem a ser protegida da crueldade dos humanos», 
Gandhi era vegetariano, contrário à caça e à vivissecção. (3) 

 
AS DIFERENÇAS ENTRE SARVODAYA E ANARQUISMO 

As afinidades entre sarvodaya e anarquismo ocidental são numerosas. Toda-
via, não faltam as diferenças. As principais dizem respeito ao entendimento 
que Gandhi tinha das religiões, ao seu ascetismo extremo, à sua oposição à 
ideia da luta de classes e à sua recusa radical da violência como instrumento 
de acção política. 
1. Para aquilo que diz respeito à sua ligação à religião, a maioria dos anarquis-

tas ocidentais na esteira de Bakunine fez acompanhar a crítica ao Estado por 
uma não menos feroz crítica das religiões, consideradas como instrumentos de 

A IDEIA – revista de cultura libertária 











	

. 223 .
 

CORONAVÍRUS 19 
(retrato à la minute) 

 
que ameaça está coroando este viver 

que pôs o medo em nosso peito? 
 

um halo de morte e de silêncio 
espalha na cidade o seu dissídio. 

 
que indecisa solidão emerge 

como negro orvalho que oculta 
a glória da manhã que teima ainda? 

 
o dia parece um beduíno amarrado 
no meio de um deserto em chamas. 

 
que esperança é ‘inda possível 
se pigmeus derrotam gigantes 

na batalha sombria que trepa p’lo ar? 
 

uma orgia funesta vem dos interstícios 
e tudo desmorona com seu bafo. 

 
o pensamento torna-se um sussurro 

e, dos passeios, evaporam-se passadas. 
 

a verdade é um garatujo à deriva, 
errando como sangue vagabundo. 

 
onde pararão os humanos, então, 

se desconfiam da sua própria sombra? 
 

ei-los suspensos de um sopro 
porque se torna difícil respirar 
à beira das falésias indizíveis. 

 
e, no entanto, ó meus amigos caros, 
é só a Natureza-Mãe que se apressa 

a limpar a nossa casa imunda. 
 

Adalberto Alves 
15.03.2020 
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CORONAVÍRUS 
 

A explosão do Coronavírus a partir de Fevereiro/Março de 2020, com a declaração 
do estado de emergência em Portugal (Março/Abril), e que teve réplicas por todo o 
mundo, levou alguns libertários portugueses a produzirem em rede alguns textos de 
reflexão sobre a nova situação, tentando perceber as tendências que se seguirão ao 
colapso momentâneo da economia e ao reforço excepcional do poder de intervenção 
do Estado. A reflexão teve na base um desafio de Eduardo de Sousa, a que deram 
resposta Paulo Guimarães, Luís Bernardes, Viriato Porto, Ricardo de Sousa, A Ba-
talha, A. Cândido Franco, com textos depois editados no Portal Anarquista. Publi-
cam-se de seguida deste último os textos dados a lume – «Notas para a compreensão 
do actual estado de emergência». Ao conjunto, o Portal associou traduções de Carlos 
Taibo e de Raoul Vaneigem – este com um texto, «Coronavírus», que a revista Flauta 
de Luz 7 também deu a lume. Noutro local deste volume, na secção «Leituras & 
Notas», publica-se sobre o tema um texto de Ricardo de Sousa, produzido no mesmo 
âmbito e já publicado no jornal A Mapa.  Registamos ainda o texto de Júlio Henri-
ques, «Recursos humanos», publicado na folha volante Calamidade [Junho, 2020], 
edição de Emanuel Cameira, e o texto na mesma folha de Gianfranco Sanguinetti, 
«O despotismo ocidental», traduzido por Júlio Henriques. 

 
I – Parece cada vez mais pertinente na compreensão do que se está a passar a noção 
de bioterror. Isto não quer dizer que o vírus que desencadeou a actual situação, 
levando ao estado excepcional de hoje, tenha sido criado obrigatoriamente em la-
boratório com o intuito de atacar alguém ou algum país. É cedo para fazer a história 
do vírus. A história requer um distanciamento temporal que ainda não existe. O 
que se pode desde já afirmar com segurança é que o vírus criou uma situação de 
bioterror que reforçou o poder do Estado sobre a sociedade e levou a uma disputa 
geopolítica – a reposição das fronteiras na União Europeia é um exemplo – com 
contornos novos e inesperados. Independentemente da sua origem, a actual situ-
ação de emergência pode a meu ver incluir-se naquilo que vários pensadores re-
centes chamaram de ecofascismo. Caracteriza-se este por situações autoritárias de 
excepção em nome da gestão de recursos escassos, de calamidades naturais ou 
biológicas extremas. O momento actual não é ainda a constituição dum poder com 
tais características mas é um excelente ensaio para algo que está ainda para chegar. 
Não será inusitado que o séc. XXI se caracterize pela COVID-19, seguida pela CO-
VID-31 e lá mais para diante por uma COVID-77. A resposta do Estado em situa-
ções de colapso será sempre um reforço do seu poder de excepção sobre a socie-
dade. Uma nova ordem constitucional pode estar em marcha. 

Depois de vencida esta ameaça que começou em 2019 não parece possível regres-
sar ao passado recente. O Estado não vai perder o que ganhou. Saiu reforçado e 
com poderes excepcionais desta crise e vai querer mantê-los em nome de ameaças 
próximas. Tudo aponta pois para um reforço imediato do papel do Estado na so-
ciedade (ou no que dela restar), muito mais extenso do que aquele que se seguiu 
ao 11-11-2001. Aqui convém ter em linha de conta a informatização da vida social e 
pessoal. Nunca o controle de tantos por tão poucos foi possível e de forma tão total 
e anónima. Esta nova deriva autoritária do Estado deixa em aberto a pertinência 
da crítica libertária ao Estado. Ao reforço das soluções autoritárias, que levam a 
uma sociedade amorfa, o pensamento libertário contrapõe a necessidade duma so-
ciedade solidária e emancipada, madura, capaz de dar resposta inteligente a situa-
ções de excepção e sobretudo capaz reformular as suas relações com a natureza, 
que estão na origem de muitos dos problemas que empurrarão o séc. XXI para um 
«estado global de emergência permanente». O colapso das instituições de saúde 
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e são um exemplo de como a regulação governamental pode dar origem a situações 
de caos e terror. 

Aqui entra a segunda categoria do meu primeiro texto – o ecofascismo. Tive o 
cuidado de dar a entender que a actual a situação não é ecofascismo. Não basta no 
quadro duma assustadora epidemia mundial declarar o estado de emergência, for-
çar uma população a uma quarentena obrigatória e colocar a polícia na rua para 
falarmos numa ordem constitucional que dê forma ao ecofascismo. A actual situa-
ção pode ainda assim ser um balão de ensaio para futuras experiências sociais, 
políticas e económicas que dêem corpo a uma nova ordem, em que a excepção de 
hoje se torne a normalidade de amanhã. Reconheço que a palavra ecofascismo 
pode gerar algum repúdio, por ter na base como elemento constitutivo uma reali-
dade política com um século de vida e que desapareceu de cena antes mesmo do 
final da primeira metade do século. O que parece pertinente e actual na palavra 
não é tanto o que há de mais visível nela, quer dizer, a suspensão de todas as liber-
dades democráticas em nome da ordem pública e da necessidade da economia 
funcionar em pleno, sem os entraves duma oposição e da agitação operária, mas o 
seu lado oculto, menos conhecido. O projecto do nazi-fascismo não foi só uma 
questão política ou de geopolítica. Foi uma visão das espécies e da vida e uma 
tentativa de subordinar a vida social a essa visão, que era de resto a duma parte da 
ciência europeia, e até de ponta, desde o final do séc. XIX. No fundo o nazi-fas-
cismo foi um projecto científico, ou pelo menos um projecto do cientismo, um 
darwinismo social autoritário, que teve não apenas uma componente económica, 
os mais fortes devem ser os mais ricos, mas também biológica – os fracos não têm 
espaço para existir e devem ser sacrificados aos interesses dos mais fortes. 

No quadro que se avizinha duma escassez cada vez mais aflitiva de recursos, com 
o desaparecimento dos últimos ecossistemas florestais e as alterações climáticas e 
as novas doenças que daí decorrerão, não parece excessivo falar dum projecto eco-
lógico autoritário, cujas raízes estão não na política do nazi-fascismo mas no seu 
darwinismo social. Os mais fortes são aqueles que devem ter acesso aos cada vez 
menos recursos disponíveis, e nestes estão também os serviços de saúde, enquanto 
os mais fracos devem ficar entregues a si próprios e em último caso ser dizimados. 
Isto que nos parece atroz à luz dos valores humanistas que ainda são os nossos 
pode vir a ser, num quadro de escassez, de aceleração de doenças incontroláveis e 
de catástrofes inesperadas, mas não tão inesperadas que não as tenhamos já vivido 
(incêndios de 2017), a ordem constitucional do futuro próximo. Os argumentos dos 
actuais defensores duma retoma económica rápida, com a consequente abertura 
da vida social, e mais ainda dos que se mostraram desde o início contrários à qua-
rentena, defendendo as escolas abertas, são talvez um sinal dos novos tempos e da 
nova ordem que pode estar em preparação. Há gente que vê na morte duns tantos 
velhos – é essa a consequência duma abertura rápida – um mal menor comparado 
à manutenção ou à retoma dos indicadores económicos. Daqui podemos tirar que 
a luta de classes não desapareceu se tomarmos por classe o grupo dos mais fragili-
zados no actual quadro – isso inclui trabalhadores fixos por conta, mas também 
marginais sem qualquer trabalho ou remuneração, e que um dia poderão ser as 
vítimas a quem será negado o acesso aos poucos recursos disponíveis. Os fracos 
continuam a precisar de se organizar, de se defender diante dos fortes, de ganhar 
força, exigindo espaço, direitos, partilha e igualdade. O saber organizativo e todas 
as tácticas do sindicalismo libertário do passado, que tão decisivo foi para melhorar 
a sorte de tantos, continuam actuais; desde que adaptados às circunstâncias de 
hoje não perderam qualquer pertinência. 

Há porém algo que mudou em relação ao passado. Há cem anos, quando A Ba-
talha foi criada, a CGT e o PCP fundados no quadro do sindicalismo revolucioná- 
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as suas políticas. As teorias libertarianas não têm qualquer futuro dentro desta 
nova fase e vão ser substituídas por um intervencionismo cada vez mais activo e 
exclusivo. O que se seguiu à grande crise económica de 1929, ponto de referência 
para muitos da actual pandemia, ao menos em termos económicos, foi o new deal 
de F. Roosevelt, com uma regulação severa dos preços, ou do equilíbrio entre pre-
ços e custos, por parte do Estado. O destino das teorias libertarianas, que ganha-
ram projecção nos anos 70 do século passado no quadro do neo-liberalismo ascen-
dente, e com elas a fundação e o avanço do Partido Libertário americano, o terceiro 
do espectro político estadunidense, é neste momento uma incógnita mas pode 
muito bem acontecer que voltem costas à nova fase do capitalismo em nome da 
defesa intransigente da iniciativa privada, do mercado livre e do individualismo. 
Houve sempre no libertarianismo uma franja de esquerda, filha directa de Benja-
min Tucker e do mutualismo proudhoniano, hoje representada por Kevin Carson, 
e que poderá ainda ter um papel interessante na remodelação do libertarianismo 
e na sua reaproximação à matriz social libertária. 

A diferença que existe entre a inconsciência do capitalismo industrial tradicional, 
aquele que fez a mineração dos combustíveis fósseis e avançou para os reactores 
nucleares, e as preocupações do capitalismo verde, exigindo um intervencionismo 
novo, o green new deal, é entre um suicídio rápido, imediato, e um suicídio difuso, 
diferido, mais demorado e que não atinja todos ao mesmo tempo. Políticos sem 
qualquer preparação ou preocupação ambiental, como os actuais presidentes dos 
Estados Unidos ou do Brasil, podem precipitar em breve largas regiões do mundo 
numa agonia sem retorno, com catástrofes massivas e irreversíveis, mas a política 
verde do capitalismo não nos promete um destino muito melhor.  

Um exemplo disto é a nova tecnologia 5G, a tecnologia digital de 5.ª geração no 
âmbito do telefone móvel. Com esta tecnologia dar-se-á um passo decisivo para a 
conexão permanente de tudo. O mundo confundir-se-á com a rede e a internet 
disseminar-se-á em todas as coisas. O frigorífico dialogará com a máquina de lavar 
pratos, a máquina de lavar roupa trocará impressões com o aspirador. O capita-
lismo verde é um capitalismo digital, cujo funcionamento será assegurado pelo 
teletrabalho generalizado. A sua primeira grande experiência, a sua experiência 
piloto, teve lugar no quadro desta pandemia e há todo um lastro que ficou e que 
vai ser em breve aproveitado para fazer transformações na área do trabalho. Os 
excluídos desta nova prática serão por certo muito mais do que aqueles que foram 
ficando pelo caminho nas anteriores revoluções tecnológicas – a começar pelos 
operários ingleses de Ned Ludd, os luditas, do tempo da mineração do carvão e da 
chegada do tear mecânico. Ora a tecnologia 5G – onde hoje se encontram as opor-
tunidades de negócio – é altamente poluente, uma poluição invisível e assim muito 
menos susceptível de ser contestada. Seja como for, as frequências electromagné-
ticas alteram os genes, fazem proliferar as células, provocam mutações cromosso-
máticas, modificam as propriedades das membranas do citoplasma e a funcionali-
dade do sistema neuromuscular. Nada disto é novo e já em 2011 os perigos desta 
tecnologia foram reconhecidos. A Agência Internacional de Investigação sobre o 
Cancro classificou então a radiação electromagnética das telecomunicações como 
possivelmente cancerígena para os humanos, isto com base num aumento do risco 
de glioma, um tipo de cancro no cérebro, associado ao uso de telemóveis. Demais 
esta nova geração tem especificidades – como a necessidade de espalhar milhões 
de antenas minúsculas e captar uma boa radiação do sinal a uma altura relativa-
mente baixa – que levarão inevitavelmente ao abate de muitas árvores. Há ainda o 
problema dos metais raros para a constituição do hardware e duma onda de ex-
tractivismo – caso do lítio – que vai criar mais danos ambientais aos cursos de água, 
aos lençóis freáticos, à fauna e à flora, em zonas que até aqui foram mais ou menos 
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COMO AS RADIOFREQUÊNCIAS  
AFECTAM O NOSSO ORGANISMO  
E PORQUE O 5G NOS PREOCUPA? 

� 

Hugo Gonçalves Silva
 

 
Estimado leitor é com muito gosto que me dirijo a si para lhe falar um pouco sobre 
electromagnetismo. Apesar de ser uma tarefa árdua, esta é indispensável para a 
nossa sobrevivência nos dias de hoje, porque, cedendo aos interesses corporativis-
tas instalados, e que bem instalados estão eles... desde a política às mentalidades 
individuais (sem que lhe pareça arrogância, permito-me fazer de mim e do prezado 
leitor, duas agradáveis excepções...), estamos a ser invadidos por sistemas de tele-
comunicações que usam electromagnetismo artificial, a que chamamos de forma 
abreviada de radiofrequências, como meio de transporte da informação.  
Os efeitos prejudiciais que as radiofrequências (por favor, prezado leitor, não se 
sinta mal se não entender o que significa «radiofrequências» porque é em parte 
para isso que o seu singelo narrador lhe escreve) têm para a vida, não só a humana, 
estão mais que provados em milhares de estudos realizados em mais de cinquenta 
anos de investigação. Na verdade, a tecnologia bélica desenvolvida na guerra fria 
nas décadas 50/60 é precisamente a que de “súbito” inundou as nossas vidas nas 
décadas de 80/90 sob a forma de telemóveis, routers, etc. Agora pretende-se dar 
mais um salto nesta loucura desenfreada com a “quinta geração” de telecomunica-
ções, mais popularmente conhecida pela sigla inglesa 5G... Querido leitor, não se 
deixe enganar pela “banha da cobra”, o 5G não é apenas mais uma geração, mas 
sim um sistema com uma arquitetura totalmente diferente, em que, literalmente, 
tudo vai comunicar com tudo constantemente como se vivêssemos num tablet em 
três dimensões, no que os tecnocratas chamam a “Internet das Coisas” ... Espero 
que o estimado leitor como o seu humilde narrador, não aceite ser “uma Coisa” ... 
Por exemplo, se o leitor anda de pestana aberta, terá com certeza reparado, como 
o seu narrador reparou, que durante a “pandemia do medo” foram instaladas nas 
ruas do nosso país, novas luminárias equipadas com umas pequenas antenas! Estas 
são antenas telecomunicações de segunda e terceira gerações, 2G/3G, e, o seu sim-
ples narrador atreve-se a dizer, apesar de todas as críticas de que tem sido alvo, 
que não pode haver outro motivo para as mesmas terem sido instaladas, senão para 
comunicarem com os telemóveis dos transeuntes, ligando-se à sua proximidade e 
desligando-se com o seu afastamento... Isto é o que pomposamente se chama de 
“sustentabilidade”... Veja bem, prezado leitor, a capacidade, sem precedentes, que 
este sistema vai criar para armazenar dados sobre os nossos hábitos de vida, no 
exemplo dado, quem faz a gestão das luminárias poderá saber ao milímetro onde 
se encontra quem leve consigo um telemóvel... Repare estimado leitor, numa al-
tura em que nos tornamos um recurso, “os recursos humanos”, estes dados são os 
verdadeiros activos do chamado “capitalismo digital”. Daí tanto entusiasmo entre 
gestores corruptos, dispostos a sacrificar a cidadania na sua “gestão de activos”... 
Mas, como diz o ditado: “quando a esmola é grande, o pobre desconfia” e este 
sistema terá um preço elevadíssimo para a vida, porque os níveis de exposição às 
radiofrequências (uma vez mais, pretendo sossegar o leitor dizendo que, em breve, 
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homenagem, o estilo envolvente e simples do saudoso Prof. Rómulo de Carvalho, 
o maior divulgador da Física, a ciência à qual dedico a minha vida, que a língua de 
Camões conheceu (atrevo-me a dizer que também um dos seus maiores poetas sob 
o pseudónimo de António Gedeão) e, por outro, como careço de capacidades de 
analogia, adoptarei neste pequeno texto a analogia feita pelo Dr. Barrie Trower, 
um renomado perito britânico em armamento electromagnético (sim, o prezado 
leitor leu bem... armamento electro-magnético...) numa das suas apresentações pú-
blicas, em que este faz a analogia do efeito das radiofrequências no organismo 
humano, com um “conjunto de pessoas a abanarem uma árvore”.  

Se me permite, no entanto, caro leitor, peço-lhe, por favor, a amabilidade de 
antes de começar a narrativa, fazer um pequeno preâmbulo para introduzir o tema 
do electromagnetismo. O electromagnetismo, em pouquíssimas palavras, é o nome 
dado para descrever a acção conjunta do campo eléctrico e campo magnético 
quando estes actuam sobre materiais carregados electricamente (como os iões dis-
solvidos no nosso sangue ou nas nossas células...) ou magnetizados (como os íma-
nes que temos nos nossos frigoríficos recordando os velhos tempos, em que podía-
mos viajar...) através da chamada força electromagnética... Sendo que o mais im-
portante para a presente narração é o facto de que, na sua dinâmica, estes campos 
se comportarem como uma onda (com comprimento de onda, velocidade e fre-
quência, como as ondas acústicas que constituem o som...), mas, que neste caso 
representam oscilações dos campos mencionados. Ou seja, trata-se de ondas elec-
tromagnéticas, as quais, no espectro visível, chamamos habitualmente luz. Sim, es-
timado leitor, segundo as ideias de Maxwell, a luz é apenas, por assim dizer, uma 
onda electromagnética que se rege pelas equações às quais, mais tarde, a academia 
lhes deu o seu nome, não o do estimado leitor, mas sim o cientista antes referido... 

 

(teria sido um pouco arrogante que fosse o próprio a fazê-lo, mas, no fundo, quando as deduziu 
Maxwell saberia que elas iriam ficar com o seu nome...)  

 

De resto, anos mais tarde, Einstein ao analisar os resultados da experiência do 
efeito fotoeléctrico, na altura em que ainda se fazia experiências (no tempo longínquo 
em que se faziam coisas incrivelmente produtivas como “aulas presenciais”, talvez 
o leitor ainda se recorde...), entendeu que o electromagnetismo era composto por 
pequenos “pacotes de energia”, cuja energia é proporcional à sua frequência, que 
se vieram a chamar “fotões” (e não “einsteinões” como era justo que o fossem, já 
que deram às “equações da luz” o nome de quem as deduziu...). Esta ideia, deu a 
Einstein o prémio Nobel da Física em 1921 (que fará 100 anos para o ano, incrível 
como o tempo passa...), e apesar de ele dizer que “Deus não joga aos dados”, esta 
ideia acabou por estar na génese da mecânica quântica... uma versão probabilística 
da realidade. Por isso, alguns consideram Einstein o avô da mecânica quântica... 
Falaremos do pai desta enigmática “moça”, um pouco mais abaixo no texto! 

Ora, perguntar-se-á o apreciado leitor, o que têm de especial os ditos fotões para 
o estar a apoquentar com eles? Estes têm a particularidade de se apresentarem na 
natureza com variadíssimas frequências, desde muitíssimo baixas frequências até 
altíssimas frequências, ao qual chamamos espectro electromagnético. Isto em si não 
é o motivo pelo qual lhe falo dos fotões, mas, sim, o facto de que o que o ser 
humano consegue ver é apenas uma ínfima fracção de todas as frequências que 
constituem o dito espectro electromagnético. É a esta gama de frequências a que cha- 
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electromagnéticas não polarizadas, em que o efeito das forças electromagnéticas é 
cancelado e, portanto, quando somos expostos a ondas electromagnéticas não pola-
rizadas, como no caso das dos Sol, apenas se sente o aquecimento que provocam. 
No entanto, se estas quatro pessoas estiverem juntas do mesmo lado, quando exer-
cem uma força sobre a árvore a sua acção soma-se entre si e conseguem, em prin-
cípio, abanar a árvore. Isto representa então a acção de ondas electromagnéticas po-
larizadas, em que o efeito das forças electromagnéticas não é cancelado, tendo, 
portanto, a capacidade de afectar o organismo humano para além do aquecimento. 
A polarização é, de resto, a grande diferença entre as ondas electromagnéticas natu-
rais, como o caso mencionado do Sol, e as ondas electromagnéticas artificiais usadas 
nas telecomunicações, ou seja, as radiofrequências já conhecidas do prezado leitor. 
Por isso, com as ondas electromagnéticas naturais apenas sentimos o seu efeito tér-
mico, que até nos é agradável, e com o segundo tipo de ondas o nosso funciona-
mento biológico é comprometido, este efeito é designado por não-térmico, à falta 
de uma expressão mais feliz... 

Agora, não basta que as ondas electromagnéticas sejam polarizadas para que influ-
enciem o nosso organismo, é preciso também que tenham intensidade suficiente. 
O estimado leitor perguntar-se-á então: O que é a intensidade das ondas electromag-
néticas? Para tentarmos compreender o que esta propriedade é, vamos recorrer, 
novamente, à analogia das pessoas e das árvores, imaginando, portanto, que temos 
duas pessoas com a mesma força do mesmo lado da árvore. Se estas duas pessoas 
tentarem abanar o tronco e este for suficientemente grosso, estas duas pessoas 
quase não o farão mover, no entanto, se forem quatro pessoas do mesmo lado, 
eventualmente já o poderão mover, porque a força aplicada aumentou. Agora, no 
caso limite de serem, por exemplo, cem pessoas, ao abanarem o tronco da árvore 
farão tanta força que podem até parti-lo, porque exercem muito mais força que 
apenas as duas pessoas com que começámos a analogia.  

Este exemplo ilustra o efeito da intensidade das ondas electromagnéticas, que mais 
não é que a capacidade que estas têm de realizar força. Ondas electromagnéticas 
polarizadas, mas pouco intensas quase não afectam o nosso organismo, mas ondas 
electromagnéticas polarizadas muito intensas podem levar à sua disrupção. Esta ana-
logia mostra a diferença entre as ondas electromagnéticas usadas nas gerações an-
teriores ao 5G (p.e., o 4G) e o 5G, uma vez que esta última vai trazer um aumento 
enorme da intensidade das ondas electromagnéticas e, portanto, vai potenciar mui-
tíssimo o detrimento dos funcionamentos biológicos.  

O estimado leitor repare que se o aumento da intensidade, as cem pessoas da 
nossa analogia, não for conjugado com a polarização, ou seja, em vez de estarem 
todas de um lado da árvore, mas estarem igualmente espalhadas em torno do 
tronco (devo avisar que uma vez que são tantas pessoas, não vão de certeza cumprir 
com a “distância social”, o que inviabiliza a realização desta experiência, por causa 
de uma medida totalmente estapafúrdia em vigor na altura da escrita deste artigo... 
enfim, o seu narrador já criticou que chegue políticos e médicos, porque se não, 
volta-lhes a “cair em cima”... estes tipos merecem...), não se sentiria o seu efeito, 
porque na analogia com a árvore, esta não se moveria, por maior que fosse a in-
tensidade. 

Outros dois fenómenos devem merecer a atenção dos intrépidos investigadores 
dos efeitos biológicos do electromagnetismo que, por esta ocasião, são constituídos 
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pela minha pessoa, o seu humilde narrador, deste lado, e o estimado leitor, que 
tem tido a gentileza, desse lado, de me seguir até aqui (imagino que a hipotética 
pessoa a quem estava ler este texto já o tenha deixado, facto pelo qual lhe peço as 
mais sinceras desculpas). A saber a frequência das ondas electromagnéticas, que é tão 
falada nos meios de comunicação, “não sei quantos disse que o 5G terá uma fre-
quência de 1800 MHz, fulano de tal disse que era 3600 MHz, etc., etc.” (as disper-
sões do costume para ganhar tempo), é no fundo ilustrada pela velocidade com 
que o tronco da árvore é abanado pelos nossos dedicados voluntários, quanto 
maior velocidade com que o abanam, maior a frequência do movimento de oscila-
ção. É simples, neste caso. Naturalmente, que, por princípio, quanto maior for a 
velocidade com que, por exemplo, as cem pessoas do mesmo lado da árvore aba-
nam o tronco da mesma, por “efeito de fadiga”, mais rapidamente o tronco de 
partirá. Algo similar acontece quando vamos aumentando a frequência das ondas 
electromagnéticas, com a particularidade que no caso do electromagnetismo, maior 
frequência significa maior energia, como observado por Einstein, mas, no limite, 
a energia é tão grande que promove uma série de fenómenos, chamados ionizantes, 
diferentes dos que aqui estamos a tratar, chamados não-ionizantes, uma vez mais 
por falta de melhor nome (é como chamar a um cão, um “não-gato”), e que são 
característicos da radioactividade.  

 

(este é o busílis da questão, as ondas electromagnéticas polarizadas mesmo que a frequências 
não-ionizantes apresentam efeitos não-térmicos que impactam o organismo humano, ponto fi-
nal paragrafo – mantendo o estilo anterior. Uma vez que os níveis máximos de exposição se 
definidos pela “máfia das telecomunicações” considera exclusivamente os efeitos térmicos, com 
muito menor impacto que os não-térmicos, estes estão muito acima dos realmente saudáveis). 

 

Assim, estimado leitor, chegamos à analogia com a modelação das ondas electro-
magnéticas que se trata, de facto, da brusquidão com que as pessoas, já um pouco 
fartas de tanto exemplo, abanam a árvore, já aborrecida de tanto ser abanada. Ima-
gine-se que uma coisa é abanar a árvore com suavidade, mesmo que seja com 
grande velocidade, e outra é dar puxões bruscos, mesmo que usando a mesma 
velocidade. É de esperar que o tronco da árvore se parta muito mais rapidamente 
com a segunda forma de abanar a árvore do que com a primeira, porque o impacto 
do segundo é maior do que o do primeiro. Da mesma forma, as ondas electromag-
néticas polarizadas quando modeladas, ou seja, transmitidas por pulsos, terão o seu 
efeito não-térmico no organismo humano potenciado pela “brusquidão” como que 
estas interagem com este. Curiosamente, as ondas electromagnéticas naturais além 
de não serem polarizadas, não são modeladas, mas sim sinusoidais, ou seja, tem 
uma variação suave... 

 

(neste momento, devo de fazer um parêntesis na narração para congratular o estimado leitor 
por perseverar na leitura deste texto até aqui... os meus sinceros parabéns...) 

 

Finalmente, o seu respeitoso narrador pretende, apesar das claras limitações das 
suas capacidades, ilustrar como se pode perceber o motivo por que cada organismo 
humano responde de forma diferente ao electromagnetismo polarizado. Por exem-
plo, por que motivo uma criança sofre um impacto maior do electromagnetismo 
polarizado que um adulto, impacto este que é reportado em inúmeros artigos ci-
entíficos. A analogia com a árvore é perfeita para isso; imagine, prezado leitor, que 
uma árvore fininha representa o organismo de uma criança e uma árvore grossa o 
de um adulto, árvore grossa vai abanar muito menos que uma fininha, com a 
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NOIVOS  
[poema místico libertário] 

 

Jesús Lizano  
tradução CARLOS D’ABREU 

 
Somos noivos, 

não irmãos. 
Se fossemos irmãos 

só existiria um mundo 
e o mundo divide-se, desintegra-se 

em incontáveis mundos. 
E cada um é um mundo. 

Em mudança: ah, em mudança: 
somos noivos, 

noivos chamados à boda única. 
 

O poeta deve anunciar a todos 
que todos somos noivos 

e que só existe uma boda 
à qual todos somos chamados, 

que eu sou o teu noivo 
e tu és a minha noiva, 

que estamos sós, que nascemos sós 
e morreremos sós 

e que viver é a boda única 
e que nos tornaremos loucos 

vendo estranhas raízes, 
parentescos estranhos, 

em vez de nos entregarmos à ternura dos noivos, 
à ilusão com que se olham, 

à alegria com que se abraçam. 
 

Ah, se saíssemos à rua e nos víssemos noivos, 
nos sentíssemos noivos 

e as minhas amigas fossem minhas noivas 
e todas as bailarinas d’O Moinho as minhas noivas 

e todos os monges de Montserrat os seus noivos! 
Ah, se os monges de Montserrat soubessem 

que são os noivos das bailarinas! 
Ah, se as bailarinas 

soubessem que os monges são seus noivos! 
(Tampouco o hábito 

faz as bailarinas). 
 

Se nos víssemos noivos, 
mamíferos enamorados, 
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órfãos que vamos à boda única 
quando se libertam os nossos sentidos 

de tantos pais terríveis... 
 

Ah, se soubéssemos que somos noivos! 
Como dominariam no nosso mundo 
os cargos, os altos cargos, as esferas, 

as mais altas esferas, 
ah, as mais altas esferas! 
que seria de todos eles 

(e de todos os vigilantes!) 
se todos fossemos noivos. 

 
Vazios 

ficariam todos os parlamentos 
Os noivos não necessitam parlamentos 

nem nomes nem contratos. Se se esquecem 
até dos seus nomes os noivos, 

os maravilhosos noivos! 
Acabariam todas as sociedades anónimas 

(nós somos os anónimos!) 
Pobre mundo, 

cheio de sociedades anónimas e de comités centrais! 
Como pode ser uma noiva 
uma sociedade anónima. 

Não imagino cheio de noivos abraçando-se 
os comités centrais. 
Um comité central 

como pode ser um noivo, 
como pode entender os noivos. 

(Isso! Isso! Como pode entender os noivos!). 
 

E todas as vizinhas seriam nossas noivas 
e todos os vizinhos seriam nossos noivos 

e todas as mulheres seriam minhas noivas 
e todos os animais 

nossos noivos. 
(Já são nossos noivos!). 

 
Porque somos um mundo condenado e errático 
que acabará por se desintegrar, um mundo raro, 

único, distanciado, ao qual vimos 
cumprir o nascimento obrigatório, 

cobrindo-nos de leis desde que respiramos. 
Quem se atreveria, em troca, 

a impor leis, as suas leis, na boda única, 
na entrega única. 

 
Desde quando os noivos pensam nas leis 
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e como poderia haver polícias: 
iriam beijando-se pelas praças, 

encontrando-se nos jardins 
em vez de os vigiar, para os surpreender, aos noivos. 

E dissolver-se-iam todos os exércitos: 
fundir-nos-íamos num abraço nas trincheiras 

e fugiriam apavorados todos os generais 
e as noivas acorreriam a todos os cárceres 

a libertar os presos porque seriam seus noivos. 
 

E os dominantes, 
muitíssimos dominantes? 

Depressa não haveria dominantes! 
(Nem vigilantes!) 

O ar! O ar! 
Somente dominaria o ar 

na boda única! 
O ar! 

 
Em vão gritam desde os seus púlpitos que nos unamos, 

ridículos e fantasmagóricos todos os púlpitos 
(púl 

pitos!) 
se não somos os noivos do mundo, 

se não avançarmos até à boda única. 
(História dos macacos que se transformaram 

em políticos, história 
dos políticos que se transformaram em noivos!) 

 
(Vivam os noivos!) 

 
Olhai como os noivos 

acabam com o espaço e o tempo 
e como desapareceriam os poderosos 

se não os tivessem nas suas mãos. 
 

E a alma: 
se não é uma noiva 

que é a alma 
e que é a minha mãe 

e a minha irmã. 
 

Entregar-se, esquecer-se, 
conter a tragédia entre os beijos, 

suster o caminho entre os abraços. 
Que suspiros e que sorrisos 
nas fábricas, nas oficinas, 

nas salas de espera, nos autocarros, 
quando todos fossemos noivos. 
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E que apoio e que ajuda 
passear solitários pelas noites 

em silêncio, com os nossos sonhos. 
Fantasmas, não: sonhos! 

 
E os Bancos? 

Que mudança! Que mudança! 
Os Bancos seriam nossos noivos! 

As Caixas nossas noivas! 
Que mudança! 

 
Os nossos filhos 

já nasceriam noivos! 
 

E que chegara o carteiro e anunciara: 
Sou o noivo carteiro! 

E a porteira: 
Sou a noiva porteira! 

E os bombeiros: 
Somos os noivos bombeiros! 

 
E que escola, que escola 

se os professores fossem noivos, 
se não houvesse professores nem professoras. 

 
O mundo 

seria uma maravilhosa casa de citas1 
Citar-nos-íamos continuamente, 

iríamos com o telefone de bolso chamando-nos 
continuamente. 

Que formosa é uma cita2! 
 

Ah, os namorados! Ah, os noivos! 
Não se perguntam, não questionam, 

não recebem ordens e contra-ordens, 
não têm deuses nem amos. 

O mundo dos deuses 
e dos amos 

acabaria 
quando todos nos sentíssemos noivos. 

 
Como pode sentir-se um deus, 

noivo, 
como pode julgar-se um amo, 

noivo. 
 

Quando pensávamos que éramos irmãos, 
quando falava são Francisco às florzinhas 

vieram também os lobos. 
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Ah, as florzinhas! Que facilmente 
se transformaram em lobos. Em dentes 

caninos que nos destroem! 
 

Que dificuldade põe o velho mundo 
para que sejamos novos mundos, 

para que sejamos noivos. 
Quando nascemos 

não terão pensado já por nós? 
Não nos impõem sonhos e aventuras? 

Não nos recenseiam e classificam? 
Mas os noivos 

nada sabem de mundos dirigidos, 
de leis obrigatórias, de pais únicos. 

 
(Vivam os noivos!) 

 
E apenas haveria uma festa: 

o dia dos noivos. 
 

E uma rua (ah, tormento de tantas ruas 
cheias de prisões encobertas): 

o passeio dos noivos. 
 

E o pensamento voaria. 
O pensamento 

só voa na alma dos noivos, 
como voam as mãos e os olhos 

(olhos claros, serenos!) 
e os lábios. 

E o que é um pensamento se não voa. 
Não é a mais lôbrega das prisões? 

Que luta pela liberdade é esta 
que não luta pela boda única. 

E viver abraçados 
e morrer abraçados. 

Que outra resposta à morte indigna 
que morrer abraçados. 

 
Organizaríamos viagens continuamente: 

de noivos, para nos fazermos noivos 
de todos os noivos do mundo. 

Os noivos não sabem geografia, 
ignoram a estatística, 

contornam as alfândegas, 
falam uma só linguagem. 

 
Que mudanças, que mudanças 

nas embaixadas! 
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Como conspirariam os noivos! 
E rir-nos-íamos das bandeiras 

ou não se ririam das bandeiras os noivos? 
(E das fronteiras, 

de todas as fronteiras!) 
 

E a terra? Contemplai a terra: 
não é uma boda única? 

 
Não posso chamar irmão a ninguém 

mas sim enamorar-me de tudo, 
suster a beleza entre os meus sonhos. 

Se existe a beleza 
é porque todos somos noivos 

ainda que o não vejamos: 
nasce na alma dos noivos. 

Só o amor não é cego! 
 

Construímos um mundo de falsos irmãos 
e se não caminharmos para um mundo 

no qual sejamos todos noivos, 
dizei-me: aonde vamos? 

 
Amigos, velhos amigos meus: 

só quero recordar as noivas que tive, 
as coisas que amei, 

o pouco amor que recebi. 
Não fiz outra coisa que sonhar a boda única, 

chorar amargamente pelo amor perdido. 
Que pode fazer o poeta senão animar-vos 

à boda única, 
ao baile, sobre todas as coisas, 

dos sentimentos e dos sentidos, 
a sonhar o dia 

em que todos formos noivos, 
à conquista da inocência... 

 

 
[N. do T.]: 1) “Casa de citas” citado no poema tem em castelhano 
o significado de casa onde clandestinamente se promovem en-
contros sexuais. 2) “cita” aqui em duplo sentido, no anterior e 
também no de encontro, reunião, entre duas ou mais pessoas, 
previamente acordado. Ver Lizano (2014), Jesús, La conquista de 
la inocencia. LIZANIA. Aventura Poética y Libertaria 2001-2013. Mi 
mundo no es de este reino, coord. FAL, II, Madrid, Fundación de 
Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo, pp. 338-346; Lizano 
(s/d), Jesús, Novios, mamíferos y caballitos (a la Acracia por la 
inocencia), s/d, pp. 4-9 [pdf na rede] 
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JESÚS LIZANO  
Y EL MISTICISMO LIBERTARIO ☛ Ferran Aisa  

 s 
 
Jesús Lizano Lizano (Barcelona, 1931-2015), era hijo de un barbero del barrio 
barcelonés del Poble-sec, su madre tenía un carácter fuerte, quería que las 
cosas fuesen siempre rectas, tanto era así que el poeta siempre decía que las 
cosas eran curvas: «A mí me gustan las personas curvas, las ideas curvas, los 
caminos curvos, porque el mundo es curvo y la tierra es curva y el movimiento 
es curvo…» A Lizano le gustaban los paraísos curvos porque sabía que la anar-
quía también es curva. Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de 
Barcelona, ejerció un corto tiempo de profesor y trabajó de corrector en la 
editorial Vicens Vives hasta su jubilación. Defendió lo que denominaba el Mis-
ticismo Libertario, la evolución desde el Mundo Real Salvaje hacia el Mundo 
Real Poético, como un camino hacia la conquista de la inocencia.  

Poeta libertario, filósofo místico, pensador anarquista. Su obra poética y fi-
losófica está recogida en numerosos volúmenes, algunos libros en edición de 
autor, destacan: Poemas de la tierra (1955), Jardín Botánico (Premio Juan Boscán, 
1957), Libro de la soledad (1958), La creación humana (1958), Fin de la tierra (1972), 
Misticismo libertario (1985), Lo unitario y lo diverso (1989), La selva (Premio Ciudad 
de Martorell, 1991), Héroes (1995), toda la serie de volúmenes de Lizanote de la 
Mancha (1997-2001), ¡Hola compañeros! Manifiesto anarquista (2000) y su Aventura 
poética Lizania en diversas ediciones y ampliaciones publicadas desde 2001 
hasta la última edición de la Fundación Anselmo Lorenzo (FAL) de 2014, en 
dos volúmenes recogía una gran parte de su obra que incluía Las cartas al poder 
literario.  

Jesús Lizano publicó también números artículos en periódicos y revistas 
como Avui, El Ciervo, Enciclopèdic-Noticiari, L’Irradiador de l’AEP y, entre otros, 
“La Columna poética” en la revista libertaria Polémica, título que fue motivo de 
uno de sus poemas pacifistas más célebres: «Versos / en lugar de soldados, / 
olivos en lugar de mástiles, / fiestas, no trincheras / no fusiles / estrofas, / flores 
en lugar de banderas…» 

Conocí a Jesús Lizano en los años ochenta del siglo pasado cuando se dedi-
caba a realizar recitales poéticos en los Ateneos Libertarios, sobretodo el de 
Gracia, en plazas y en bares de Barcelona. Diversos poetas libertarios y contra-
culturales habían creado el grupo O’Així, en donde destacaban, Jordi Pope, 
Enric Casasses, Joan Vinuesa, Eulàlia Framis, David Castillo, Meritxell Sales, 
Jaume Sisterna y Jesús Lizano. También formó parte del grupo poético “La 
Pipironda” creado por Ángel Carmona, pero fue a partir de que Lizano entró 
en contacto con el Ateneo Enciclopédico Popular (AEP), donde se hizo más 
profunda nuestra amistad. Desde entonces participó en actos culturales y poé-
ticos organizados por el AEP, por ejemplo los viajes a Collioure en el homenaje 
anual a Don Antonio Machado, el recital poético en los actos de “Anarquismo, 
Exposición Internacional”, en noches poéticas organizadas por la CNT, el Cer-
tamen de la Libertad, los actos poéticos en el Espai Obert, los encuentros ate-
neísticos con los compañeros Gerard Jacas, Manel Aisa, Montserrat Jornet, 
Antonio Turón, Sonia del Río, Vicky Calpe, Adolfo Castaños, Abel Paz, Mei 
Vidal, Juanjo Alcalde, Carles Sanz, Luis Andrés Edo, Conxa Pérez y los amigos 
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me cuentan que Lizanote de la Acracia se ha echado al monte. El último de los 
grandes poetas libertarios se ha marchado a impartir justicia poética y extender 
la buena nueva de la Anarquía por los mundos sutiles. Se marcha a continuar 
la tarea que empezó aquí, a decirnos que todos somos novios, que una vez que 
descubres que eres un pobre mamífero es más fácil desuncirse del yugo de las 
mil tonterías con que nos tiene atado esta forma de muerte que llamamos vida 
cotidiana. Jesús se pasó la vida escribiendo poesía contra el poder, contra las 
estructuras mentales que nos tienen prisioneros en él, y buscando un huma-
nismo cálido en el que todos fuéramos compañeros, en el que las categorías de 
dominantes y dominados hubieran desaparecido, y andando estas ideas, harto 
de izquierdos y derechos, creyentes y descreídos, buenos y malos, Jesús enun-
ció su ideal del comunismo poético, un anarquismo liberado de lo político y 
abierto al pensar y al sentir en libertad.» 

El poeta y pensador ácrata Jesús Lizano desarrolló un pensamiento libertario 
basado en la idea del mundo real poético en oposición al mundo real político 
que perpetua la situación social de dominantes y dominados. El poeta (y pen-
sador) propone la idea de una sociedad comunista poética que, a través del 
misticismo libertario, conseguiría que el ser humano alcanzase la conquista de 
la inocencia. Lizano, en sus planteamientos filosóficos, proclama el retorno al 
estado natural cuando los seres humanos vivían en armonía entre sí y con la 
naturaleza. El fragmento final de su poema “La conquista de la inocencia” es 
fundamental para comprender su filosofía anarquista y su misticismo liberta-
rio: «Y porque pienso que un hombre si deja de ser niño, que se equivocan las 
escuelas que intentan hacernos Hombres prometiéndonos falsos paraísos, que 
la anarquía solo será posible cuando todos seamos como niños, cuando todos 
partamos a la conquista de la inocencia, que escribo este poema porque resulta 
que soy un niño…» 

Otro aspecto original del poeta es su reivindicación de la especie humana por 
encima de la propia sociedad, ya nos había dicho que nadie recordaba que era 
mamífero: «Yo veo mamíferos. / Mamíferos con nombres extrañísimos. / Han 
olvidado que son mamíferos / y se creen obispos, fontaneros, lecheros, dipu-
tados. / ¿Diputados? / Yo veo mamíferos…» Pero aún no lo aclaraba mejor con 
su comunismo poético cuando nos decía: «Y convencernos que caminamos 
como especie, que no es la “sociedad”, sino la especie la que nos une porque, 
como es fácil observar, no se puede hablar de “sociedades” y sí de especies, es 
decir, de lo natural. Y es que resulta que somos la misma especie y tenemos 
los mismos problemas esenciales y todas esas fronteras, divisiones y diferencias 
dejarían de hacerlo una vez si viviéramos lo que somos realmente. Sólo así 
veremos de dónde venimos y a dónde vamos, si es que antes no nos autodes-
truimos a causa de esta estructura al parecer irremediable, y en donde estamos. 
Claro que el comunismo es el máximo ideal de lo humano. Pero el poético, el 
que vislumbra ese cambio de estructura, el que ve la posibilidad de la coordi-
nación de nuestra complejidad, plenitud sólo imaginable cuando hay libertad 
de pensar y sentir para vernos únicos y compañeros. Todos (…) Al sufrir este 
mundo real poético del que no salimos me pregunto si para esto no salimos 
del mundo real salvaje.» 

El misticismo libertario que nos propone Jesús Lizano es una forma de habi-
tar en el mundo. Forma parte de su aventura poética que testimonia todo 
cuanto ha sentido y soñado, es su rebeldía a todos los recovecos del dominio, 

A IDEIA – revista de cultura libertária 

a todo aquello que es carcelario que nos confunde a veces en el desamor ge-
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A TRAIÇÃO DE PROMETEU  

Pedro Morais 
 

Ignóbil titã! Que julgavas tu doar quando decidiste roubar 
o deus do trovão? Como posso perdoar essa tua inocência? 
Tal elefante branco não trouxe mais do que esta demência 
de que agora padeço. Esta razão de que nos quiseste dotar 

 
é causa de mil horrores! Com esse fogo que tu trouxeste 

do céu, encheste os homens de uma cruel e vil prepotência. 
E vê lá tu quanto é estúpida essa sua tão douta inteligência 
que com tal dádiva que tu, estultamente, lhes concedeste, 

 
eles decidiram queimar bruxas nas fogueiras da Inquisição! 

E todas as guerras e batalhas cruentas em que se chacinaram, 
e a criação dessas máquinas malditas que os escravizaram, 
foram feitas em nome daquilo a que chamaram civilização! 

 
Ah!, terá sido para isto que te sacrificaste à fúria celestial 
que te condenou a ser esventrado para toda a eternidade? 
Oh, pai de todos os filantropos, diz-me pois se é verdade 

que esse teu amor pelos humanos era assim tão fraternal? 
 

Pois a miséria e a tristeza que a todos nós condenaste 
quando nos roubaste às doçuras da nossa Idade de Ouro, 
e nos ofereceste, qual víbora venenosa, esse teu tesouro, 
faz-me pensar, bem dentro de mim, que nos atraiçoaste. 

�� 
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� GIUSEPPE PINELLI �  
[nota e fotografia MÁRIO RUI PINTO] 

 
Giuseppe “Pino” Pinelli, partigiano, anarquista, ferroviário, nasceu a 21 de Outubro 
de 1928 em Milão, no então bairro popular periférico de San Siro, bairro este que viu 
nascer uns anos mais tarde, mais exactamente em 1941, outra figura importante do 
anarquismo milanês, Amedeo Bertolo. Mas não foi só o bairro de San Siro que ligou 
estes dois homens. Amedeo foi atraído para o anarquismo ao ler os cartazes de pro-
paganda ao periódico Umanità Nova afixados por Pino. Depois foi a amizade e a di-
vulgação das ideias através de projectos em comum, como as Gioventù Libertaria, o 
clube Sacco e Vanzetti, o círculo Ponte della Ghisolfa, o grupo Bandiera Nera, a Croce 
Nera Anarchica e o seu Bollettino di Controinformazione. 
Finais da década de 60. É bom recordar que os ventos de revolta levantados pelo Maio 
68 francês tiveram uma grande repercussão em Itália, prolongando-se pelos anos se-
guintes. Perante uma classe operária que recorria frequentemente à greve com ocu-
pação dos locais de trabalho e à autogestão, perante um movimento estudantil muito 
activo, a extrema-direita italiana, fortemente infiltrada no aparelho de Estado, nas 
forças policiais e nos serviços de espionagem, reivindicava uma acção política mais 
“musculada” e recorreu à provocação bombista. A Itália serviu de laboratório à cha-
mada “estratégia da tensão”. Grupos neo-nazis cometiam atentados, sobretudo em 
comboios e estações ferroviárias, e a polícia atribuía as culpas ao movimento anar-
quista. A 12 de Dezembro de 1969 várias bombas rebentaram em Roma e Milão, uma 
das quais matou 16 pessoas e feriu mais 88 numa filial da Banca Nazionale dell’Agri-
coltura na Piazza Fontana de Milão. A polícia milanesa, chefiada pelo tristemente 
célebre comissário Luigi Calabresi, prendeu dezenas de anarquistas, entre os quais 
Pinelli. Os interrogatórios sucediam-se na sede da polícia na Via Fatebenefratelli. 
Três dias depois, na noite de 15 para 16 de Dezembro, já ultrapassado o prazo legal 
de detenção para interrogatório, Pinelli foi atirado da janela do gabinete de Calabresi 
no 4º andar para um pátio interior. Suicídio, disseram os interrogadores. Assassi-
nado, acusaram os anarquistas e a sua família, que iniciaram uma campanha de con-
tra-informação para rebater as informações que o Estado ia passando para os media. 
A “Justiça” italiana, por sua vez, encerrou o processo muitos anos depois com o vere-
dito incrível de “morte acidental”. Resta dizer que todos os anarquistas presos foram 
libertados ou absolvidos e que o comissário Calabresi também foi assassinado, em 
1972, por elementos da organização política Lotta Continua. 
50 anos depois a sociedade italiana não tem dúvidas que Pinelli foi assassinado. Aos 
poucos, anarquistas, jornalistas e investigadores foram descobrindo provas que im-
plicavam a extrema-direita nos atentados. Muitos nomes foram revelados, ligados à 
organização fascista Ordine Nuovo e aos serviços de informação. Artigos, livros, fil-
mes, peças de teatro, canções, pinturas, são inúmeras as obras dedicadas a esta ques-
tão e a Pinelli.  
50 anos depois, a 14 de Dezembro de 2019, uma cadeia humana e musical ligou a 
Piazza Fontana à sede da polícia milanesa. Um belo dia de Sol. Milhares de pessoas 
nas ruas. Centenas de anarquistas vindos de muitos lados. Muita emoção e calor hu-
mano. Não esquecemos, não perdoamos. 
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ENCONTROS DOS BARDINHOS 
CULTURAS & DISSÍDIOS [2019] 

 
Por iniciativa de Joëlle Ghazarian e Júlio Henriques, editores da revista Flauta de Luz, 
decorreu nos arredores de Portalegre, no fim-de-semana 26/27-10-2019, novo Encontro 
dos Bardinhos – Culturas e Dissídios (iniciativa criada em 2016), que foi o segundo desse 
ano e que contou com três a quatro dezenas de pessoas. No volume anterior desta revista 
assinalámos o encontro de Fevereiro de 2019, com presença ibérica marcante – Corsino 
Vela de Barcelona e Andrés Devesa e Eugenio Castro do Grupo Surrealista de Madrid. 
Desta vez voltámos a contar com Eugenio Castro e com uma cineasta luso-belga, Anne 
Leclercq, e um músico francês luso descendente, Arthur Dente. No sábado de tarde ti-
veram lugar as intervenções de Anne Leclercq e Sílvia das Fadas, duas cineastas muito 
diferentes, mas com um ponto comum: o papel pessoalíssimo da montagem na realização 
do filme – por vezes sem fio de história. Sobre o trabalho que cada uma apresentou – 
Anne com várias curtas e Sílvia com uma evocação da comuna da Luz de Gonçalves Cor-
reia – damos de seguida a ler a abordagem de dois textos, um sobre Leclercq e outro 
sobre Sílvia, de quem publicamos ainda, mas em separado, a sua apresentação do filme. 
O guitarrista Arthur Dente finalizou a tarde com um recital que raptou toda a assistên-
cia. Ainda no sábado, depois de jantar, Eugenio Castro deu a conhecer a visão cénica 
dum poema seu, «El gran Boscoso», que parece pôr em prática as acções e as noções que 
são próprias ao Grupo Surrealista de Madrid (exterioridade, materialismo poético, poesia 
por outros meios), criadas e desenvolvidas ao longo de mais de 30 anos. Também aqui 
contamos com a abordagem dum texto, além dalguns versos do poema ritualizado. No 
domingo ao fim da manhã foi a vez de Luísa Veloso intervir sobre «O parto em casa» e a 
criação das crianças, com fortes afinidades com o que Agostinho da Silva pensava da 
escola. Sobre a sua intervenção se pronuncia Júlio Henriques numa resenha que de se-
guida se apresenta. Após o almoço, Sílvia passou a segunda parte do seu filme, imagens 
dum esplendor silencioso, alternando o preto/branco e a cor, e Arthur Dente brindou a 
assistência com os seus acordes de guitarra. Joëlle Ghazarian recorda numa nota a pre-
sença e o trabalho deste inspirado guitarrista, gémeo de Apolo e de Orfeu. Os Encontros 
dos Bardinhos não são um desfile de palestras e talentosas intervenções – são antes o 
convívio duma comunidade nómada, vinda de lugares muito diferentes, mas territoriali-
zada em torno das questões do dissídio, da partilha, do decrescimento, da poesia e da 
necessidade de reencantar a vida. 
 
ANNE LECLERCQ t Joëlle Ghazarian 
Anne Leclercq, depuis 2004 «realizadora belga-portuguesa», artiste indépendante nous 
a présenté 4 de ses curtas en intercalant cinéma de fiction et cinéma d’animation («uma 
arte, mas ainda pouco reconhecida em Portugal»): Dissonance (2010 ; fiction), Désanimeé 
(2008 ; animation), L’inconnu (2013 ; fiction) – où nous voyons un peu Isabel Ruth 
grande actrice portugaise, La survivante (2006 ; animation). 
Tous les sujets sont d’Anne, sauf Désanimée qui est une adaptation libre d’un conte 
d’Agota Kristof, poète, dramaturge et romancière suisse française d’origine hongroise. 
Anne lui avait montré sa curta qui avait amusé, de manière positive, Agota.  Anne 
suggère que le cinéma peut mener un texte plus loin que le propre texte, ce qui 
corrobore son travail de recherche cinématographique.  
Les titres des curtas d’Anne sont explicites ainsi que sa manière de filmer est précise : 
elle filme en plans larges avec quelques gros plans non-invasifs (ce qui est inattendu). 
Les thèmes abordés préoccupent manifestement la réalisatrice : les liens relationnels 
précaires, fragmentation de l’individu, accélération du pouls dû au rythme de vie 
(retransmise par la vitesse visuelle sur l’écran), la femme (qui meurt ou qui survit, point 
final), la déprime due à l’oppression de la vie quotidienne.  C’est dire qu’Anne ne fait 
pas une œuvre abstraite ! 
Dans les plans d’Anne L., il y a une géométrie classique et une géométrie 
suggestive (qu’en exposant,  je vous laisse imaginer) : l’ouverture centrale et limpide 
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mundo (Llansol), em França ou no Egipto (Straub-Huillet), demasiado cedo ou dema-
siado tarde. 
Palavras e imagens devêm intensidades vivas. O fulgor é móvel como o olhar ou o voo 
de uma bruxa, e como tal também eu me desloco através de diferentes escalas e tem-
poralidades: da Comuna da Luz à Comuna Fulgor, de António Gonçalves Correia a 
Maria Gabriela Llansol, em direcção a uma comunidade de errantes-mutantes. “A ener-
gia cénica do fulgor tem uma qualidade muito espacial _________________ põe os seres 
em confronto no auge da sua beleza. Interior, exterior e estética.” (3) 
A paisagem que resiste é para mim uma cena fulgor. Transporta em si o potencial de 
metamorfose e eu reconheço que a luta quotidiana pelo fulgor tem que ser uma luta 
inventiva, uma luta que, tal como Avery F. Gordon e Inês Schaber a colocam está “im-
plicada no cultivo de formas de vida e de trabalho independentemente/ autonoma-
mente de, ou fora de, ou em oposição a, ou em alternativa a, ou nos mesmos moldes, 
mas não inteiramente dentro dos termos dominantes da ordem social.” (4) É o reconhe-
cimento desta consciência utópica, e desta insubordinação, que me faz desejar uma 
outra comunidade no agora, mesmo que esta só possa ser provisória, fugitiva, subter-
rânea, com raízes fundas mas móveis. E, mal comecei a ensaiar uma comuna provisória 
nas ruínas de uma comuna histórica, cedo me apercebi da necessidade de metamorfo-
sear o ‘eu’ em ‘nós’, e de colectivamente mapearmos lutas contemporâneas e ancestrais 
pela terra e pelo bem comum na caleidoscópica espacialidade do Alentejo, região com 
nome de rio, para além de um rio. 
UMA REGIÃO RESILIENTE – Talvez não haja nada de mais exterior do que este ter-
ritório de desmesura e latifúndios, cuja distribuição de terras remonta aos tempos da 
Reconquista do país aos Muçulmanos da Península Ibérica. Os primeiros proprietários 
eram nobres, de ordens religiosas ou militares, e nessas terras as comunidades encon-
travam-se dispersas e despossuídas. Se pressentimos algum espectro a rondar este 
filme, e outros que por lá se fizeram, é provável que seja o da Reforma Agrária, semeada 
pela Revolução dos Cravos e pelo breve (quão breve?) período insurreccionário que se 
lhe seguiu. “A batalha vinha, estava vindo” (5), pressagia o texto Llansoliano. Os patrões 
fugiram, e as pessoas, cansadas de décadas de opressão e de desigualdades sociais, ocu-
param as grandes propriedades e distribuíram as terras por aqueles que sem nunca as 
terem possuído as sabiam trabalhar. As mulheres estiveram na frente das ocupações, 
“praticando a despossessão em colaboração”6. O cinema também lá esteve, a lutar atra-
vés de imagens desta região, em filmes militantes como A Lei da Terra, filme colectivo 
realizado pelo Grupo Zero, que acompanha a ocupação da terra, a auto-gestão dos cam-
poneses e a criação de unidades de produção; ou Terra de pão, terra de luta, um filme 
de José Nascimento, que desconstrói o sistema opressivo dos latifúndios. Mais recen-
temente, Farpões Baldios, de Marta Mateus, testemunhando uma forma de vida, histó-
rias contadas, histórias escutadas, matéria de transmissão e tenacidade. A Reforma 
Agrária foi uma promessa interrompida, traída, boicotada. No entanto, olhando para 
trás, não conseguimos deixar de pensar que as coisas poderiam ter tomado outro rumo. 
Altos desejos pairam ainda na paisagem, com resiliência inscritos 
nas suas pedras 
nas suas árvores 
nas suas gentes 
no vivo 
Principiámos a caminhar e a procurar augúrios, concentrando-nos em fragmentos de 
tempo: a densidade da Restante Vida, da Outra Forma de Corpo, que, aqui vos deixo qual é: 
a Paisagem. (7) Ali, com uma violência inarredável nos deparámos: cercas e vedações, 
propriedade privada, extracções mineiras, arbustos de oliveiras e amendoeiras em filei-
ras a saturar o horizonte (cemitérios aos nossos olhos), trabalhadores migrantes e clan-
destinos, rios envenenados, a terra erodida. Ali também, uma luta afim por uma vida 
vivível está a ser travada: corpos no processo de resistirem e de reinventarem-se a si 
mesmos, afirmando as margens, reactivando os vínculos à terra, tornando-se “indispo-
níveis para a servidão”,  opondo-se a projectos extractivistas,  construindo zonas autó- 
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independência da Índia: – que para eles significa o prólogo da Liberdade Fu-
tura. Querem destruir o coração da própria Escravatura: – essa odiosa escrava-
tura, essa miserável espoliação que a Inglaterra mantém na Índia: – que a Es-
panha impõe em Marrocos: – que Portugal sustenta na costa africana. 

E por isso ao lado de Gandhi os escravos se levantam, os espoliados crispam 
os punhos – e o rugir dessa coorte enorme torna meditativa a fera inglesa. E 
Lloyd George, a sinistra figura que depois de mercadejar com o sangue dos 
europeus na última guerra quis ainda negociar-lhes a mentalidade em Versail-
les, manda prender a Mahatma Gandhi. 

Mas junto ao cárcere de Saharmati, onde se encontra este novo Spartacus, os 
escravos formam legião e protestam e apostrofam a Inglaterra dominadora. Pe-
queno, delgado, a velhice que se avizinha a dar-lhe uma suave austeridade ao 
rosto, Gandhi por detrás das grades de sua cela pede ao povo que continue a 
obra que ele por agora está impossibilitado de orientar. Como Gandhi pratica 
o vegetarianismo, trazem-lhe taças de leite, frutas – mas logo os ofertantes se 
retiram porque ele desdenha qualquer regalia individual – e afirma ser «apenas 
um incidente na grande causa indianista». 

O mês passado, dois anos depois da sua prisão, o novo governo inglês, for-
mado pelo partido trabalhista, mandou-o restituir à liberdade. E de novo a Ín-
dia se vai convulsionar: – de novo o cutelo da Emancipação se erguerá sobre a 
cabeça desse agiota internacional que é a Inglaterra: – porque Gandhi, na frase 
de Romain Rolland, «saberá despertar os gérmens de liberdade e perfeição que 
existem na alma de todo o homem». [suplemento semanal d'A Batalha, nº 14, 3-
3-1924] 
 
 
A PEDRA E A PENA, A CATEDRAL DE MANUEL RIBEIRO 
sGabriel Rui Silva 

Mas é preciso não confundir, insensato. Uma cousa é a arte 
 e outra cousa é a fé. A arte é a flôr, mas a fé é a raiz. M. Ribeiro, A catedral, 1920 

Na primeira semana de Maio de 1920, inesperados cartazes colados nas ruas de 
Lisboa chamavam a atenção dos transeuntes para uma “NOVIDADE LITERÁRIA”. 
O anúncio surgiria ainda na edição de 9-5-1920 do semanário comunista Ban-
deira Vermelha, que acrescentava: “À venda em todas as livrarias A CATEDRAL”. 
A inserção de publicidade paga num jornal de expansão nacional, o Diário de 
Notícias, nos dias 11,12 e 14 de Maio, indiciava a amplitude da campanha publi-
citária posta em marcha.  O que se propunha à consideração do público apre-
sentava-se assim:  
NOVIDADE LITERÁRIA / A CATEDRAL - ROMANCE D’ARTE / Original de MANUEL RIBEIRO 
/ A LITURGIA, O MONAQUISMO LITERÁRIO, A ARQUEOLOGIA ARTÍSTICA, AS TENDÊNCIAS 
SOCIAIS DA IGREJA E O SINDICALISMO REVOLUCIONÁRIO, ASSUNTOS HARMONIOSAMENTE 
FUNDIDOS NA MAIS INTENSA DRAMATISAÇÃO AMOROSA. 

Manuel Ribeiro, que fazia a sua estreia no romance, não era um desconhe-
cido. Proveniente de Beja, onde fizera o liceu e colaborara na imprensa local, 
tinha aportado a Lisboa nos inícios de 1900 no gorado intuito de cursar medi-
cina. Entrara em 1903 ao serviço dos caminhos-de-ferro portugueses e tinha 
publicado, em 1908 e 1909, dois livros de poesia de cunho vitalista, Imperiosa 
Verdade e Sentido de Viver, colaborando episodicamente com a imprensa de 
índole anarquista. Em Setembro de 1912 iniciara uma coluna, “Na Linha de 
Fogo”, no semanário O Sindicalista, onde, mercê da ardência de um estilo, fazia 
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sima impressão que me causaram.(2) A atenção de Ribeiro tinha agora um novo 
objecto de estudo: […] Afoitei-me ao estudo da liturgia e, dentro em pouco, possuía 
uma biblioteca regular de livros dos beneditinos que foram, como sabe, os restaurado-
res da liturgia e de tantas coisas belas da Igreja. A literatura monástica encantou-me 
e prendeu-me. (3) 

Aliciado pela floração da pedra, na reverberação dos cantos religiosos, no 
fumo dos incensos e da solenidade litúrgica, uma raiz crescia no desanimado 
Manuel Ribeiro; à desilusão ética sobrevinha a fascinação estética e, nesta vi-
bração, o assomo, o vislumbre da tentação mística. Importa lembrar que a Ca-
tedral onde se recolhe está em processo de restauro, ou seja, para além do 
universo dos crentes que a frequentavam e do corpo eclesiástico que ali de-
sempenhava funções, um corpo estranho, ruidoso, uma infatigável massa de 
laboriosos operários procedia diariamente aos trabalhos de restauro. O que 
pretendemos salientar é que nessa circunstância de desalento e crise de iden-
tidade que o leva a recolher-se ao numinoso ambiente da Sé, o que aí se lhe 
depara é a manifestação do que para si procurava: uma restauração, uma lux 
nova. Ribeiro não podia deixar de considerar a expressão de síntese que o mo-
numento lhe fornecia, uma espécie de aliança entre a cidade terrena e a celeste, 
a perenidade de uma edificação que atravessava os séculos em permanente 
processo de transformação mediante o esforço colaborativo de todas as classes: 
a Catedral, um universo espacial, uma obra em que a arte revelava o melhor de 
todos e através da qual, atravessando o tempo, a história da igreja, da arte e da 
nação se desvelavam mercê do esforço do trabalho que ali se exprimia na sua 
mais alta dignidade. Ribeiro tinha perante si a evidência da força milenar dos 
braços que a tinham erguido e que agora a restauravam, essa infatigável e des-
considerada massa operária que, se devidamente organizada, mais não era que 
a inteligenciação da técnica, como, em 1913, num manifesto-resposta a Afonso 
Costa, tinha definido o sindicalismo. Nesse manifesto dizia ainda: [...] por detraz 
do catolicismo ha uma coiza que o sr. Afonso Costa não viu; e por detraz do socialismo 
ha alguma coiza que ele viu mal. É, d’um lado, um catolicismo novo, isto é a religião 
fóra de Roma; e do outro o sindicalismo, isto é, o socialismo fóra do Estado. 

Em boa verdade, não era a primeira vez que Ribeiro recebia o influxo da am-
biência de uma catedral. Um conto de juventude, “O Senhor Bispo”, que pu-
blicou n’O Lidador, um jornal de Beja, em 23-1-1899, é disso testemunho. Al-
gumas passagens permitem ajuizar da plenitude da voz narrativa com o espaço 
que o acolhe: [...] O templo dá um colorido especial às ideias: eis porque amo os 
templos. Para muitos espíritos é como uma constante ‘fons vitae’ da arte, onde a ima-
ginação se arcoirisa na fulva crepitação de todos os cambiantes do bello. Está alli um 
producto intellectual: um cerebro conteve aquilo; teceu-lhe os rendilhados, modelou-
lhe os arabescos, rasgou-lhe os porticos, afuzou-lhe as columnas: ereou-o. O ideal cria, 
o real forma. O real é o complemento do ideal. [...] voltava muitas vezes à cathedral. 
A solenidade daquela casa attrahia-me. [...] a cathedral vibrava toda. Se neste 
conto de 1899 o espaço da catedral é exposto numa isotopia de plenitude, não 
deixa a narrativa de ser percorrida por um veio anticlerical acentuado pelo 
comportamento do personagem que dá título ao conto ao manifestar uma ine-
quívoca censura às leituras do narrador: Lourdes, de Émile Zola. 

Esta alusão à Lourdes de Zola oferece a oportunidade para, sem pretensão de 
exaustividade, elencar fontes e autores que contribuíram para essa primeira 
grande síntese catocomunista que Ribeiro elabora ao realizar A Catedral. Desde 
já, esta menção no conto O Senhor Bispo ao autor de Germinal não é insólita; 
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longo discurso de João Coutinho, defendendo, perante o choque dos clérigos, 
as virtudes do sindicalismo revolucionário, as suas palavras decalcam ipsis ver-
bis o que Ribeiro tinha escrito anos atrás n’O Sindicalista. Se o romance decorre 
entre dois extremismos personificados no candidato a monge Padre Anselmo 
e no sindicalista revolucionário João Coutinho, a figura nuclear na proposta de 
A Catedral é Padre Tiago. É ele que dialecticamente produz a síntese. Veja-se 
como este personagem, partidário da restauração da Sé, surge caracterizado no 
romance: [...] o beneficiado Tiago, uma figura prestigiosa da Sé, enigmático e miste-
rioso que ninguém sabia o que pensava, acolhido, por isso, com certa reserva no ‘Ca-
pítulo’ e por seu convívio com sumidades eclesiásticas e frequentes idas ao Patriarcado, 
onde se lhe abriam todas as portas (C, 2ª ed., p.145). [...] Doutorado em Roma, donde 
viera recentemente precedido duma grande aura [...] muito inteligente e fino, era [...] 
uma esperança do mundo católico. [...] Pe. Tiago tinha todos os predicados para se 
impor, - calmo, sereno, equilibrado. A fronte apolínea e grave, [...] traía logo a fir-
meza de carácter e uma vontade tenaz e rectilínea, sabendo o que queria e o caminho 
para lá chegar (C, 2ª ed., p.146) [...] frequentara as ante câmaras do Vaticano e era, 
de resto, acolhido com deferências especiais nas altas esferas eclesiásticas [...] era o 
eleito duma missão que lhes escapava. Pressentiam por detrás da fronte sisuda do 
récem vindo de Roma, uma elaboração transcendente, o que quer que fosse de messi-
ânico em gestação sob altas sanções infalíveis (C, 2ª ed., p.148). O que Padre Tiago 
pensava no seu “o que quer que fosse de messiânico” vai sendo desvelado pelo 
próprio ao longo do romance enquanto decorrem os trabalhos de restauração 
da catedral, de que é partidário, e se vai dando a evolução espiritual do prota-
gonista, o arquitecto Luciano. 

O que, em síntese, propunha era: [...] Socializemos, numa palavra, a Igreja (C, 
2ª ed., p.158). [...] Não sentem estremecer o edifício social? [...] é uma aurora que se 
esboça. Como há dois mil anos, fixam-se as almas no oriente, prendem-se os olhos 
numa estrela. E como há dois mil anos, os humildes serão exaltados, os pobres serão 
regalados... Que uma transformação social está iminente é inegável (C, 2ª ed., p.161). 
[...] O mundo velho agoniza. Saudemos o mundo novo. No naufrágio das sociedades, 
mais uma vez, a barca de Pedro se orientará para novos rumos (C, 2ª ed., p.162). O 
crescendo no inaudito discurso de Padre Tiago atingirá o clímax no IX capítulo 
quando o líder sindicalista revolucionário João Coutinho enfrenta todos os clé-
rigos numa alargada defesa dos seus valores e Padre Tiago, perante a estupe-
facção geral, declara: [...] A Igreja perfilha em absoluto as suas doutrinas, senhor 
João Coutinho. [...] A Igreja não é, como se diz e como se crê, incompatível com o 
socialismo (C, 2ª ed., p.191) [...] A sociologia emancipadora que os senhores apregoam 
e crêem ter inventado creámo-la nós inteiramente, é um produto do cristianismo [...] 
não, nada se encontra na ideologia revolucionária que não se contenha no Evangelho. 
A socialização das riquezas, que é a razão do seu sistema, não a ensaiaram já as pri-
mitivas comunidades cristãs? [...] E esse socialismo, que tanto o enche de orgulho, não 
existiria ainda se há vinte séculos não tivesse nascido um homem que se chamou Jesus 
Cristo e que disse melhor em algumas parábolas o que Karl Marx mal definiu em in-
digestos tratados (C, 2ª ed., p.192). [...] Afinal, senhor João Coutinho, há menos dis-
tância entre nós do que realmente parece. Os nossos ideais ajustam-se, os nossos ob-
jectivos conjugam-se no longo percurso através da humanidade e é só ao sair dela, é 
no extremo da nossa jornada, onde a trajectória material acaba e se abre a grande 
clareira do infinito, que o senhor pára e se detém porque lhe falta a fé, porque lhe 
falta a envergadura para ensaiar um voo mais alto [...] Porque não tenta, pois, o 
grande voo? Teme a vertigem?  Ofereço-lhe o meu braço,  o braço forte da Igreja que  
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vez utilizava, o romance, uma potência energética sem cânone que viria a sur-
preender o autor que não podia saber o outro que seria depois desse exercício. 
A determinante importância da escrita de A Catedral na vida de Ribeiro é por 
ele evidenciada: N’esta obra reproduzi, baseado em testemunhos fidedignos, seguros, 
mas enfim testemunhos, a beleza mística da vida monástica. Disse o sentir de outrem. 
Fui interprete. Representei. Como certos actores que se apaixonam pelo seu papel, eu 
apaixonei-me também pelo meu. Enamorei-me das minhas palavras. Fui uma victima 
da arte. (7) 

Entre Maio de 1920, data da publicação do romance, e Agosto de 1921, num 
espaço de tempo de pouco mais de um ano, Ribeiro viria a ser preso, a ser 
despedido do emprego na CP, a fundar o Partido Comunista Português, de 
que a FMP tinha sido o protótipo, a ver gorada a sua tentativa de entrada na 
Rússia dos sovietes e a fazer um retiro de uma semana na rigorosa Ordem ca-
tólica da Cartuxa de Miraflores, em Espanha. Radicalizando o desafio de Padre 
Tiago, o anarquista, sindicalista revolucionário e comunista Ribeiro tenta o 
grande voo e, nesse empolgamento, elabora um livro de poemas de cunho ma-
riano, Rosa Mística, com assumida intenção de o publicar, mas, por novo de-
sencanto, ou por considerações estratégicas, tal não leva a cabo. Deste autor, 
que um dia afirmou [...] o meu socialismo foi sempre um reflexo do Evangelho em 
que a pureza do Cristianismo se revela em todas as minúcias da vida da Humanidade, 
e deste romance, se pode dizer o que o narrador de A Catedral verbalizou para 
descrever Padre Tiago: Uma flama da posse e da conquista subia-lhe do fundo dos 
olhos que pareciam agrilhoar e subjugar do seu fluido o que tocavam. E, súbito, na 
feeria de uma vertigem, perspectivavam-se aos olhos pasmados dos seus confrades, os 
contornos vagamente desconcertantes desse formidável sonho bebido na febre de 
Roma que lhe queimava o cérebro e era o segredo da sua existência (C. 2.ª ed. p. 158).  

Com A Catedral, Ribeiro executava o primeiro movimento para a realização 
de uma trilogia que designaria como social. Seguir-se-ia O Deserto (1922), uma 
“faction” no relato da estada de oito dias na Cartuxa de Burgos e, derradeiro 
vértice, A Ressurreição [1924], que prossegue o modelo narrativo e mais não é 
que a proposta de criação de um partido da democracia cristã na sequência do 
seu contacto em Roma com D. Luigi Sturzo, fundador do movimento. Todos 
retumbantes êxitos editoriais, todos motivadores de apaixonada controvérsia 
política e literária e todos unificados no personagem Luciano, o arquitecto de 
A Catedral, cuja trilogia reproduz as metamorfoses do autor. A este propósito, 
recorde-se George Steiner, quando dizia: o grande escritor é, ao mesmo tempo, 
anarquista e arquitecto; os seus sonhos minam e reconstroem a paisagem tosca, provi-
sória, da realidade. O que Ribeiro pareceu entender e terá afinado na elabora-
ção escrita é o grande projecto com que se deparou na catedral. Essas grandes 
forças, a fé e o trabalho, capazes das mais altas realizações humanas, se devi-
damente dirigidas, seriam imbatíveis. Para não pensar incompletamente, Ri-
beiro parece intentar a construção dos alicerces da catedral político-social. Pri-
meiro a criação da FMP, logo Partido Comunista Português, para uma norteada 
condução do trabalho operário, depois a(s) tentativa(s) da criação de um partido 
da democracia cristã capaz de organizar a vastíssima massa católica do país. Os 
dois, num compromisso histórico, seriam os instrumentos para a catedral so-
cial. 

Toda a actividade de Ribeiro após a publicação da trilogia social, a aproxima-
ção ao integralismo, os romances da trilogia nacional, o trabalho em periódicos 
católicos, o ensaio Novos Horizontes e a subsequente reaproximação ao partido 
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realça-se pela elegância da lombada e cortes laterais a vermelho. Enquanto o 
título se inscreve a vermelho numa capa e contracapa branca, onde as badanas 
servem de índice e o miolo ostenta separadores de folhas a preto. Escrito(s)-a-
Vermelho enquadra-se perfeitamente na linha editorial e na preocupação da 
editora, porque a publicação em português de textos de uma autora anarquista 
de final do século XIX início do século XX constitui um elemento importante 
na barricada de livros com que construímos os nossos saberes, pensares e per-
cepções. Uma barricada é essa estrutura improvisada defensiva e ofensiva, as-
sim também Escrito(s)-a-Vermelho faz parte do conjunto de ferramentas que 
consolidam, derrubam, apaziguam ou inquietam o pensamento e que nos per-
mitem repensar e construir as nossas resistências e as nossas acções (VC, 2019, 
164): «É através e por causa da acção directa dos precursores da mudança social, 
sejam eles de natureza pacífica ou violenta, que a consciência humana, a cons-
ciência de massas, desperta para a necessidade de mudança. (...) A acção di-
recta é sempre o grito inicial, o ponto de partida, pelo qual a grande soma dos 
indiferentes se dá conta que a opressão se tornou intolerável.»  

É particularmente importante neste momento em que feminismos emergem 
pelo mundo com vozes mais audíveis a afirmarem os seus lugares nas histórias 
das sociedades; a denunciarem crimes ou atrocidades sociais e económicas não 
só como uma demanda de justiça particular, mas também – e em certos casos 
sobretudo – para desconstruir os mecanismos de invisibilização sistémica da 
relação de dominação; a reflectirem sobre si mesmas; a criarem novos espaços 
mistos ou não; a procurarem novas formas de emancipação colectiva; entre al-
gumas das principais orientações teóricas e práticas, mas com uma dimensão 
internacionalista e em que convergem também outras lutas como o anti-capi-
talismo, o anti-racismo, o anti-heterossexismo, o anti-especismo e a ecologia 
política como temos visto acontecer anualmente com a greve internacional das 
mulheres. Pois, não é apenas mais um livro no universo da edição, não só por-
que se trata de textos de uma mulher, o que é recorrentemente raro no mundo 
anarquista, mas também porque este livro se apresenta como um objecto ela-
borado com particular cuidado. Pois a harmonia visual da escolha gráfica se 
coaduna aos conteúdos fazendo jus a uma sensibilidade ou sentimento pró-
ximo de uma das razões pelas quais Voltairine de Cleyre declara ser anarquista, 
a segunda razão pela qual sou anarquista é por possuir uma grande quantidade de 
sentimento (VC, 2019, 71) assumindo abertamente um aspecto frequentemente 
descartado pela carga de fragilidade que carrega consigo, mas que integra a 
condição de ser simplesmente um ser humano. O título desta publicação, que 
retoma palavras do último poema escrito pela autora em homenagem aos anar-
quistas mexicanos, pontua o início e o fim deste livro, transmitindo não só a 
ideia de documento histórico, de registo e do percurso de uma vida, mas tam-
bém evocando uma continuidade como vem escrito no poema no facto de ainda 
sermos (VC, 2019, 200): (...) Escravos do Mundo! A nossa causa é comum (...).  

O livro inclui dois paratextos que nos introduzem à autora e ao seu tempo. 
Um prefácio que constitui um prelúdio ao seu pensamento e produção e uma 
biografia, precedida por um retrato da autoria de Clifford Harper, que nos dá 
umas pistas sobre quem era Voltairine de Cleyre. Os textos seleccionados são 
de três géneros: um conjunto de oito ensaios, um conto e um conjunto de cinco 
poemas que percorrem um mundo de intensa solidariedade passando pela Si-
béria, Itália, e México. Voltairine aborda cada assunto com lucidez intelectual 
e entusiasmo ideológico quer se trate de temas que a tocam directamente, quer 
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venções sociais que, neste contexto binário específico, ainda exercem um po-
der opressor sobre a mulher, a criança e o homem também, sem falar dos im-
bróglios ocasionados por outras situações. Indo ao encontro das lutas da época, 
em A igualdade Política da mulher (1894) Voltairine reflecte sobre as reivindica-
ções da altura pelos direitos e igualdade política, salientando um aspecto cru-
cial ainda hoje pertinente: Direitos iguais! Não existem. Nascidos iguais! Absurdo.” 
(VC, 2019, 56). O texto de 1901, intitulado de «O 11 de Novembro de 1887», apre-
senta-se como uma homenagem introspectiva sobre a sua primeira percepção 
do sucedido nessa data  (VC, 2019, 59: Eis a minha confissão); também é teste-
munhal pelo uso anafórico do verbo ver no pretérito perfeito (VC, 2019, 63-64): 
«Vi a rosa de fogo (...). Vi cadáveres (...). Vi, ao lado das ruas da cidade, grandes 
montes de uma horrível terra manchada (...). Vi, no fundo do casco do transa-
tlântico, homens que carregavam carvão (...). Vi os carrinhos dos varredores de 
ruas a subir e descer (...). E vi como trabalhar o chumbo envenenava os homens 
(…).»  

Contém uma vertente educativa acerca dos mártires de Haymarket, termi-
nando por uma reflexão sobre a violência. Em «Porque Sou Anarquista» (1908), 
expõe o seu percurso de vida e as razões que a levaram ao anarquismo. Esta 
dimensão pessoal funde-se na dimensão geral quando passa a argumentar e a 
descrever como as propostas anarquistas para a distribuição das terras, a ques-
tão da moeda, o uso das máquinas e a distribuição dos bens tornam o Estado 
obsoleto (VC, 2019, 88-90): «Neste momento parei para pensar quanto governo 
restava; títulos de terra foram-se todos, acções e obrigações e garantias de pro-
priedade dos meios de produção foram-se também, o que restava do Estado? 
Nada restava da sua relação com o trabalhador; apenas a sua regulação de mo-
ralidades. (...) O estado tinha então desaparecido da minha concepção de soci-
edade, só restando a aplicação do anarquismo àqueles vagos anseios pelo jorro 
de novos ideias na educação, na literatura, na arte, nos costumes, no interagir 
social e nos conceitos éticos.» 

Outro assunto de maior relevância que Voltairine aborda repetidamente diz 
respeito à educação tanto no que concerne os programas como as práticas pe-
dagógicas (VC, 2019, 74): «Um desejo ardente, também, para qualquer coisa 
melhor na educação do que o programa definido, as cabeças de todas as crian-
ças medidas pela mesma bitola, classificação, regra, aritmética, para todo o 
sempre; nada para desenvolver a originalidade do trabalho entre os professo-
res; o eterno nível perfeito; a eterna média.» Se em «Anarquismo e Tradições 
Americanas» (1908-09), o significado da palavra revolução e a sua deturpação 
no contexto americano (VC, 2019, 92) – «Para o americano médio de hoje, a 
Revolução significa a série de batalhas travadas pelo exército patriota contra os 
exércitos de Inglaterra» – lhe permite abordar aspectos históricos, práticas so-
ciais e comparar políticas, também a leva a salientar dois temas recorrentes tais 
como a educação e a liberdade (VC, 2019, 101): «Se os que acreditam na liber-
dade desejam que os seus princípios sejam ensinados, nunca deverão confiar 
esse ensino a um governo; pois a natureza do governo é tornar-se uma coisa à 
parte, uma instituição que existe para o seu próprio interesse, saqueadores so-
bre o povo, e qualquer educação contribuirá para o manter seguro no seu lu-
gar.»  

Voltairine inicia igualmente a reflexão sobre a sociedade de consumo a nível 
mundial e o imperialismo económico praticado pelos EUA, quando evidencia 
a ponte entre a multiplicação das necessidades que incrementa o desejo de 

A IDEIA – revista de cultura libertária 









	

. 282 . 
 

revolución está perdida si no alimenta, viste y aloja al pueblo humilde en un 
plazo de 24 horas.” (1) 

¿A quién que haya leído y vivido a Mounier no le resultan cercanas estas con-
vicciones, expresadas casi en los mismos términos? Emmanuel Mounier amó 
lo esencial del anarquismo, y por eso tuvo un alma libertaria personalista y 
comunitaria. Quienes a estas alturas andan contraponiendo el personalismo al 
personalismo comunitario tocan una partitura mutilada con un solo dedo aca-
lambrado, están hechos de la peor madera de la burguesía. 

Mi grande amigo portugués Eduardo Sousa, que me llamaba anarquista gra-
cias a Dios, sabe todo esto mejor que yo. Y, aunque él no lo recuerde, conservo 
como oro en paño un librito muy pequeño de formato y de 82 páginas que me 
regaló, en donde su autor, Alberto Pimenta, escribe: “ O filho-da-puta não 
quer sair do lugar que ocupa (a não ser para ocupar um lugar relativamente 
mais valioso), nem quer que os outros saiam do lugar que ocupam (a não ser 
para ocupar um lugar relativamente menos valioso), porque se os outros saem 
do lugar que ocupam, para ocupar um lugar relativamente mais valioso, ele, 
filho-da-puta, perde o lugar relativamente mais valioso que ocupa, e essa é uma 
das coisas  que mais o preocupa… Todo o filho-da-puta é altamente cioso do 
prestígio da sua vida particular, tem sempre um motivo público para os seus 
actos particulares e um motivo particular para os seus actos públicos… Tudo 
leva a crer que ser filho-da-puta não é solução, mas necessidade, fazem o que 
fazem, ou não fazem o que não fazem, movidos pela mesma sordidez.  Ele, o 
filho-da-puta, levanta-se e veste a roupa que tem na gaveta, porque tem sempre 
alguém que lhe põe a roupa lavada na gaveta, e vai tomar o café, porque tem 
sempre alguém que lhe traz o jornal. Isto não quer dizer que entre quem lava 
a roupa e traz o jornal do filho-da-puta não haja também filhos-da-puta; é evi-
dente que os há, só que não o podem ser integralmente.” (2) 
 

Notas: 1) Nettlau, Max: Breve historia de la anarquía. Ed. Cenit, Toulouse, s/f, pp. 125-128. 2) 
Pimenta, Alberto: Discurso sobre o filho-da-puta. Centelha, Coimbra, 1987, pp. 25 ss. 
Nota do Editor: De Eduardo Sousa recebemos este texto de Carlos Díaz, acompanhado das 
seguintes palavras de apresentação: «O meu amigo Carlos Díaz, filósofo libertário e profes-
sor da Complutense, autor de um grande número de livros sobre anarquismo, tradutor e 
editor de clássicos anarquistas na Zero/ZYX dos anos 60/70, além de personalista e o único 
anarquista cristão que conheço, mandou-me recentemente um texto interessante que envio 
caso sirva para A Ideia. Obviamente não o faço pela referência que me é feita e que me 
alegra, dada a minha grande amizade pelo autor, mas porque é um autor heterodoxo, até 
pelo seu cristianismo, pouco conhecido entre nós, não obstante eu ter contribuído para 
que fossem publicados textos seus na Utopia. Estes textos que me foram enviados durante 
a quarentena não eram sequer para publicação mas uma espécie de cartas do Agostinho da 
Silva aos amigos... Um abraço Eduardo». 

 
DOIS ADEUS EM 2019 k MAIS UM EM 2020 
s João Freire 
Num certo dia de Novembro do ano passado, o país acordou com a notícia de 
que morrera o músico José Mário Branco, nascido no Porto em 1942 e que, 
exilado em Paris desde os anos 60, se tornara um dois principais compositores 
e intérpretes da chamada canção de intervenção. Horas depois e sem qualquer 
eco público, chegava-nos também a notícia do falecimento em Londres do 
Claude Moreira, um libertário discreto mas nem por isso menos activo e dina-
mizador de múltiplas iniciativas da comunidade residencial onde passou quase  
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d’A Ideia tinha ali banca montada e ele veio ter connosco para que lhe assegu-
rássemos a venda de um single: Domingos, o nosso decano, olhou para ele des-
confiado do aspecto malpronto do “cavalheiro”, mas rapidamente ajustaram o 
serviço e ele lá seguiu, guitarra ao ombro, para o improvisado palco. 

Depois, acompanhámos a sua carreira criativa e adorámos algumas das suas 
canções populares, sobretudo aquelas em que podíamos envolver-nos – mais 
as crianças – nos seus embalos, e até nas suas engraçadas brejeirices. Álbuns 
como Quem Canta Seus Males Espanta (1980) ou De Viva Voz (2002) proporcio-
naram momento de emoção e felicidade a muitos de nós. E de um CD, Cantos 
à terra-madre (1997), são inesquecíveis músicas como “Concerto para esperança 
e orquestra”, “Cantarei” ou “O ramalhete rubro das papoulas”. 

Ultimamente, por intermédio do “Cató”, seu vizinho dos Riachos, tentámos 
desafiá-lo para a aventura de compor uma ópera popular tendo como libreto 
um esboçado texto intitulado Leopoldo e Agostinho, situado na guerra de Espa-
nha e ficcionado sobre a história pessoal do anarquista Santos Arranha e de 
um seu irmão que combateu “do outro lado”. Já não se sentiu em condições 
de considerar seriamente esse projecto musical. Mas a obra discográfica de 
Pedro Barroso aí fica para nos acompanhar e dar ânimo, por mais um tempo. 
 
PAOLO FINZI: A MORTE PLANEADA DE UM ANARQUISTA 
s Mário Rui Pinto 
A notícia caiu-me em cima ao final da tarde do dia 20 de Julho. Paolo Finzi 
suicidara-se. O histórico anarquista milanês, uma das figuras centrais do mo-
vimento italiano nos últimos 50 anos, decidira pôr fim aos seus dias. Porquê? 
Pergunta natural para quem não esperava uma notícia destas. Depressão? Can-
saço de viver perante uma evolução do mundo contrária às suas ideias de sem-
pre? Problemas de saúde seus e da companheira de toda uma vida, Aurora 
Failla? Talvez uma mistura de tudo isto. Que interessa agora? Paolo Finzi, um 
homem livre, exerceu o direito inalienável de dispor da sua vida, com plena e 
lúcida autonomia. Fica uma tristeza imensa para familiares, amigos, compa-
nheiros. Mas fica também a memória de uma vida de luta constante pela liber-
dade, pela dignidade e pela justiça social, em suma, pela Anarquia. Luta que 
terá de ser prosseguida por quem cá continua. 

Nascido em 1951, conheceu Giuseppe Pinelli em 1968, aderiu ao seu grupo 
Bandiera Nera e começou a participar nas actividades do Círculo Ponte della 
Ghisolfa. A 12 de Dezembro de 1969 era o mais novo entre os inúmeros anar-
quistas presos em consequência do atentado bombista da Praça Fontana em 
Milão. Foi libertado uns dias depois e a denúncia do assassinato de Pinelli pelo 
estado italiano tornou-se uma das forças motoras da sua vida. A divulgação da 
música e do pensamento libertário do cantautor genovês Fabrizio de André e 
também a divulgação da cultura do povo Rom foram outros eixos importantes 
da sua actividade. 

Em Fevereiro de 1971 estava no grupo que fundou a conhecida e importante 
A rivista anarchica — juntamente com Amedeo Bertolo, Rossella di Leo, Fausta 
Bizzozero, Luciano Lanza, Nico Berti e Roberto Ambrosoli, o criador da famosa 
personagem Anarchik, também desaparecido em 2020 —, da qual se tornou o 
principal animador a partir de meados da década de 70. Na realidade, esta re-
vista mensal, agora cinquentenária, era feita apenas por ele, Aurora e mais duas 
colaboradoras, Carlotta e Michela. Mas Paolo contava também com a colabora- 
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séculos e dois media), e, nos álbuns, como nos filmes, “fez entrar os cruzados 
em Jerusalém” (Malraux), quer dizer, assistiu como testemunha absoluta ao pró-
prio acontecimento, à coisa-em-si do acontecimento, graças à sua ontologia bazi-
niana, a da imagem – fotográfica, ou outra. Porque, se a fotografia é a realidade 
decalcada materialmente, ou a química da física, a imago – poder arcaico e 
maior – é a captação do ponto absoluto, do vértice, em que se une, no rosto, o 
morto e o vivo. 

Consanguínea do cinema, não – contra-intuitivamente – dos desenhos ani-
mados, a BD aglutina-se em redor da poderosíssima polaridade da unidade 
fílmica, do opus. Com efeito, enquanto que os desenhos animados são o pro-
longamento do cartão desenhado disparado ao delírio – numa lógica intrínseca 
da euforia do movimento que inventa e rege a sua própria ontologia e que ins-
taura em contra-ordenação sistemática as leis de um universo físico submetido 
a esse “ao princípio era a cinese” -, o fulcro do cinema é o oposto: não é a 
imagem da cinese, mas a cinese (e o tempo) da imagem. Mesmo nos casos-
limite em que parece entregar-se aos prazeres do speeded cartoon: o car chase, 
o spaceships fight, a transposição dos super-heróis, as americanadas. O cinema 
agarra-se ao mistério intrínseco do movimento: à sua ontologia, não à sua ôn-
tica ou operosidade fenoménica – ao que ele é, não ao que ele faz. E à mostra-
ção poliédrica da realidade através de um dispositivo diferente do da janela 
perceptiva: a montagem (que nunca é puramente sequencial, puramente nar-
rativa). Pela montagem, ele é uma sobre-unidade (não caberia aqui, quer para 
os modelos narrativos quer para os a-narrativos, e respectivos intermédios, 
confrontar entre si os paradigmas literário, teatral e cinematográfico, questão 
magna). Enquanto que a unidade do desenho animado consiste na congruên-
cia da lógica imanente do movimento, que, mais do que pôr coisas em movi-
mento, gera coisas-movimento: um filme de desenhos animados ‘é’ (o) para 
onde o movimento o levar (mesmo se ‘o movimento ao serviço de uma história’, 
e mesmo se movimento lírico e lento, poético e não possesso de São Vito ou 
de Sainte Vitesse); a sua é uma unidade de cinese, porque é a movimentação 
‘bergsoniana’ de qualquer Unidade que ainda lhe resistisse na sua inteireza: é 
a liberação de um mundo sem unitários, e uma ontologia do não-idêntico (não 
de todo no sentido adorniano: o diferimento do não-idêntico, para Adorno, 
seria sempre irredutível a esse perfazimento feliz dos arcos de movimento, por-
que na lógica do cartoon eles são, por definição, infinitamente reversíveis, ma-
leáveis e plásticos, e reconduzem, pelo seu próprio excesso sem além, à totali-
dade, a da sua própria pletora espectacular e autotélica – numa palavra, recon-
duzem à identidade). Por contraste, a unidade do filme é, ultimamente, a da 
imagem: um grande filme é um imprint de aleph à maneira de Borges, é uma 
Imagem de imagens, uma Rainha na pululação sem fim de mil fervilhações de 
termiteira em seu redor. É com esse modo de ser da imagem que a BD tem a 
sua afinidade umbilical. 

Falsos semelhantes, a BD e a animação: porque a BD é tão pouco os inani-
mados dessa animação quanto a animação o é de uma BD inanimada que fosse 
animação incoativa. Não há reversibilidade, fora da afinidade entre bonecos e 
processos miméticos (o Astérix como gaulês, o Donald como pato de fábula): 
aquilo que os organiza e que faz deles, ora BD, ora animação, é outra coisa – 
são princípios diferentes. O princípio do Movimento sobre a imagem, na ani-
mação (a imagem ao serviço do movimento, a imagem, não animada, mas con-
vertida em animação; não coisa [ainda] a animar, mas coisa-[já]-em-animação); 
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responderá, em Platão, em termos não diferentes de todos estes, que são os da 
philosophia perennis a caminho da sua perecibilidade patafísica. Assim, por 
força da negatividade do ‘esforço sintético’ contido na sua própria distensão 
intencional, a consciência ex-stática adquirirá o carácter, já patafísico e teatral 
(ficcionalizante), de ‘figuras’ de si mesma e do seu mundo, figuras da realidade 
num drama ontológico que desfilam como falso atrás de falso, sem que ne-
nhum seja verdadeiro excepto o todo. Mas o que é que temos nós estado a 
dizer? Inception, eXistenZ, são o desfile patafísico (anárquico, anhieráquico, 
ateu), de figuras de falsidade que atestam a falsidade de todas as figuras, sem 
saída para nenhuma última verdadeira que fosse o impossível conjunto göde-
liano auto-contido como elemento de si próprio (é por isso que não há ‘positi-
vidade’ final nenhuma em Hegel, essa absoluta coincidência de consciência e 
consciência de si não se estabiliza numa soma total, e toma, sim, a forma in-
terna, mise-en-abîme, dessa mesma sua processualidade, primeiro lógica, de-
pois enciclopédica, depois tri-silogística, reenunciando sempre o especulativo, 
identidade de diferentes que se diferencia e ‘sai’ de si mesma, coincidência 
apenas com a sua própria incoincidência, sem ‘síntese’ possível, sem o tal ‘sin-
tético acabado’ e estabilizado das certezas transcendentais). E, se o todo é o 
verdadeiro, o que essa verdade vem dizer é que não há senão falsos. (O cinema 
do falsário, consequência de uma ontologia do tempo – de um Sein und Zeit à 
francesa cozinhado entre Bergson e Deleuze – e Resnais e Robbe-Grillet – é 
onde se inscreve o sistema de Hegel, ‘inimigo da sociedade aberta’ [nota jocosa 
a Popper] não porque se tenha fechado numa, mas por se ter fechado em ne-
nhuma. Não há senão os imponderáveis desdobramentos de ‘figuras’, ‘espec-
tros digitais’, ‘sonhos’, indiscerníveis de outros tantos ‘espectros materiais’ ou 
saídas da caverna, e que reconduzem sempre, ‘escheriano-hegelianamente’, de 
uma maneira ou de outra, seja ‘circularmente’ seja oscilatoriamente, de umas 
às outras: guardando apenas, como derrisão suprema, essa formalidade a que 
o ‘haver uma realidade’, uma Ding an sich, aspira formalmente, formalidade 
que entretanto adquiriu, e que a move, e que é o impossível Real lacaniano, 
que porém não passa do buraco patafísico do ‘fundo branco sob buraco negro’ 
de Malevitch, duplo abismo um no outro. O estatuto da verdade e da actuali-
dade tornou-se infernalmente residual, porque a sua garantia é a da sua intan-
gibilidade: por mais que seja distinto do virtual, o efectivo deixou de se poder 
discernir dele, a sua condição – a da realidade – é agora a de um ‘cristal’: ipsum 
esse subsistens, cristalização ontoteológica da Diferença, a ‘realidade’ passou a 
ser constituída por uma efectividade virtualizada nessa sua efectividade, de 
uma virtualidade efectivada nessa sua virtualidade, algo que não chega a ser 
uma autoposição real, ‘realmente real’, óntôs ón. A verdade dos falsos é que são 
eles, e apenas eles, a totalidade, e que não há nenhuma verdade nem nenhum 
verdadeiro para além desse haver o não o haver. 

No argumento ontológico, procura Anselmo antecipar prolepticamente a ‘re-
flexão transposta’ da razão humana para a divina, no ‘ideal transcendental’ (é 
a razão que não pode deixar de reflectir que Deus não pode deixar de reflectir 
assim: ‘e eu, o fundamento absoluto de tudo quanto existe – de onde ‘sou’ eu?’). 
O que nessa questão, resolvida pela fórmula do ipsum esse subsistens, queda es-
quecido, é que o problema não é o da regressão ôntica a um assentamento, o 
problema do ‘de onde’ ôntico, mas o problema do próprio sentido do ‘sou’, do 
‘ser’: e é a esse problema que deus, ontificado, não responde nem pergunta. E 
a ponto de esse sentido ser o esquecido, o grande esquecido: e é por o saber 
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como frequentemente faz, entre a realidade e a ficção, entre a autobiografia e 
a reflexão: «De uma vez, resolvi olhar para as minhas mãos, e como estas, 
quando as olhava, começassem a desfazer-se, desviei a atenção para o que es-
tava à minha frente, tendo por este processo conseguido reconstitui-las de 
novo. Tive, então, a audácia de concentrar-me na minha própria essência e vi 
que todo o meu corpo era uma substância ígnea.» 

Em 1959, o doutor Lefebure descobriu que o fosfeno se desloca através do 
movimento rítmico da cabeça e que se detém do mesmo modo, com um ritmo 
mais rápido ou mais lento, o que o levou à criação de um método de estudo 
cerebral pelos ritmos dos duplos fosfenos. Experiências feitas a partir da visão, 
transpostas para o ouvido, permitiram-lhe desenvolver um método de activa-
ção cerebral que está na base do livro: a activação do cérebro pela audição alter-
nada.  

Numa passagem do texto «Sobre a Dama de Ouros», e a propósito da distinção 
entre ouro e oiro, a propósito da qual cita a Gramática Portuguesa da espanhola 
Pilar Vásquez Cuesta, que afirma serem os dois ditongos “ou” e “oi” uma forma 
de distinguir, nos autos de Gil Vicente, cristãos e judeus, António Telmo mer-
gulha na raiz “aur” da palavra latina “aurum”, que aparece em aurora e em 
aura; assim como em hebreu aur significa luz, acrescentando que «o que é sur-
preendente é que também a palavra “aures” (orelhas, ouvidos), tenha a mesma 
raiz, como se o ouvir fosse um escutar da luz.»  

O realce é meu. Dito de outro modo, poderíamos relacionar quer a experiên-
cia visual de Telmo no montado alentejano, quer esta duplicidade da raiz “aur” 
quanto à visão e à audição, com os fosfenos, no trabalho científico do doutor 
Lefebure e as suas formas de activação cerebral ao nível da visão, de que já 
falámos, e da audição (atenção dada a um som interior que a partir da concen-
tração é possível “detectar”, sendo na verdade mais uma vibração do que, pro-
priamente, um som audível) através da aproximação rítmica ao «mundo subtil 
imaginal», usando expressão de Telmo. 

Um dos exercícios baseados no trabalho deste médico para superar dificul-
dades escolares, nomeadamente em crianças com dislexia, consiste em, após a 
observação da luz, ler as palavras que precisam de ser memorizadas, fechar os 
olhos, rever a palavra na imaginação, assegurar-se que a memorização é boa, 
soletrando-a em voz alta. Nesta etapa, a energia dos fosfenos é canalizada para 
as zonas da memória visual e auditiva. 

A importância do ritmo merece um capítulo da Arte Poética, de António 
Telmo: «o ritmo mental da palavra deve representar a parte de esforço do po-
eta, procurando dar-lhe a direcção desejada […]. Dupla é, pois, a função do 
ritmo: – de invocação e de sugestão.» E cita Bergson, sobre cujo pensamento 
se centra, fortemente, este seu primeiro livro: as «imagens não se realizariam 
tão fortemente sem os movimentos naturais do ritmo, pela acção do qual a 
alma, embalada e adormecida, se esquece, como num sonho, para pensar e 
para ver com o poeta.» É ainda, de Bergson, a afirmação «só o homem dispõe 
do ritmo»; mas é já Telmo que afirma que o mesmo actua «sobre os outros seres 
como mágico denominador de energias subtis.» Sendo a poesia um medium 
privilegiado, por dispor «de um meio luminoso e sonoro» e por dispor «das 
palavras e do ritmo» para produzir «nos outros este ou aquele sentimento». O 
que Bergson designa «estados de concentração superior». Presentes na poesia, 
mas também nos exercícios com os fosfenos descritos pelo doutor Lefebure. 

Por isso, há quem afirme, como René de Tryon-Montalembert e Kurt Hruby,  
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em A Cabala e a Tradição Judaica, que «as letras do alfabeto começam a cantar», 
e quem as ouve pode assistir à narração, através do «alfabeto incandescente», 
do modo como foi iniciado o mundo no bailado da criação. A luz aparece como 
narradora ou cantora de um recitativo («as letras começam a cantar») expli-
cando, pela luz («alfabeto incandescente») a história de tudo. Visão e audição 
como espectadoras de uma mesma opera iniciática. A Opera Omnia.  

Estamos, atrevo-me a dizê-lo, perante uma terapia poético-iniciática pela luz, 
ou como iluminar-se, literalmente, por dentro, e a partir de fora. Pela luz que 
são as palavras e pela luz que existe entre elas, conceito que encontramos em 
versão ensaística, mas também pragmática e terapêutica, em A Arte de Ver, de 
Aldous Huxley, livro igualmente das estantes de Telmo e presente nos seus 
escritos, principalmente na ficção. Diz Huxley, aconselhando «a tarefa de ver-
mos, na nossa imaginação, os espaços brancos entre as linhas», que estes não 
são, na realidade, tão brancos como os vemos quando nos exercitamos assim. 
Isto é, criamos luz onde ela é escassa. Aconselha também a fechar os olhos 
«recordando um objecto familiar», algo que faz lembrar muito os exercícios do 
doutor Lefebure com as palavras. Como a experiência sobre a visão do mon-
tado, seja ou não intencional, claramente demonstra as descobertas de Lefe-
bure com os fosfenos. Huxley, que provavelmente conheceria este médico in-
vestigador e inventor, noutra parte aconselha a expor periodicamente os olhos 
ao sol, colocando as palmas das mãos sobre eles. Recomenda, igualmente, a 
leitura «debaixo de um clarão de cem mil Lux». Explica que «caindo sobre o 
centro de visão da retina, a imagem das letras tão intensamente iluminadas 
estimula a ‘macula’ […]. Ao mesmo tempo, a claridade e definição das letras 
iluminadas pelo Sol exerce uma influência muito saudável sobre a mente.» 

Curiosa esta associação comum a Telmo, Bergson, Lefebure e Huxley, entre 
as letras, os sons, a poética, a leitura e a escrita com a luz, afinal a natureza do 
mundo. Se a isto acrescentarmos que as vinte e duas letras do alfabeto hebraico 
são consideradas pela Tora, como estando na origem da criação do mundo, 
não há muito mais a dizer… Não resistimos, no entanto, a transcrever de A 
Cabala e a Tradição Judaica, o seguinte: «o universo sensível é apenas uma es-
pécie de degradação da actividade mística das vinte e duas letras». Daí estes 
autores colocarem a tónica na luz e na iluminação das letras. Uma espécie de 
redenção das mesmas. Por causa do seu poder criador. Vejamos: «Nos dias 
messiânicos todo este domínio informulado de virtualidades possíveis permi-
tidas às letras, nas suas combinações, chegará à plenitude da sua expressão. É 
então que os ‘vazios’ do mundo serão preenchidos e os ‘brancos’ da Tora enfim 
ocupados”. Pois “o branco, os espaços da Tora, provêm igualmente das letras, 
mas nós não sabemos lê-las como o negro das letras. Na época messiânica, 
Deus revela o branco da Tora, cujas letras estão actualmente invisíveis para 
nós.»  

Este caminho para a visibilidade das letras pelo caminho da luz indicado por 
estes autores pode ser poético-filosófico como a metáfora e o ritmo em Berg-
son, Bruno ou Telmo; físico como as técnicas luminosas de Huxley preocupado 
com a competência da visão; ou mental, como o trabalho sobre os fosfenos de 
Lefebure através da luz interiorizada e dos ritmos, focado nas competências de 
leitura, escrita, no desempenho linguístico, mas também nas capacidades con-
sideradas paranormais, sendo estas, afinal, apenas um refinamento do gros-
seiro desempenho humano do homem, que vive sem estar desperto, numa es-
curidão sem luz. E com a redenção tão próxima, tão à mão, tão no seu raio de 
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visão, acção e atenção: na metáfora, na letra, na cor, na luz, na escuridão ilu-
minada, na quase inaudível audição. 
 
A NÃO-ACÇÃO – OUTRAS ABORDAGENS 
s José Pais de Carvalho 
Um novo olhar, uma nova visão, suscita sempre alguma dúvida e um suposto 
cuidado, não só para aquele que a transmite como também para quem aos pou-
cos entra em contacto com uma nova perspectiva. No presente caso não creio 
que seja diferente ainda que o tema não seja novo, sê-lo-á porventura o modo 
como vai ser abordado. É verdade que os temas sobre o pensamento oriental 
nos causam interesse uma vez que sugerem colmatar um profundo desequilí-
brio em diversas dimensões da nossa existência e na nossa cultura.  
É frequente escutarmos e lermos acerca do taoísmo que o Tao não pode ser 
compreendido intelectualmente. Mas será só o Tao? Acredito que não. Muitos 
de nós já tivemos experiências que são indescritíveis ou impossíveis de com-
preender de um modo racional. Como pessoas comuns, perante estas situa-
ções, a nossa atitude é ignorar essas vivências ou torná-las uma memória tantas 
vezes esquecida. Talvez porque continuamos a acreditar numa ciência objec-
tiva ou em alguns postulados que tardamos a abandonar.  

No taoísmo, um dos assuntos que suscita muita curiosidade tem sido o da 
não-ação (wu wei); no entanto, como é algo muito difícil de entender, senão 
impossível intelectualmente, tem sido sujeito a muitas interpretações superfi-
ciais que terminam na utopia, em explicações sociológicas ou filosóficas, mas 
raramente numa prática de ser e de estar. O conceito taoísta de wu wei é um 
dos princípios fundamentais no taoísmo, e sugere o modo não conflituoso de 
lidar com os conflitos e obstáculos. Partindo do princípio de que tudo é ener-
gia, é a acção livre da dualidade que pressupõe o homem deixar-se fluir (no 
sentido de que nós não somos parte da natureza, mas a própria natureza livre 
e espontânea) em interdependência e inter-relação com o todo. Por isto, per-
cebemos a impossibilidade de intelectualmente compreendermos o que é a 
não-acção.  

A noção de impessoalidade poderá ajudar a contextualizar o que se dirá a 
seguir, entendendo que impessoalidade é todo o pensamento ou ideia agregada 
a quem imaginamos ser – do “eu”, do “meu” e do “outro”. Assim, abstendo-
nos de qualquer posição pessoal, a vida, a miúdo, dá-nos exemplos capazes de, 
com a devida atenção e o mínimo conhecimento, levar-nos a uma vivência 
pragmática díspar da dialéctica e até mesmo do hermetismo. Usemos então 
exemplos: imaginem ou recordem-se de que a vossa casa ou carro foi assaltado 
e desapareceram pequenos objectos. Ao surgir a incerteza do que nos foi rou-
bado, vamos procurar o pequeno objecto nos lugares tão improváveis, de que 
só a imaginação se pode lembrar. Por fim, aceitamos que fomos roubados e 
nesse instante surge a aceitação do facto e a nossa mente pára. Os pensamentos 
e as emoções aquietam-se (normalmente estamos tão ocupados a dar impor-
tâncias aos pensamentos e ao que temos de fazer, que não nos apercebemos 
deste momento). Ao ganharmos consciência desse instante surge a paz, a cer-
teza profunda e a quietude. Permanecer nessa quietude, ao invés de sermos 
subjugados às nossas vontades, é uma das portas que vão ao encontro do que 
é a não-acção.  

Num outro exemplo, quando um homem, numa manifestação de rua, ao invés  
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MÁRIO-HENRIQUE LEIRIA  
MANIFESTOS, TEXTOS CRÍTICOS E AFINS, 2019 
Desde o final da década de 40 do século XX que se sabe que Mário-Henrique Leiria 
merece a maior atenção e reverência de todos aqueles que vêem na poesia o supe-
rior remate da condição humana. Ligou-se em 1949 ao grupo «Os Surrealistas», 
expondo com eles na I exposição em Junho de 1948 e aí teve um papel nada des-
prezível com a tradução dum poema de Benjamin Péret que foi por ele lido na 
noite da abertura da exposição. No Outono desse ano foi para Estremoz, trabalhar 
como monitor no Colégio interno de João Falcato. É dessa altura que data uma 
carta sua a Mário Cesariny em que diz (20-10-1949; in O surrealismo em Portugal…, 
M. de Fátima Marinho, 1986: 665): tu, no Café Chiado, escrevendo uns vagos poemas e 
eu, aqui, tentando anarquizar meia dúzia de bestas alentejanas. Mário Cesariny foi ter 
com ele pouco depois e foi o primeiro a dar por concluída essa tarefa de anarqui-
zação, de que ficou circunstanciado relato na correspondência que então escreveu 
para Cruzeiro Seixas, regressando a Lisboa ainda antes do final de Novembro. Es-
tremoz ainda hoje recorda a rir as suas diabruras. Um mês depois também Leiria 
desistia da sua nobre tarefa pedagógica junto das inocentes alimárias transtaganas 
e regressava a Lisboa, onde teve lugar na Primavera do ano seguinte a segunda 
exposição d’ «Os Surrealistas», na qual volta a estar presente. Um ano mais tarde, 
em Outubro de 1951, assina com Cesariny o manifesto Para bem esclarecer as gentes 
que ainda estão à espera, os signatários vêm informar que:, um dos mais inspirados do 
surrealismo em português. Foi distribuído como folha volante à porta do cinema 
Tivoli, em Lisboa, e muito deve ter confundido a polícia política portuguesa, que 
esperava encontrar palavras de ordem militantes, sonoras e odiosas, como era há-
bito, e deu com um cómico peixe frito. Logo depois, no Inverno de 1952, é preso 
em Caxias pela polícia política, o que levou mais tarde o outro Mário a dizer que o 
amigo nessa altura «abandona caneta e pincéis pela acção directa que o levará à 
prisão e depois à saída para o Brasil». Na verdade, só saiu para o Brasil em 1962, no 
rescaldo da Operação Papagaio, uma mascarada surrealista que visava fazer cair o 
regime em jeito de brincadeira e que o levou de novo a ter problemas com a polícia 
política. Entretanto passara várias vezes pela Alemanha, onde se apaixonou e ar-
ranjou um casamento que desfez em 1961, antes da ida para o Brasil. Regressou 
oito anos depois a Lisboa, no final de 1970, cansado da ditadura militar, e com a 
saúde já muito abalada. Dois companheiros de primeira hora, Cesariny e Cruzeiro 
Seixas, saudaram o seu regresso com um texto, Para bem esclarecer as gentes que 
continuam à espera, os signatários vêm informar que:, que foi assinado pelos três e 
datado de Dezembro de 1970. Menos de dez anos depois, em Janeiro de 1980, 
pouco depois de completar os 57 anos, falecia na sua velha casa de Carcavelos, uma 
vivenda no centro, ao pé do antigo cinema, não longe da gare, onde viveu os últi-
mos anos com duas velhas – a mãe e a tia Jovília – e um ruidoso cão chamado 
Vodka. Sem nunca o perder de vista, Cruzeiro Seixas foi quem o acompanhou nos 
últimos dias, que foram de abandono e solidão, com a tia cancerosa e a mãe aca-
mada e sem dar conta da realidade. Nesse curto período que não chegou a ser uma 
década dispersou pelos jornais muita colaboração escrita, em especial no Repú-
blica, em que chegou a ter responsabilidades editoriais, e publicou os seus livros, 
que foram os primeiros e únicos – Contos do Gin Tonic (1973), Novos contos do Gin 
Tonic (1974), Imagem devolvida (1974), Casos de direito galáctico (1975), O mundo inquie- 
tante  de  Josela (1975),  Conto de natal para crianças (1975), Lisboa  ao  voo  do  pássaro  
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crónica de viagem», que mostram um Mário-Henrique já tão senhor dos seus pro-
cessos descritivos ou dos seus apontamentos de mão do período do colectivo sur-
realista que alargam muito o que dele conhecíamos. Também as cartas que aqui se 
dão a conhecer pela primeira vez – deixo de lado as de Maria Isabel conhecidas 
desde 1997 – são uma fonte de deleite, além de serem documentos indispensáveis 
para seguir o itinerário do surrealismo em Portugal. Admirável a carta – ou como 
o remetente diz «a alta e responsável missiva» – que ele escreve da prisão de Caxias, 
por certo no Inverno de 1952, a Miguel Ângelo Buonarroti, nascido no século XV, 
a quem trata com a familiaridade dos afins dizendo-lhe: «Eu, meu velho, cá estou, 
alegre, saudável, divertido e bem-disposto.» Pesquisador do oiro interior, Leiria 
desconhecia a barreira física do tempo e da morte. Dispunha sempre duma dose 
de humor em qualquer circunstância e a sua imaginação era tão viva e tão inteli-
gente que atravessava a rir os muros e as grades duma prisão. 
Tenho para mim que a saída dum volume como este Manifestos, textos críticos e afins 
só pode ser comparável, e por cima, à publicação dos inéditos de Fernando Pessoa 
nas décadas de 40 e 50 do século passado. Não que a organização deste volume em 
cinco partes – «O artista engajado», «O artista crítico», «O artista na imprensa», 
«Cartas», «Outros escritos (completos e incompletos)» – não possa ser questionada, 
na inclusão por exemplo de cartas na primeira parte e na designação «artista», tão 
contrária afinal a um surrealista, mas não podemos deixar de pensar que qualquer 
renovação da acção poética em Portugal passa hoje por um livro como este – um 
dos raros solavancos destes anos perdidos e estagnados. Pode ainda lamentar-se 
que não se haja aproveitado a ocasião que era a publicação desta colectânea para 
limpar erros que vinham da edição anterior das cartas a Maria Isabel, como atribuir 
a carta da p. 609 da presente edição à data de 28-9-1974, quando ela é (aí se diz que 
Pedro Oom acabava de morrer) de 28-4-1974 – ou ainda a carta da p. 598, esta sem 
data, colocada entre as cartas de Março de 1973, quando é do final de 1975, mo-
mento em que saiu o livro Casos de direito galáctico, aí referido – como referida é 
nessa carta a lusa situação do momento, «um Chile à europeia» com um «PS nazi», 
o que só é verosímil após 25-11-1975. Podem de feito lamentar-se estes pormenores, 
mas não se pode questionar a organização geral do volume nem o trabalho da or-
ganizadora, a estudiosa Tania Martuscelli. Por isso a entrevistamos noutro local 
deste volume, dispostos que estamos a divulgar o seu trabalho que secundamos. 
Leiria é um caso singular do surrealismo em Portugal. Todos – e aqui deixo de 
lado o caso de António Pedro – receberam o surrealismo por via de Maurice Na-
deau e da sua história, que apareceu no final da guerra, em 1945, e cumpriu bem 
ou mal a sua função de historiar. Foi livro lido em Lisboa em 1946/47 e que levou 
O’Neill a querer adornar a cidade com um grupo surrealista, que de feito nasceu 
em Outubro de 1947, e Cesariny a desandar para Paris ao encontro de Breton e de 
Brauner, que encontrou – isto no Verão de 47. Não foi assim com Mário-Henrique. 
Este conhecia o surrealismo desde 1942, ano em que saiu em Paris uma edição que 
reunia os manifestos de Breton – era então estudante em Belas-Artes, donde não 
demorou em ser expulso por magras razões políticas. Ao contrário de todos os 
outros – Oom, Cesariny, Seixas, Lisboa, O’Neill, Vespeira, Azevedo –, Leiria não 
parece ter passado por uma fase neo-realista – em 1945, quando Cesariny aderia ao 
PCP, estava ele no sobreporismo, que era o «resultado da criação anárquica e sensi-
tiva». Isto bastou para lhe retirar aquele aspecto reactivo que às vezes se encontra 
nos outros. Cesariny no fim da vida ainda se queixava das marcas mentais – ele 
dizia nódoas negras – que lhe deixara a passagem pelo neo-realismo. Leiria neste 
aspecto partiu mais solto e mais livre para a aventura do surrealismo, o que justifica 
porventura a forma descomplexada com que alinhou mais tarde na extrema-es-
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lutara contra o fascismo e omitindo ou difamando todas as restantes forças polí-
tico-sociais que se opuseram à ditadura, nomeadamente o anarquismo. No pre-
sente, recorde-se a exposição e catálogo que marcaram a abertura do novo Museu 
da Resistência no Forte de Peniche. Para a comissão organizadora, pura e simples-
mente não existiram anarquistas e anarco-sindicalistas, nenhum esteve preso em 
Peniche. Este livro vem não só contrariar a historiografia dominante, mas também 
fixar para a posteridade as biografias de três militantes que deram tudo pela divul-
gação das ideias (e falo de apenas três porque será difícil esquecer ou alterar a 
biografia do Emídio Santana). 
Pode-se dizer que estas biografias já estavam feitas e publicadas. Mas é óbvio que 
há uma grande diferença entre ter quatro biografias publicadas de forma dispersa 
e tê-las editadas no mesmo livro, relacionadas entre si e devidamente enquadradas 
por uma análise histórica e factual. 
Entrando agora propriamente no conteúdo do livro, tenho pena que o capítulo 3, 
intitulado “As tensões, os gestos e os não-ditos”, não esteja mais desenvolvido. 
Neste capítulo, o autor aflora alguns aspectos da vida quotidiana e familiar dos 
biografados que enriqueceriam o conhecimento dos leitores, quer incluindo-os 
nos respectivos capítulos biográficos, quer desenvolvendo mais este capítulo. A 
vida destes homens foi demasiado rica, as suas personalidades demasiado fortes, 
para que determinados aspectos não sejam conhecidos ou o sejam apenas pelas 
pessoas que tiveram, como eu, o privilégio de poder falar e conviver com eles. 
Finalmente, o único aspecto do livro que me desagrada, porque desnecessário: a 
descrição que o autor faz do movimento anarquista português a seguir ao 25 de 
Abril. Não está em causa o rigor dos factos descritos, apesar de uma ou outra im-
precisão de somenos importância, mas a visão do autor que considero desencan-
tada, desiludida mesmo. É provável que muitas pessoas, ao lerem esta parte, pes-
soas que não viveram esses tempos, ou que o viveram fora dos meios libertários, 
fiquem a pensar que fomos um bando de inconscientes, que hoje poderíamos ser 
muitos mais e que não o somos devido apenas aos erros cometidos na altura. Não 
concordo com esta leitura dos factos. Foi um período em que os acontecimentos 
se sucediam a uma velocidade vertiginosa, quase não havia tempo para pensar, 
para analisar o ontem. Vivia-se a euforia dos dias. Coexistiam “velhotes” com uma 
riqueza de vida enorme, mas com uma capacidade de análise enfeudada a um 
tempo histórico já ultrapassado e a uma certa ortodoxia anarco-sindicalista, e jo-
vens em aprendizagem, imberbes ideologicamente. O regime fascista tinha dizi-
mado o movimento que era manifestamente pequeno face às outras forças políti-
cas. A não existência de gerações intermédias tornou tudo mais complicado. Podia 
ter sido um período mais frutuoso para o anarquismo? Podia! Como também po-
diam ter sido acontecimentos como a Comuna de Paris, a Revolução Espanhola 
ou o Maio 68. Mas foram o que foram. Temos de aprender com os erros do passado 
(a história também serve para isto), mas temos sobretudo de nunca desistir e fazer 
o melhor possível. À imagem dos biografados deste livro. [MÁRIO RUI PINTO] 
 
DANIEL PIRES 
BOCAGE OU O ELOGIO DA INQUIETUDE, DANIEL PIRES, 2020 
Apesar de se tratar de um dos grandes poetas portugueses de todos os tempos e, 
por certo, do maior que o século XVIII, entre nós, viu nascer, a fortuna editorial e 
crítica de Manuel Maria Barbosa du Bocage, e bem assim a correspondente pes-
quisa biográfica, não têm conhecido, longe disso, a expressão imponente que a 
monumentalidade própria da sua obra faria esperar, em termos de uma desejável 
plenitude. Já a putativa popularidade de que o poeta parece ser credor, não passa 
de uma ilusão indesejável, que em nada, aliás, o poderá beneficiar. Vinculado ao 

A IDEIA – revista de cultura libertária 





	

. 306 .
 

Bocage, guarda-marinha chegado a Goa havia não muito, fará à Metrópole em 1787. 
Ou o modo como, a partir do subtexto que ressuma do prefácio do terceiro volume 
das Rimas, de 1803, e pela análise à segunda edição do segundo volume das mesmas 
Rimas, de 1802, pôde o biógrafo de Elmano estabelecer o facto, até agora ignorado, 
de um novo encarceramento do poeta neste último ano, na sequência da denúncia 
que dele fizera à Inquisição Maria Teodora Severiano Lobo, filha do seu amigo 
Roque Ferreira Lobo, acusando-o de pertencer à Maçonaria. 
A um tempo, Daniel Pires consegue dar-nos um retrato vívido, impressivo, rigo-
roso e completo do seu biografado. Em Bocage ou o elogio da inquietude, o leitor irá 
reconhecer ou descobrir o homem vítima das intrigas da inveja alheia, mas tam-
bém dos acessos da sua própria vaidade; o escritor de génio que, improvisando em 
estado de possessão, se diria assistido por um daímôn; o cidadão que, extremando 
o seu sentido da liberdade, se entrega, de moto-próprio, a uma marginalidade que 
o levará à penúria, à doença e à morte; o divulgador que democratiza a poesia, 
fazendo-a descer do requinte fidalgo dos salões e da quietude monacal das grades 
ao bulício popular das feiras e dos botequins; o progressista que compõe o pri-
meiro manifesto feminista português; o tradutor culto e erudito, rigoroso e exímio, 
cônscio dos mandamentos éticos e dos ditames técnicos de uma arte a que, dada a 
sua condição de poeta superlativo, também do ponto de vista estético terá honrado 
como poucos.      
Acima de tudo, avulta o enorme poeta que Bocage foi, a ponto de Olavo Bilac o ter 
visto, aqui e ali, a superar Camões. Se já não constitui novidade para ninguém o 
carácter eminentemente autobiográfico de uma parte da sua obra em que se en-
contram sonetos que os séculos tornaram lendários, a verdade é que este novo 
livro de Daniel Pires tem o condão magnífico de motivar o leitor para os poemas 
do seu biografado, à medida que estes emergem à tona das suas laudas. Convenha-
mos não ser pouco, numa época em que Bocage saiu dos curricula escolares e não 
parece interessar em demasia os nossos meios universitários.  
Quando o primeiro quartel deste nosso século se encaminha já para o seu termo, 
Daniel Pires apresta-se a concluir a fabricação monumental do seu edifício boca-
geano, a que, tirante O Essencial sobre Bocage, em vias de publicação, somente pa-
rece faltar, porventura como pedra angular, a publicação de um Dicionário de Bo-
cage, cuja conclusão se anuncia para breve. Não diremos que Bocage, no seu caso, 
constitui a obra de uma vida, pela simples razão de que no percurso desta sua 
caminhada, tão generosamente feita sob a luz intensa da dádiva, cabem muitas 
obras e outras tantas vidas. [PEDRO MARTINS] 
 
ALBERTO VELHO NOGUEIRA 
ENSAIOS 2, 2019  
A crítica de Alberto Velho Nogueira reunida neste volume Ensaios 2 (Homem à 
Janela, pp. 672) merece atenção dos leitores interessados no fenómeno poético e 
na chamada literatura portuguesa e seria uma injustiça e até um prejuízo para o 
conhecimento dessa literatura um tal livro passar em silêncio. É possível que o 
autor tenha consciência da importância destes seus textos, alguns deles publicados 
anteriormente na rede, e por isso os tenha reunido em livro, não se importando 
mesmo de avançar com uma edição, equivalente a uma edição de autor – cuidadís-
sima, capa cartonada, sobrecapa a cores em papel lustre com reprodução de por-
menor de pintura de Neo Rauch, cadernos cozidos a linha, papel com gramagem 
pesada, marcador de página em fita de seda azul, lombada de cinco centímetros e 
meio, paginação e impressão numa das melhores gráficas de Lisboa. Teve porém 
outrossim consciência que poucos leitores haveria pelo menos para já para os seus 
ensaios e fez por isso uma edição com uma reduzidíssima tiragem, 50 exemplares, 
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tema literário português a impugnar a poesia de Sophia, como uma poesia-mau-
soléu, de meros clichés helenistas? E o romance de Lobo Antunes como um ro-
mance anedótico, bairrista, sentimental, menor, fadista, que pouco se diferencia 
dos enredos telenovelísticos? E que o favor internacional que os seus romances 
têm se deve sobretudo ao trabalho de adaptação e transformação que os tradutores 
deles fazem? E que a aura de génio que tem envolvido o autor não passa dum tique 
que ele próprio se tem entretido a alimentar com as suas poses? E que o romance 
de Agustina é «docu-ficção» doméstica, cujo mecanismo se desmonta pela tipologia 
matrimonial tão típica das elites do salazarismo, deixando a nu a carcaça dum ideá-
rio reaccionário? Tirando Velho Nogueira, ninguém ousaria avançar com estas lei-
turas, de resto bem fundamentadas, ao menos algumas delas, com cuidada atenção 
aos textos e com momentos de esclarecedora hermenêutica, que são um ganho na 
leitura dos autores independentemente de se concordar ou não com as conclusões. 
Uma crítica com tais marcas é sedutora pelo distanciamento em que coloca obras 
até aí demasiado coladas a nós, pela sensação de estranheza que provoca, pela re-
visão que pode inspirar. É impossível qualquer alteração no campo literário sem 
um esticão deste tipo. Foi uma crítica assim brutal e desapiedada, assinada por 
António Sérgio, que em 1920 abalou o prestígio de Guerra Junqueiro, também 
poeta de consensos e também ele poeta de Panteão, obrigando a crítica a tomar 
precauções que até aí nunca tivera. É sabido porém que uma crítica assim pode 
ser muitas vezes injusta. Foi ainda o que sucedeu com a poesia de Junqueiro, que 
de genial passou a ser desprezada com uma sobranceria injustificada. E é o risco 
que agora correm estas críticas a Sophia, a Lobo Antunes, a Agustina e a Pascoaes, 
caso as teses deste livro produzam efeito não nos leitores e nos críticos actuais, 
imunes estes – Velho Nogueira não tem o prestígio crítico de Sérgio em 1920, autor 
já então dos Ensaios (e não é acaso que seja este sem pôr nem tirar o título que o 
autor escolheu para o seu livro) –, mas nas gerações futuras, muito mais despren-
didas dos gostos e dos interesses de hoje e por isso mais receptivas a reinventar o 
passado literário. 
É por isso preciso desde já tomar em consideração esta abordagem crítica e entrar 
em diálogo com ela, apontando-lhe as insuficiências, as injustiças, as faltas, sem 
com isso esquecer, o que seria lastimável, o que ela pode ter de iluminante e até o 
contributo que pode dar para uma maior equidade na avaliação de autores que 
andam sobrevalorizados e a necessitar de contrapesos. Muito haveria pois a dizer 
sobre os ensaios dados à luz neste volume sobre Agustina, Lobo Antunes, Sophia, 
Pascoaes – os dedicados a Daniel Jonas, Joaquim Manuel Magalhães e Manuel Re-
sende são irrelevantes e dispensavam até integrar o volume. Epigonal do de So-
phia, o caso Manuel Gusmão está num meio-termo e talvez a leitura de Velho No-
gueira faça falta, sobretudo no que respeita à ensaística de Gusmão, que não tem 
encontrado críticos à altura. Como quer que seja, numa simples nota como esta é 
impossível debater as centenas de páginas dedicadas às obras destes autores. Li-
mitamo-nos a iniciar tal tarefa, rebatendo noutro ponto deste volume, com demora 
e atenção, a crítica a Pascoaes, que ocupa no livro mais duma centena de páginas 
(pp. 561-671). Trata-se dum caso especial – o autor morreu há cerca de 70 anos e a 
leitura crítica incide em reedições feitas muito após a sua morte – mas o exercício 
é um exemplo do que pode ser feito em relação aos restantes autores, antes de 
mais Lobo Antunes, cuja avaliação como menor nos parece desajustada. 
Não queremos fechar esta recensão sem uma nota sobre as relações do crítico com 
o surrealismo. Ele parece desconhecer a existência deste – ou não lhe dar impor-
tância. Para Velho Nogueira só existe tradição realista, embora sob várias formas – 
e esta é uma das limitações estruturais da sua leitura. A única vez que refere o 
surrealismo em Portugal é a propósito de Pascoaes para dizer o seguinte (p. 652): 
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isto numa altura em que as duas anteriores edições se encontram já fora de alcance 
do leitor – a primeira de 1972, impressa na Tipografia Peres numa tiragem de 350 
exemplares, feita em parceria com Cruzeiro Seixas e ilustrada com três pinturas, 
uma do compilador, outra de Seixas e outra ainda de João Vasconcelos, sobrinho 
de Pascoaes, e a segunda edição de 1998, saída na editora Assírio & Alvim, colecção 
Gato Maltês, e já sem os desenhos. Estas duas edições eram ainda ilustradas por 
uma «licença de uso de isqueiro», concedida a Pascoaes em 1-8-1949 e que não 
passou despercebida a Luiz Pacheco, esse génio da (má) língua, em deliciosa nota 
publicada no Diário de Lisboa (24-8-1972) e mais tarde recolhida em Figuras, Figu-
rantes e Figurões (2004). Houve ainda uma terceira edição dos 173 aforismos, esta na 
reedição da antologia Poesia de Teixeira de Pascoaes (1972), trinta anos depois da 
primeira, em 2002, e sem as ilustrações, desenhos e licença, relacionada esta por-
ventura com o derradeiro aforismo – «como é que um animal que fuma pode crer 
na imortalidade?», humorado auto-retrato do ateísmo do poeta. O livrinho teve 
traduções para o italiano (2011) e para o castelhano (2018), esta indicada na nota 
inicial não assinada, mas decerto de Perfecto E. Cuadrado. 
A edição agora surgida, a quarta, é uma edição de grande valor editorial, enrique-
cida por documentação vária, toda ela de interesse para se fazer a história deste 
opúsculo. Se um dia se quiser fazer a edição genética deste livro não se poderá 
deixar de recorrer a este primeiro contributo. Além de recuperar as ilustrações da 
edição original, a presente edição constitui-se a partir da reprodução das páginas 
da edição de 1972 e das páginas de quatro dos livros que Cesariny consultou e 
anotou para construir os aforismos. Estão nesse pé os seguintes livros anotados 
com sublinhados: O Homem Universal [este é omitido decerto por lapso na nota 
final do compilador logo em 1972], S. Jerónimo e a Trovoada, Guerra Junqueiro e 
Santo Agostinho. Junta-se a isto uma adenda com provas do livro revistas por Ce-
sariny, uma notícia da sua apresentação na Galeria São Mamede surgida no jornal 
A Capital (26-7-1972) e o contrato assinado por Cesariny em 22-11-1972 com a edito-
rial Estúdios Cor para a edição da antologia Poesia de Teixeira de Pascoaes. Assinale-
se ainda o extratexto inicial, aguarela de Teixeira de Pascoaes, um ex-voto naïf, 
assinado e sem data, pertença da Fundação Cupertino de Miranda mas que fez 
parte da colecção de Cruzeiro Seixas. 
Mário Cesariny, que conheceu o poeta ainda em vida, em 1950, tornou-se depois 
de 1968 – é esse o primeiro momento em que lhe presta homenagem escrita (v. 
Jornal de Letras e Artes, n.º 261, Maio, 1968) – um leitor privilegiado de Teixeira de 
Pascoaes, que valorizou sobre Fernando Pessoa, poeta que viria a parodiar e cas-
tigar nas duas edições de Virgem Negra (1989; 1996). Constatou que o delírio do 
surrealismo germinava já nas criações de Pascoaes, e sentiu-se fortemente impe-
lido a divulgá-lo, não apenas no seu círculo de amigos, o que fez, mas também em 
público mais vasto. Ao correr os olhos pelos aforismos seleccionados por Cesariny 
surge um ser que combate com ofuscante simplicidade os conceitos do pensa-
mento industrial, que critica o academismo e a tendência suprematista da imagem 
do homem. É por isso que afirma o humano «mais árvore do que se pensa» e a 
árvore «mais homem do que parece». Percebemos em Pascoaes um olhar animista, 
olhar que fortalece a noção de irmandade entre os seres e que relativiza a condição 
humana e a remete para o seu destino animal. Antecipa-se deste modo o perspec-
tivismo ameríndio – «os animais são pessoas como nós somos animais» no aforismo 
de Pascoaes – observado por Viveiros de Castro («Os pronomes cosmológicos e o 
perspectivismo ameríndio», Mana, RJ, v. 2, n.º 2, 1996, pp. 115-144) e que pode jus-
tificar também o interesse que Mário Cesariny, um crítico feroz do antropocen-
trismo, sentiu por Pascoaes, um solitário que só se sentia ele como selvagem mon-
tanhês. [A. CÂNDIDO FRANCO & MARA ROSA] 
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(pp. 97 e 106). Na troca de ideias presente no livro não nos poderia passar em 
branco o livro Textos de Afirmação e de Combate do Movimento Surrealista Mundial 
(1924/1976), de Mário Cesariny, editado em Novembro de 1977 pela chancela Pers-
pectivas & Realidades (p. 59). Uma enciclopédia não académica onde afloram acon-
tecimentos, nomes e obras em torno do surrealismo. Sinal Respiratório é um sinal 
de vida, uma pulsação criadora chamada Amizade. [MARA ROSA] 
 
PAULO JORGE BRITO E ABREU 
DUMA ORAÇÃO PORTUGUESA – ANTOLOGIA POÉTICA, 2019 
Duma oração portuguesa, antologia poética organizada pelo próprio autor, Paulo 
Jorge Brito e Abreu, saiu como suplemento de A Ideia – revista de cultura libertária, 
nos 87-88-89, de 2019. Traz uma ilustração de Rik Lina, The domestic life of the Poet. 
Tal como a revista, também Paulo Brito e Abreu se declara anarquista. 
A confissão libertária, se não se submete a cânones deste movimento ou daquela 
escola, engraça no entanto com procedimentos característicos de muitos, e sobre-
tudo com o registo de língua próprio dos mais antigos, refletindo-os no espelho 
de um discurso poético francamente original. Com efeito, a par de um António 
Barahona da Fonseca e poucos mais, Paulo Brito e Abreu dotou-se de uma língua 
poética própria, mais à tona reconhecível como colheita de expressões, léxico e 
fórmulas gramaticais oriundas de tempos distintos, desde o medieval das cantigas, 
o renascentista em que luz Camões, até ao moderno, em que lemos tudo, sejam os 
surrealistas, seja a geração de Orpheu ou a beat. Tal é de resto verificável nas epí-
grafes, notas, dedicatórias e referências no interior de cada poema. Um declara-se 
escrito à maneira de Mário de Sá-Carneiro, outro dispensa-se de declarar que imita 
Bocage, “Primavera autónoma das estradas” só em atitude redundante cita Mário 
Cesariny de Vasconcelos e André Breton. Por fim, o poema que dá título à coletâ-
nea apresenta-se como in memoriam de Allen Ginsberg; é uma longa sucessão de 
frases exclamativas, gritos, invocações, que parece responderem à exposição que 
do seu tempo o poeta americano averba no poema Uivo. 
Paulo Brito e Abreu é um exímio sonetista, grande parte dos 17 poemas da coletâ-
nea é constituída por sonetos, clássicos na forma, um tanto anárquicos nos temas, 
já que nem os sentimentos, nem os contextos, nem os sistemas políticos, nem as 
terras conhecidas de P. Brito e Abreu coincidem, por exemplo, com os de Camões. 
Porém a língua poética, essa língua tão dele em que Brito e Abreu escreve, tão 
impregnada de termos raros e esquecidos, parece às vezes próxima de Camões, de 
Bernardim, de Bocage, enfim, dos poemas que desde a adolescência sabemos de 
cor.  
Vejamos, para exemplo e corpus visível sobre o qual possamos continuar a análise 
de Paulo Brito e Abreu: «BON SAUVAGE /(convoco, para Musa minha, o Rei de 
Ouros) / Quanto mais conheço os homens, / mais eu gosto do meu cão. / Blaise Pascal // 
Era nino, criança, e tu também, / Barbado macaquinho de Luanda. / Tinhas pêlos 
no queixo, e tua Mãe / Te dava, maviosa, Amor e manga. // Contigo eu aprendi o 
parabém. / Que de mel, que de soca na locanda!!! / Macaquinho bebé faz o tem-
tem / Quando eu lembro, a banana ser a branda. // Eu quero relembrar minhas 
primícias, / A ti, sempre ao meu lado nas florestas. / Sem palmadas, Amigo, e sem 
sevícias, // Apenas com ginástica nas ervas, / Pois graças, chico meu, morram polí-
cias: / Virá de novo o reino das giestas. // AMICUS PLATO, / SED MAGIS AMICA 
VERITAS// NOTA DO AUTOR: Pouco depois de eu nascer deflagrou, bem roaz, a 
guerra de Angola. Como filho de militar, fui pois para essa plaga africana, onde 
meu Pai foi liderar, leve e lesto, o serviço de Telecomunicações. O macaquinho 
que eu remembro é dessarte o “Homo ludens”, é lazer e o prazer, e é o jogo, alfim, 
oposto ao jugo.» 
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tiniano, o novel editor da Hiena, que o tomou como um dos últimos grandes poetas 
das décadas anteriores ao lado de Herberto, de Manuel de Castro, de Ernesto Sam-
paio e duns tantos mais. A publicação em 1987 da antologia Edoi lelia doura, con-
vocando Forte, reforçou a percepção e justificou talvez que nos poucos anos que 
ainda viveu, faleceu em Dezembro de 1988, tenha publicado quase tanto como nos 
anos anteriores. Entre 1983 e 1988 publicou os seguintes títulos: Azuliante (1984), 
Dia a dia amante (1986), Caligrafia ardente (1987) – Corpo de ninguém (1989) saiu já 
póstumo, pela mão de Rui Martiniano que o publicara já em 1986 e 1987. 
Com responsabilidade de Zetho Cunha Gonçalves, saiu em 2003 o já referido vo-
lume da sua obra, Uma faca nos dentes, que retoma o título do livro dado a lume 20 
anos antes e que pela recolha dos dispersos e pela anotação cirúrgica pode fazer 
jus ao subtítulo com que se apresentou, obra poética completa. Assim foi tomado a 
partir daí com uma fortuna editorial nada desprezível – embora haja textos que lá 
não constem, como «O meu direito à indignação», e as informações prestadas nem 
sempre estejam completas, como a referente ao «Texto enviado às comemorações 
“100 anos de anarquismo em Portugal”». Em 2008 surgiu a tradução do volume 
para língua francesa por mão de Alfredo Fernandes e de Guy Girard, com uma 
apresentação do primeiro a completar o prefácio de Herberto de 1983. Em 2017 o 
volume era de novo reeditado em Portugal pela Antígona e em 2019 surgia a tra-
dução para castelhano por mão de Isabel Gómez Rodríguez e Eugenio Castro – 
volume que aqui saudamos e que inclui o prefácio de Herberto e a nova contextu-
alização de Alfredo Fernandes. Nada de novo a assinalar nesta nova edição, a não 
ser que a língua em que surge se mostra adequada à energia desta poesia – ade-
quação que é fruto tanto do atento trabalho dos tradutores, uma filóloga das lín-
guas hispânicas e um poeta sem géneros nem fronteiras, como da natureza directa 
e vertical da língua castelhana. A veemência solitária e arcaica da poesia de Forte 
não podia senão ajustar-se a uma língua que joga a palavra como uma funda dis-
para uma pedra. Assinale-se ainda a editora e a colecção em que o livro surgiu, as 
edições La Torre Magnética e a colecção «Los peces solubles» – ambas marcadas 
pelo Grupo Surrealista de Madrid, que aí tem dado reflexões e textos colectivos. 
Nessa mesma colecção publicou Eugenio Castro El gran Boscoso… es eso.  
Não nos parece que a fortuna editorial da poesia de António José Forte vá parar. 
Outras traduções vão surgir e outras edições locais irão substituir a disponível. 
Forte nunca será um poeta esgotado. Trata-se dum poeta invulgarmente coerente, 
que deixou uma obra breve mas pontuada de sinais vivos e imperecíveis – e não 
tanto pela grandeza da arte, que lhe foi quase indiferente, mas pela potência ingé-
nita do sopro. O que é admirável no seu verbo é a força de imprecação, a destem-
perada fúria da voz, a altivez do tom profético e apocalíptico – a denúncia e o com-
bate. A sua poesia entronca numa tradição política revolucionária que remonta a 
Guilherme Braga, a Guerra Junqueiro e a Gomes Leal – é ele o único poeta da 
segunda metade do século XX que deles descende em linha directa e nesse sentido 
importa explorar as ligações que teve a princípio com a dissidência trotskista, mais 
tarde (em 1966) com o situacionismo e por fim com a tradição libertária – mas ao 
contrário de Junqueiro e Leal manteve a firmeza do tom sem nunca transigir com 
as exigências sociais do princípio da realidade e sem adoptar a ordem clássica do 
verso. É um poeta bárbaro e que bárbaro ficou. Viu no princípio a negação mesma, 
uma forma sublime de aventura, da qual não mais abdicou. É por aí que Forte 
nunca será um poeta esgotado. Haverá sempre alguém empenhado em reeditar e 
em manter viva esta experiência essencial da poesia – como haverá sempre uma 
língua estranha e distante interessada em recriar a sua forma única de dar voz à 
rebeldia. [ACF] 
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Instituto Superior Técnico (IST) de Lisboa entre 1967 e 1969 – uma esquerda que 
entrou em ruptura com o movimento comunista internacional da época, dividido 
pelo conflito sino-soviético, e ainda com a oposição socialista que pouco depois 
fundava ou refundava o partido socialista. A homenagem é a evocação de João 
Crisóstomo Dias, já falecido e um dos participantes nas actividades dessa esquerda 
festiva, que Júlio Henriques cruzou anos mais tarde, já depois da revolução, no 
jornal Combate. Por fim o documento, ou documentos, são as páginas de dois nú-
meros do jornal Em Frente (nos 20 e 21, Maio e Junho de 1967), publicação da 1.ª 
companhia disciplinar de Penamacor em que João Crisóstomo colaborou com es-
critos de índole social – ele que foi obrigado a alinhar neste batalhão dos malcom-
portados em Abril de 1967, livrando-se logo depois por Junta Médica (tinha pro-
blemas oftalmológicos graves) para regressar a Lisboa em Outubro de 1967 e inte-
grando o SCIP (Secretariado Coordenador da Imprensa e Propaganda), que fun-
cionava nas instalações do Técnico. 
Este livro tem méritos em campos diversos e constitui uma peça rara para a me-
mória das ideias políticas e culturais em Portugal na segunda metade da década de 
60 do século XX. Dá ainda um contributo nada pequeno para o conhecimento do 
movimento associativo estudantil desse período em diversas escolas de Lisboa, em 
especial o Liceu Camões e o IST. Como quer que seja, para mim, o primeiro inte-
resse do livro está em aceder pela primeira vez às ideias e ao percurso de alguns 
estudantes que tinham então 20 anos ou pouco mais – Henrique Garcia Pereira 
nasceu em 1945 – e que ousou sair do espectro da esquerda existente, que ia dos 
socialistas sociais-democratas aos marxistas-leninistas das mais variadas tendên-
cias (pró-soviéticos, maoístas e trotskistas diversos), recorrendo a referências que 
terão sido eles os primeiros a assimilar em Portugal. Dou a palavra ao autor (p. 26): 
«Inspirando-se nos concelhos operários de Rosa Luxemburgo, Anton Pannekoek, 
Karl Korsh, a Esquerda Festiva representou, em Portugal, a primeira oposição (não 
trotskista e um pouco tardo-anarquista) às burocracias de Leste (o Farol do mundo, 
para alguns).» É provável que o concelhismo não leninista tenha chegado até nós 
por via deste colectivo que se formou no IST mas acabou por estar em diálogo 
permanente com outras tendências do associativismo estudantil. O grupo estava 
em contacto com várias livrarias de Paris e Bruxelas, onde viviam vários exilados 
políticos portugueses do seu conhecimento, e já em 1967 tinha contacto com a 
literatura conselhista e anarquista editada pelo grupo Spartacus de Paris (Ida Mett, 
Lazarev e outros) e acesso à revista de Cornelius Castoriadis, Socialisme et Barbarie. 
Pela mesma altura, e por via dos amigos que tinham em Bruxelas, tiveram notícia 
da actividade dos Provos holandeses, que actuavam desde 1965 e que representa-
ram para eles uma fonte de ideias novas. Membros do grupo deslocavam-se regu-
larmente nas férias a Paris e Bruxelas e acabaram por ir a Amesterdão conhecer ao 
vivo as realizações deste grupo – o mais próximo daquilo que a «esquerda festiva» 
como expressão contém. Tinham ainda notícia do surrealismo e dos seus autores, 
também eles adeptos da festa e do instinto. Com Maio de 1968 e os eventos de Paris 
o grupo introduziu em Lisboa as ideias e as práticas de Debord e Vaneigem. O 
mais representativo da contracultura americana tal como já se jogava – pacifismo, 
não-violência, ecologia, drogas psicadélicas, naturismo, êxodo urbano – não parece 
ter estado no horizonte do grupo, muito mais marcado pela cultura política radical 
da Europa de então.  
Mas outra razão de força existe para valorizarmos este livro – o percurso autobio-
gráfico de Henrique Garcia Pereira, seu autor. Membro importante deste grupo 
informal de jovens, se não mesmo o seu principal animador e agora seu memoria-
lista, Garcia Pereira deixa involuntariamente ao longo destas páginas valiosos ele-
mentos biográficos que nos ajudam a reconstituir uma parte da sua juventude 
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calcula que teria 12 anos no momento em que conheceu Adriano. O modelo mítico 
deste amor é o de Zeus por Ganimedes. No final do século XIX, André Gide, autor 
de L‘immoraliste (1902), criou a parte mais marcante da sua obra com relatos pede-
rásticos de encontros sexuais com jovens masculinos e Thomas Mann relatou uma 
paixão deste mesmo tipo na novela Morte em Veneza – isto sem esquecer na mesma 
época as teorias freudianas ou neo-freudianas dum Otto Gross sobre a sexualidade 
humana e a sua visão dum comunismo sexual poligâmico. Maio de 68 nada trouxe 
de novo neste campo a não ser a abertura mental para retirar do silêncio e da mar-
gem estas situações, até aí na clandestinidade. Um capítulo do livro Le nouveau 
désorde amoureux (1977), de Pascal Bruckner e Alain Finkielkraut, livro na época 
marcante, pode fazer prova disso. Escritores como Tony Duvert, Hervé Guibert e 
Gabriel Matzneff, defensores declarados da relação sexual entre adultos e adoles-
centes, ou mesmo pré-adolescentes, puderam então gozar de audiência em alguns 
jornais, expor as suas ideias e beneficiar até de apoio mediático em programas 
televisivos de larga audiência como o de Bernard Pivot – Apostrophes. Na década 
de 90, com o escândalo de Marc Dutroux na Bélgica, um violador sistemático que 
assassinou várias vítimas adolescentes depois de abuso sexual, a situação sofreu 
uma inversão e a tolerância para com a pederastia ou a sexualidade com menores 
mudou radicalmente, com a criminalização imediata de qualquer relação sexual 
deste tipo e uma perseguição feroz que tem ido até à defesa da castração. As duas 
situações históricas anteriores – a da clandestinidade tolerada, desde que escon-
dida na margem, e foi assim que um André Gide ou um Raul Leal a viveram, e a 
abertura com que Maio de 68 lhe procurou dar voz – foram revertidas a favor duma 
denúncia implacável, a que o sistema mediático desde logo se associou em grande 
escala, e a uma dura penalização que cada vez apertou mais as suas malhas. Vieram 
então ao de cima factos do passado, surgiram declarações que atingiam figuras 
públicas, como um dos ícones dos eventos parisinos de 1968, Daniel Cohn-Bendit, 
que em 1975, no livro Le grand bazar, fizera declarações favoráveis à sexualidade 
dos adultos com crianças – neste caso crianças –, confessando as suas práticas 
numa escola autogerida de Frankfurt onde era educador de infância, que assumirá 
sem complexos alguns anos depois, em 1982, no programa de Bernard Pivot. Não 
lhe restou senão declarar-se fundamente arrependido do que declarara e fizera – 
até porque estava então desde 1994 a começar uma «respeitável» carreira política 
parlamentar como deputado europeu.  
O livro de Malka Markovich vai neste mesmo sentido – detectar as marcas que Maio 
de 68 deixou nos costumes, destacando como a sexualidade da época fere a nova 
mentalidade que nasceu depois do processo criminal de Marc Dutroux e Michelle 
Martin e aceite como inquestionável. Para isso recorreu a inúmeros depoimentos 
de gente nascida entre 1942 e 1971, quer dizer, gente que tinha à volta de 20 anos 
em Maio de 68, e protagonizou os eventos, e outros mais novos, que sofreram a 
sua influência ou foram educados no meio que resultou da abertura mental de 
Maio. Temos assim o quadro duma geração que se tentou libertar dos preconceitos 
anteriores no campo da sexualidade, passando por cima de velhos interditos civi-
lizacionais, e outra que lhe sofreu as consequências e se dá a ver como vítima abu-
sada. Daí a face escondida da revolução sexual – a voz das vítimas. Não creio que o 
livro de Malka Markovich esgote o tema e acerte até naquilo que conviria hoje di-
zer. Não se pode negar que este tipo de livros e de movimentos contra o assédio 
sexual como o «me too» podem ser lidos dum ponto de vista pertinente e útil, mas 
é necessário também reconhecer os seus perigos e limites. Todos estão a contribuir 
para uma mentalidade neo-puritana que só pode interessar uma moral austera e 
regressiva. Daí a impressão de caça às bruxas que vemos nas acusações que são 
feitas a Gabriel Matzneff – a editora Gallimard retirou em Janeiro de 2020 parte 
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Ermida da Memória e o mar, numa bela e melancólica tonalidade de crepúsculo. 
No interior, o pensamento enciclopédico e revolucionário daquele que preferia 
que não lhe chamassem filósofo nem mestre: os jogos das crianças, a sua infância, 
o espírito que existe em tudo, os portugueses como povo distinto, ele mesmo e o 
que foi, o que escreveu e de como inventou polémica consigo, os pseudónimos, os 
eus e as máscaras, o real e o ideal, o exercício do domínio humano sobre os outros 
humanos e os animais, economia e paixão, a importância das transfigurações das 
religiões ao longo dos tempos, suas inter-relações e principalmente do cristia-
nismo no seu propósito de ocidentalização. Usando o pensamento filosófico clás-
sico e eterno como o platonismo e o aristotelismo, enquanto matrizes de compre-
ensão, tal como o movimento do neo-platonismo, que tendo servido de medida 
ideal à Igreja para pregar os Evangelhos aos pagãos, cede o lugar ao neo-aristote-
lismo, paradoxalmente introduzido com a invasão muçulmana. Sempre relacio-
nando o mundo que explica com a história, a economia, a filosofia, em função da 
sua própria matriz, aquela que quase sempre o acompanhou para lá das transfor-
mações que a sua evolução enquanto ser e humano lhe proporcionaram, e que é a 
liberdade num contexto de provocação; no espiralado pensamento como o de Vi-
eira, seu antecessor de passos dados no Brasil. As circularidades abundam, como 
o percurso a partir dos estrangeirados setecentistas, a eles voltando depois de ter 
viajado pelos filósofos gregos, e pela evolução do cristianismo, seguindo-se uma 
viagem pelas caravelas do Brasil até novamente retomar o tema dos estrangeirados. 
Pelo meio, um dos seus temas de eleição, a indissociável ligação da física e da me-
tafísica, e por via disso, a física observada pelos marinheiros do «vi claramente 
visto» aristotélico. Argumentos simples e certeiros que também usa para contestar 
Descartes como talvez nunca ninguém tenha ousado.  
E por aqui me fico, não que ele por aqui se fique, mas porque não caberia no 
espaço este tipo de texto atribuído. Por outro lado, Henryk Siewierski seu entre-
vistador, fá-lo muito melhor do que eu, por isso quem quiser conhecer os temas 
poderá lê-los nas súmulas do início de cada capítulo, e não conseguirá deixar de 
ler o capítulo tão magnificamente introduzido. Não deve ter sido fácil ao seu inter-
locutor sintetizar as várias ideias, pois o entrevistado fala como quem vagueia, dis-
corre como errou pelo mundo e muitas vezes voltou ao mesmo lugar, como tam-
bém lhe aconteceu, qual Fernão Mendes na sua versão mais erudita.   
Não é fácil escrever sobre este livro, pois fala de tudo. Tudo é mesmo tudo. Várias 
vezes. E nunca como da vez anterior. Pode, ainda, reinventar-se, contradizer-se, 
citar-se, desmentir-se… Mas acima de tudo mergulha nas palavras, vai ao fundo 
delas buscar o que têm de mais escondido e traz à luz esse mistério que sempre lá 
esteve, mas iluminando-o e assim nos mostra, na mesma palavra, uma outra, nova 
de tão antiga, e com ela uma nova realidade, apesar de intemporal. Pelo meio, na 
quase obsessão de liberdade, o respeito pelo outro com dedicação e nunca com 
preocupação, mas de uma radicalidade sorridente e quase inocente que desarma 
pela candura. E atrai, como sempre atraiu e continua a seduzir tanta gente. Um 
pensamento libertário não canónico, revolucionário, não eivado por alguma ideo-
logia, mas totalmente original na sua idiossincrasia, uma filosofia própria constru-
ída sobre a observação e a prática, como bitola constante aplicada à análise da 
cultura, da história, da política, da religião, da educação. Indo do mais pequeno e 
banal à leitura global mais complexa, e tudo tratando com o mesmo respeito e 
dignidade, pois como em relação às pessoas não estabelece distinções entre temas 
mais ou menos nobres. 
E de repente, ao lê-lo, o que era impossível torna-se possível, a utopia é uma ques-
tão de realismo, sensatez, lógica. Uma loucura radical e calculada, não a costu-
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FLAUTA DE LUZ 
Saiu em Abril de 2020 o n.º 7 desta revista fundada por Júlio Henriques e Joëlle Ghaza-
rian em 2013. Noutro ponto deste volume dedicamos largo espaço a comentar esta re-
vista, o seu itinerário, os seus princípios, as suas ligações internacionais, à luz dum 
texto publicado neste volume de David Watson, uma das presenças mais recorrentes 
nesta revista. Nesta curta nota queremos apenas salientar a entrevista de Jorge Valadas 
(Charles Reeve) feita por Júlio Henriques e que reputamos uma das peças centrais 
deste número por nos dar a conhecer o percurso dum ser humano cativante em tão 
variados aspectos (foi desertor da Escola Naval e electricista durante cerca de 40 anos 
em Paris) e ainda pouco conhecido nos nossos meios, os textos de Corsino Vela sobre 
o capitalismo terminal e os limites da actual democracia representativa, a reflexão de 
Anselm Jappe sobre a noção de Marx na entrada de O Capital, o fetichismo, e as notas 
de Júlio Henriques e Joëlle Ghazarian no «Falta de Luz – suprimento litrário avulso» e 
nas recensões finais sobre livros e revistas. Júlio Henriques tem uma criação dispersa 
de mais de 40 anos de vida escrita e nada podia ser mais oportuno e justo do que 
alguém meter mãos à tarefa de recolher em volume os seus dispersos. Contamos fazer 
com ele uma longa conversa a ser publicada no próximo volume desta revista. 
 
BESTIÁRIO 
Saiu em Março de 2020 o segundo número desta publicação informal, que se publica 
anualmente e cujo número de estreia foi consagrado ao «nojo». Coordenado por Antó-
nio Baião, que assina o longo texto final «É normal», talvez o fio condutor dum labirinto 
de quase 700 páginas, este volume volta a reunir várias dezenas de colaborações no 
campo do ensaio, da fotografia, da collage, do poema verbal e do poema-objecto, apre-
sentando um grafismo invulgar, entre o excessivo e o «monstruoso» – trata-se dum 
cartapácio em formato garrafal (30 x 22) de vários quilos. Entre as colaborações escritas, 
além do texto bússola de Baião, destacamos o denso e cerrado texto de Beatriz de Al-
meida Rodrigues, «A derrota do vilão», que toca Stirner e Shakespeare e revela uma 
ágil intérprete, e as duas colaborações de Alberto Velho Nogueira, «Lapin Sósia [ocu-
pante de Grozni, da Warschauer Straße] – Teatro», esta ocupando cerca de 150 páginas 
iniciais, e a longa nota sobre Teixeira de Pascoaes (pp. 640-685), que merece aborda-
gem noutro ponto deste volume com algumas incursões sobre o trabalho deste singular 
autor, que vive uma extraterritorialidade de linguagem e de identidade digna de ser 
notada. 
 
CROCODÁRIUM 
O número 3 de Crocodárium (MandrágorA, 2019) assinala os 40 anos da fundação do 
projecto Mandrágora, sediado em Cascais e orientado por Manuel de Almeida e Sousa 
– um teatro que nasceu para romper com os padrões da estética competitiva. Entre as 
muitas criações deste projecto teatral destacamos a encenação de «Eu, Antonin Ar-
taud» (1991), com textos poéticos e com a peça dadaísta «O jacto de sangue», que foi 
apresentada em Cascais, em Lisboa e em Lovaina. Salientamos ainda a encenação de 
textos de cordel compilados por Mário Cesariny, «Histórias de sangue, faca e alguidar» 
(1995; Cascais). Com um desenho de LUD na capa e uma colagem de Cesariny na con-
tracapa, este número da publicação conjuga a presença do automatismo poético e do 
humor negro erotizado. Cuidado com o canalizador de Almada! 
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aos seus conceitos e publicações; o segundo aos membros do movimento (A-L); o ter-
ceiro ainda aos membros (M-Z) e ao momento contemporâneo, com cronologia (1917-
2016) e bibliografia final. Trata-se de obra monumental, que mostra a vitalidade inter-
nacional dum movimento que desde o seu nascimento não tem cessado de inspirar 
sucessivas gerações. Com direcção de Michael Richardson, a obra teve quatro editores 
(Dawn Ades, Krzysztov Fijalkowski, Steven Harris, Georges Sebbag) e 80 colaborado-
res. O surrealismo em Portugal foi sobretudo tratado por Tania Martuscelli e Bruno 
Silva Rodrigues – ambos presentes com colaborações neste volume d’A Ideia. 
 
INFOSSUR 
Continua a publicar-se este valioso boletim bibliográfico, que se edita desde a década 
de 90 do sec. XX e que contou ainda na sua fundação com Édouard Jaguer, um histó-
rico que animou o grupo Le Surrréalisme Révolutionnaire em 1947/8, fazendo depois 
parte do grupo COBRA. Colaborações regulares de Laurens Vancrevel, Guy Girard, 
Pérez Corrales e Richard Walter, que assegura ainda a edição e a administração. Entre 
a matéria dos últimos números recebidos (142 e 143) assinalamos recensão à Encyclope-
dia of Surrealism acabada de sair (Londres) e uma nota sobre Ted Joans, um afro-ame-
ricano, amigo próximo de Mário Cesariny. 
 
UM SEMI-INÉDITO DE HERBERTO HELDER 
No segundo número do suplemento cultural “Diálogo” do Diário Ilustrado (19-1-1957) 
encontra-se poema de Herberto Helder, que não parece ter sido recolhido posterior-
mente. Chama-se «soneto» e tem no final antes do nome do autor a seguinte data: 1956. 
Aqui o deixamos (substituímos no verso final a palavra «trevo» por parecer gralha): 
Revelaram-se os dias do soneto, / Esse que em mim viveu seu triste peso/ de cega virgindade, e 
agora aceso, / rasga de água astral este meu tão perto/ tempo mudo de pinhas e sossego. / Sua 
carne, afinal, instante a instante/ nascia. Tanta flor por ele dava/ a desfeita alma. Tanto claro 
emprego/ de murmúrios e instintos já criava/ a forma sazonada e palpitante. / Outra noite se 
coalha em viola e corpo, / outro cheiro do sangue invade o tempo –/ e a memória se enleva como 
um sopro/ sobre um mundo de treva e pensamento… 
 
ANTÓNIO SALVADO 
António Salvado, nascido em 1936, em Castelo Branco, estreou-se com A Flor e a Noite 
(1955). A estudar então em Lisboa, passou a frequentar o Café Gelo na companhia de 
Herberto Helder. Com este e Helder Macedo, editou Folhas de Poesia (4 números, 1957-
59), que é ao lado das revistas KWY (1958-1963/4) e Pirâmide (1959-1960) uma das três 
publicações do grupo do Gelo. Nela se revelaram poetas como José Carlos González, 
Herberto Helder, António Salvado, Helder Macedo, José Sebag, todos assíduos do 
Café. Destaque para o quarto e último número das Folhas, este da exclusiva responsa-
bilidade de Salvado, com capa de José Escada, e que é ocupado por 22 textos de Ângelo 
de Lima, tendo na contracapa a indicação «poesias de Ângelo de Lima». Foi a primeira 
vez que se reuniram as poesias deste poeta. Nem o facto de ter colaborado em 1915 em 
Orpheu – poemas seus abriram o segundo número da revista – dera lugar depois da sua 
morte (1921) à reunião das suas poesias. António Salvado é hoje, aos 84 anos, poeta de 
extensa obra publicada. Entre as suas publicações mais recente está um caderno, A 
Poesia/ Poezio & Na ausência dum diário, alguns errantes desafogos/ Manke de taglibro, kel-
kaj preteraj sensargogoj (2020). Trata-se dum conjunto bilingue – verso e prosa em por-
tuguês traduzidos para Esperanto, língua criada em 1887 por Zamenhof para unir a 
humanidade e que teve boa recepção por parte dos libertários, que assumiram o pro-
jecto esperantista e fizeram dele um elemento da sua tradição. A Ideia divulgou no 
passado trabalhos de esperantistas portugueses e chegou a fazer um suplemento (n.º 
20-21, 1981) dedicado à divulgação desta língua – O Esperanto numa folha volante da au-
toria de Alberto P. Silva. Não podemos senão saudar o regresso do Esperanto à poesia 
portuguesa. Uma palavra para Carlos d’Abreu, que foi por certo a alma pioneira deste 
livro, que depois a chancela albicastrense Sirgo editou com um sugestivo desenho de 
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A revista A Ideia é uma publicação em papel, sem fins lucrativos 
ou comerciais, que não se destina ao normal circuito livreiro co-
mercial; vive do contributo voluntário dos colaboradores e dos lei-
tores. A revista é enviada a um grupo de pessoas que acompanha 
o seu trajecto desde há anos ou décadas e que cobre o envio atra-
vés dum donativo. Os trabalhos publicados, salvo indicação em 
contrário dos autores, não têm direitos reservados e podem ser 
reproduzidos livremente. Em contrapartida, na livre reprodução, 
é necessário respeitar as seguintes condições: assinalar sempre 
autor e local primitivo de publicação; não alterar a criação origi-
nal; não ter objectivos comerciais.  
Atribui-se um valor simbólico a cada exemplar – 20 € para número 
triplo ou quadrápulo – e que se destina em exclusivo a compensar 
os custos de edição e expedição. Contra este donativo o editor 
compromete-se a fazer o envio regular por correio postal da re-
vista – que pode ser encontrada também nas mesmas condições 
em depositários (v. ficha técnica). O leitor em falta pode conferir 
a sua situação com o responsável (acvcf@uevora.pt), agradecendo-
se caso possa o envio do donativo. 
A revista pode ainda ser enviada pela primeira vez, e sem solicita-
ção, a um destinatário. Pretende-se nesse caso sondar o seu inte-
resse sobre a publicação. Em caso afirmativo solicita-se o envio do 
donativo pelos meios indicados, bem como indicação escrita da 
sua intenção para o responsável, para que se proceda de futuro ao 
envio postal da revista; caso contrário, agradece-se que o destina-
tário assinale para o mesmo endereço a rejeição, de modo a sus-
pender a expedição futura, não ficando obrigado à devolução do 
exemplar recebido. 
Estimula-se a permuta com outras publicações afins e sempre que 
isso aconteça a revista será expedida com uma indicação expressa: 
oferta para permuta. Há porém casos – bibliotecas públicas, mu-
nicipais e outras – em que a revista é enviada a título de oferta, 
sem solicitação de permuta. Os colaboradores têm direito à oferta 
dum exemplar da publicação em que estão presentes, o que não 
obsta a que, podendo, contribuam de forma voluntária com um 
donativo para o seu prosseguimento. 

�� 
Os donativos podem ser liquidados do seguinte modo: 

– envio de cheque, ao cuidado de antónio cândido franco, para 
rua Celestino David n.º 13-C, 7005-389 Évora, Portugal. 

– transferência bancária à ordem da conta com o nib/iban:  
 

PT50 00350 73400014449400 13





 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A guerra é um crime contra a humanidade. 

Estou determinado a não apoiar nenhuma guerra  
e a lutar pela abolição de todas as suas causas. 

 
 WAR RESISTANTS INTERNACIONAL  

	

	






