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Introdu-;;ao 

Pretender captar, ainda que esquematicamente, os ecos 
da viagem do ser humano, professor e erudito a quem este vol
ume, que inc1ui trabalhos de alunos, amigos e admiradores de 
Eduardo Mayone Dias, presta homenagem, nao seria tarefa facil. 
Limitar-me-ei, pois, a simples men~ao de alguns desses ecos, 
antes de passar a uma evoca~ao do Eduardo Mayone Dias que 
conhe~o melhor; alias - ouso dize-Io - que conhe~o como poucos 
dos seus numerosos alunos: 0 professor. Como uma vez lhe 
disse, nunca houve urn aluno que tivesse feito tantas cadeiras 
com ele como eu fiz: cerca de dez, se bern me lembro. 

As paginas do seu currfculo aqui inc1ufdas falam 
eloquentemente do extraordinario esfor~o do estudioso da 
literatura, do historiador da presen~a portuguesa na America, do 
pedagogo, do fil610go e do cronista das Americas. No domfnio 
da erudi~ao estritamente academica, deu-nos Eduardo Mayone 
Dias uma obra exemplar em Menendez Pelayo e a Literatura 
Portuguesa (1975). Os manuais de portugues da sua autoria ou 
co-autoria, como Portugal: Lingua e Cultura e Brasil: Lingua 
e Cultura, tern sido e continuam a ser instrumentos indispensaveis 
a muitos que neste pais se dedicam ao ensino da lingua e culturas 
lus6fonas. "0 Culto do Espfrito Santo entre os Emigrantes 
Portugueses da Calif6rnia" (1980), "Baleeiros Portugueses na 
America" (1981), "A Presen~a Portuguesa no Havai" (1981), 
A~orianos na California (1982), Cantares deAlemMar (1982), 
Cem Anos de Poesia na California (1986; co-org.) e Falares 
Emigreses - UmaAbordagem ao Seu Estudo (1990), constituem 
apenas uma parcela representativa das suas numerosas 
contribui~5es para 0 conhecimento da presen~a portuguesa nos 
Estados Unidos em algumas das suas facetas mais importantes: 
hist6rica, econ6mica, sociol6gica, lingufstica, literaria. 0 
trabalho simultaneamente de erudi~ao e constru~ao de pontes 
entre a universidade e 0 grande publico e as comunidades 
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portuguesas que essas e outras obras de Eduardo Mayone Dias 
patenteiam tern side largamente reconhecido. Alias, nao seria 
exagero afirmar que 0 que torna Eduardo Mayone Dias urn 
universitario raro entre os seus pares e disso falou-nos Onesimo 
Teot6nio Almeida numa comunicaS;ao apresentada durante uma 
sessao de homenagem ao Professor Dias1 - e 0 facto de a sua 
docencia e actividades de investigador terem side exercidas 
dentro e fora do mundo academico. 

No dominic da cr6nica sobre a vida quotidiana na 
L(USA)Hlndia, 0 nome de Eduardo Mayone Dias e de citas;ao 
obrigat6ria. A cr6nica eduardiana - seis volumes ate adata 
conquanto reflicta as muitas e variadas andans;as de Eduardo 
Mayone Dias, e sobretudo urn documento leg ado por urn fino 
e por vezes ir6nico, mas sempre humanissimo - observador da 
experiencia humana em Terras do Tio Sam, com particular mas 
nao exclusiva enfase nos e/imigrantes portugueses. N a Arnerica, 
e sobretudo na Calif6rnia teatro principal da actividade docente 
e pedag6gica de Eduardo Mayone Dias - "portugueses" quase 
que equivale a "as;orianos". E as;oriano - sem deixar nunc a de 
ser lisboeta - se tornou este professor universitario que nao 0 

foi menos (muito pelo contrario!) por ter side amigo dos 
humildes e estudioso das suas experiencias. 

Num breve artigo com que colaborei na homenagem a 
Eduardo Mayone Dias promovida por um gropo de amigos e 
realizada emAnaheim em 1985, evoquei eu, a uma distfulcia de 
quase dez anos desde que me formara e a uma distancia de quase 
quinze anos desde que 0 conhecera em 1970 no seu gabinete de 
Rolfe Hall, UCLA, 0 meu querido professor e amigo Eduardo 
Mayone Dias. Por paradoxal que pares;a, menos dificil e hoje 
a uma distancia de quase trinta anos de quando 0 conheci e a 
vinte e dois anos de me ter tornado, eu tambem, professor 
universitario - recordar nao 0 meu encontro com Eduardo 
Mayone Dias, mas avaliar a influencia decisiva que este homem 
teve na minha vida. 
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Parto de pressuposi~6es que, como ex -aluno e professor 
que sou, tenho dire ito a ter: ser professor e saber e poder intervir 
na vida de alguem, mas saber sobretudo ate que ponto se deve 
intervir. Professor e 0 que e capaz de alterar 0 curso de uma 
vida. Mas nao 0 sera quem 0 fizer de fora para dentro. So e 
professor quem sabe faze-Io de dentro para fora, isto e, 
despertando noutro ser 0 interesse pela (auto-)descoberta. Por 
outras palavras ainda, e professor quem sabe ensinar a outrem a 
ensinar-se. E nisso 0 Professor Eduardo Mayone Dias foi urn 
dos meus grandes mestres. Revelou-me algumas das qualidades 
indispensaveis a todo 0 grande professor: ensinar com 0 exemplo 
mais do que com a palavra; com a tolerancia mais do que com a 
autoritma exigencia; com 0 humor mais do que com a (tao Iusa 
e quantas vezes tao falsa!) solenidade; com a sapiencia inerente 
aarte de escutar (que este homem aprendeu nao sei onde, pois 
pertencemos a uma cultura em que a maioria fala e poucos 
escutam) em vez do brilhar professoral feito a expensas da redu~ao 
do aluno ao humilhante silencio; com urn saber (e que saber!) 
que sabfamos ser saber porque nao se exibia como tal, nao tinha 
necessidade de se gritar aos quatro ventos. As aulas de Eduardo 
Mayone Dias nao eram festas retoricas, fogos de artiffcio verbal, 
bem-sonantes vacuidades. Eram aulas low key - mas eram sempre 
festas para 0 espfrito, sempre pautadas por urna gra~a no dizer e 
urn humor, vindos sempre a propos ito, integrados no contexto 
do tema em epfgrafe, isto e, gra~a e humor sabios, pedagogicos, 
nunca exibicionistas. Entrava com 0 seu massivo cademo, muito 
organizado, escrito numa invejavelletra miudinha. De sorriso a 
flor dos labios que a todos descontrafa, saudava-nos a todos e a 
cada urn. Com a sua presen~a, a atmosfera da aula tangivelmente 
se tomava mais leve, mais hurnana. A aula come~ava, 0 tempo 
voava. Safamos da sala de aula dele com os cademos a abarrotar 
de informa~ao. Nunca era diffcil estudar para os exames do Pro
fessor Dias. A informa~ao e as ideias af estavam: certinhas, 
acessfveis, estimulantes. Recordo uma particularidade, a unica, 
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que entao me irritava neste professor: uma subjacente critica 
ironica, por vezes urn como que desdem, a certos aspectos da 
contribui¥ao lusa para 0 progresso da humanidade - a qual, apesar 
de nunca inteiramente gratuita, me doia e confundia, a mim urn 
seu recente (e ainda muito pouco seguro) convertido ao 
Portugues que precisava duma causa em que acreditar e que 
precisava regressar a urn lar cultural que, anos antes, decidira, a 
serio, para sempre abandonar. (Ingenuamente, ainda pensava 
entao que isso fosse possivel!) Quantas vezes the quis perguntar: 
se assim e e se assim somos, porque nao lecciona Frances ou 
Microbiologia? Nunca me atrevi. Hoje, depois de tantos anos 
de docencia, como empatizo com a sua amargura - uma arnargura 
que talvez se devesse aproximar dessa seniana "dor de haver 
nascido em Portugal / sem mais remedio que traze-lo na alma"! 
o Professor Dias era, porem, a maior recomendayao para 0 

estudo do Portugues. Urn pais, uma cultura, uma lingua que 
produzira urn homem daqueles, for¥osamente que mereciam ser 
estudados. E russo radicava, em grande parte, 0 segredo da 
popularidade desse professor duma disciplina, 0 Portugues, que 
na America tern sido sempre tao pouco popular: 0 seu exemplo 
humano. Vim a descobrir depois que essa falta de prestigio 
tambem era, em grau bern mais reduzido embora, partilhada 
pelo Espanhol, lingua/cultura tambem sofredoras de estigmas 
injustos e diffceis de combater. A pergunta do assistente de 
espanhol da UCLA, "Porque estuda 0 espanhol?", por vezes 
provocava a resposta - "Para falar com a criada" . Alguns dos 
alunos de espanhol eram meninos bern, residentes dos bairros 
chiquissimos de Bel Air e Beverly Hills. Pergunto-me muitas 
vezes, quantos alunos (nao esses tais de Bel Air ou Beverly Hills, 
escusado e dizer!) se terao decidido pelo Portugues - e pelo 
Espanhol, pois 0 Professor Dias tambem leccionava 
exemplarmente a lingua e cultura de Cervantes - como disciplina, 
inspirados pelo exemplo humano desse extraordinano homem. 

Os trabalhos de investigayao inc1uidos neste volume 
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cerca de uma duzia debrw;am-se sobre temas da predileCi,;ao 
de Eduardo Mayone Dias: 0 romanceiro, unido a tradi<;ao 
criptojudaica; a literatura dos emigrantes portugueses na 
America; 0 ensino do portugues no Havai; uma entrevista com 
Julia Gonsalves, que tanto lutou na California pelo prestigio da 
lIngua portuguesa e culturas lusMonas; as comunidades 
portuguesas do Canada; os portugueses e a polftica; os 
madeirenses na diaspora; a literatura da emigra<;ao; mas tambem 
a literatura "mais canonica": a Cronica General de Espanha 
de 1344, Antero de Quental, Vitorino Nemesio, Cristovao de 
Aguiar - temas que, por variados que pare<;am e sao, se 
enquadram perfeitamente no ambito dos interesses deste 
humanista de quem se pode terencianamente dizer que por tudo 
que e humane se interessa. 

Acorrespondencia entre Eduardo Mayone Dias e Jorge 
de Sena nao tera, talvez, urn extraordinano valor "literario". 
E, porem, urn precioso documento para urn maior 
(re)conhecimento dos dois epistolografos: a sua luta pelo 
Portugues nos departamentos dominados pelo Espanhol, nas 
comunidades portuguesas quantas vezes dominadas pelo 
bairrismo. Dessa correspondencia emergem, se nao me engano, 
dois magnificos perfis: Eduardo Mayone Dias, 0 incansavel e 
eficaz professor, 0 homem cordial e gentil, 0 amigo con stante e 
generoso. No caso de Sena, sobressaem essas qualidades, mas 
tambem, e talvez especialmente, a vulnerabilidade do gigante 
que a luta academica pelo Portugues reduzia a propor<;oes tao 
humanas. 

A ultima sec<;ao do volume inclui trabalhos de cria<;ao 
literaria: poesia, fic<;ao e cronica (latu sensu). Alguns destes 
trabalhos contem referencias a Eduardo Mayone Dias, ecos da 
sua presen<;a, da sua passagem pela vida de tantos que 0 estimam 
e que, nalguns casos, tern sido marcados pelo seu profundo 
saber, pela sua docencia tao eficazmente exercida, pela funda 
humanidade que ele tao generosamente partilha. 
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Sei, porem, que a tudo isto 0 Professor Dias simplesmente 
dint, muito serio: "Acerca da minha possivel canoniza9aO, 0 Papa 
ainda nao se pronunciou!" 

F. C. F. 

l"Abra~o verbal a Eduardo Mayone Dias", apresentado em Anaheim, 
California, a 10 de Junho de 1985, numa festa de homenagem a Eduardo 
Mayone Dias. In L(USA)landia a decima ilha (Angra do Herofsmo, 
1987): 191-195 
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Mais sobre a origem portuguesa da Cronica General de 
Espana de 1344 

Tom Lathrop 
University ofDelaware 

A cr6nica espanhola mais conhecida e a Primera cronica 
general composta no Scriptorium de Afonso X, 0 Sabio.! Sem 
duvida a cronica mais disponivel hoje. Mas a cr6nica espanhola 
que exerceria mais influencia, pelo menos do ponto de vista das 
obras a que ia dar origem, foi a Cronica general de Espana de 
1344.2 Enquanto nao ha nenhuma obra que se baseie na Primera 
cronica general, M varias obras que derivam da Cronica gen
eral de Espana de 1344 entre os seculos XIV ate XVI: 0 Livro 
de Linhagens, de D. Pedro de Barcelos;3 0 Libro de las 
bienandanzas y Fortunas, de Lope Garcia de Salazar;4 a 
Refundicion toledana, da mesma cr6nica de 1344, da qual se vai 
voltar a falar depois; a Cronica de Fermin Gonzalez, de Fray 
Gonzalo de Arredondo;5 a Historia de los Godos, de Julian del 
Castillo;6 e a cronica de Florian de Ocampo,7 entre outras obras. 

Esta cronica - a de 1344 - e mais extensa do que a Primera 
cronica general, em parte porque muitos acontecimentos tinham 
ocorrido desde que a Primera cronica general fora escrita e que 
precisavam ser anotados. Em todo 0 caso, a no<;ao de que a 
Cronica general de 1344 - a cr6nica mais espanhola de todas 
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nao fosse de pura origem castiya espanhola seria incnvel. Ramon 
Menendez Pidal que, na ediyao definitiva do seu famoso livro 
Cronicas generales de Espana,8 consagrou mais paginas a esta 
cronica - mais de quarenta - do que a qualquer outra, nao insinua 
que a cronica tenha tido algurna origem nao espanhola. 

A 9 de Abril de 1935 Jose de Braganya publicou urn artigo, 
nao nurna revista filologica mas no Jomal de Noticias,9 intitulado 
"E portuguesa a Cronica Geral de Espanha de 1344". Como se 
ve, 0 seu titulo nao era urna pergunta mas sim uma afirmayao. 
Entao foi a Madrid para comunicar a sua descoberta ao proprio 
Menendez Pidal, e 0 mestre espanhol viu que sem duvida 
existiam palavras portuguesas no texto. 

Uma dezena de anos mais tarde, Luis Filipe Lindley 
Cintra trabalhava com a mesma nOyao, e sem mesmo conhecer 
o artigo de Braganya, chegou a identica conclusao. 

Cintra, ao iniciar as suas investigayoes, trabalhava 
cautelosamente. Pensava que havia varias razoes pelas quais 0 

texto espanhol podia ter algurn sabor portugues: 10 1) se 0 escritor 
era portugues escrevendo 0 texto directamente em espanhol, coisa 
que era comum naqueles tempos, podia introduzir algumas 
palavras da sua lingua no texto espanhol; 2) se 0 autor era 
espanhol, podia estar escrevendo em galego-portugues ou a 
seguir a tradiyao galaico-portuguesa, 0 que tambem acontecia. 
Por exemplo, 0 Cancionero de Baena inclui poetas portugueses 
que escrevem poesias em castelhano usando bastante vocabulario 
portugues; 3) se 0 copista era urn portugues que copiava urn 
manuscrito espanhol nao muito cuidadosamente e introduzia 
formas portuguesas, quase fazendo uma traduyao; 4) se 0 autor 
era espanhol que utilizava ocasionalmente urna fonte portuguesa, 
podia copiar palavras da fonte sem se dar conta; e final mente 5) 
se era urn tradutor castelhano de uma obra portuguesa que usava 
na sua traduyao formas do texto original. Esta ultima noyao e 
aplicavel aCronica de 1344. 

o proposito deste trabalho nao e todavia provar que a 
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Cronica general de Espana de 1344 foi escrita originalmente 
em portugues e depois traduzida para 0 espanhol. Cintra ja 0 

provou magistralmente nas mais de 500 paginas do primeiro 
tome da sua ediyao da Cronica. 0 nosso prop6sito eoutr~. 0 
que pretendemos tratar de demonstrar eque ainda OUtra versao 
da Cronica general de Espana de 1344 deriva directamente de 
outra fonte portuguesa. Referimo-nos a versao toledana da 
Cronica de 1344, a qual se intitula Refundicion toledana de la 
cronica de 1344. 

Antes de tratar de prova-Io, devemos mencionar alguns 
factos preliminares sobre a original Cronica general de Espana 
de 1344. A Cronica general de Espana de 1344 existe em duas 
redacyoes, as quais foram escritas em portugues, como Cintra 
ja mostrou,ll segundo se pode observar na Figura I. 

Primeira {
redaq:ao 

~) 
Segunda { 'z (portuguesl~panhOI) 
redac<;lio A 
 Q U v 

M !espanhol) 

FIGURA 1. Genealogia da Cronica general de Espana 
de 1344 segundo Cintra. 

o manuscrito original que se usou para a primeira redacyao 
(Cintra rubrica-o *y) perdeu-se, mas conhecemos 0 seu 
conteudo pela traduyao castelhana M (Biblioteca Real MS 1069, 
velho 2-1-2). Cintra demonstrou que esta primeira versao nao 
era mais do que urn rascunho, 0 que se nota pelos muitos erros 
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e falta de divulgayao. 12 Epor isso que so existe urna versao 
castelhana dele, enquanto que da segunda redacyao refinada e 
polida existem varias versoes. 

o manuscrito portugues da segunda redacyao tambem 
se encontra perdido. Cintra chama a este manuscrito *X. 0 
*X portugues tambem da origem a dois manuscritos 
igualmente perdidos, urn deles em portugues (Cintra da-Ihe 0 

nome de *Z) e uma traduyao em espanhol (*W na designayao 
de Cintra). 

o perdido *Z em portugues deu origem aos dois 
manuscritos nos quais Cintra baseou a sua ediyao da Cronica 
Geral de Espanha de 1344. Estes sao L (0 manuscrito princi
pal, Biblioteca da Academia das Ciencias de Lisboa, MS 1 
azul) e P (Bibliotheque Nationale, Paris, MS portugais No.4). 

o manuscrito perdido espanhol *W originou tres 
variantes: Q (Biblioteca Nacional, Madrid, MSS 10814 e 
10815 [velho Ii-73 3 Ii-74], V (Biblioteca de D. Francisco 
ZabaIburu [agora na Biblioteca del Conde de Heredia Spinola, 
Calle Marques del Duero, 8, Madrid]) e V (Bilblioteca Real, 
Ms 2-G-3.) 

Ha alguns anos, ou possivelmente algumas decadas, 
trabalhavamos nos com a lenda dos Stete infantes de Lara tal 
como aparece naRefundicion toledana de la cronica de 1344. 
Esta versao foi preparada no ano de 1460 mais ou menos, como 
demonstrou Menendez Pidal no seu Reliquias de la poesia 
epica espanola,13 e existe em dois manuscritos, urn deles da 
Biblioteca Nacional (Madrid) e 0 outro da Biblioteca da 
Universidade de Salamanca. No seu livro Cronicas generales 
de Espana, Menendez Pidal nao prop5e que esta versao possa 
ser uma traduyao de uma cronica portuguesa. No entanto 
ocorreu-nos que esta Refundicion toledana poderia ser uma 
traduyao directa de uma cronica portuguesa devido a certas 
caracteristicas portuguesas no texto espanhoL E, no caso de 
ser urna traduyao de urna cronica portuguesa, de que cronica 
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seria tradU(;ao? Posto que a stemma de Cintra, referindo-nos de 
novo a Figura 1, nao toma ern considera<;ao a Refundicion 
toledana, tivemos de deterrninar primeiro onde devia figurar a 
Refundicion toledana na genea1ogia. 

Menendez Pida1 mostrou muito c1aramente que a 
Refundicion toledana nao se baseava nos manuscitos QUV, 
porque as vezes contem porrnenores que nao aparecem ern QUV 
mas que aparecem ern M.14 A sua propria stemma (Infantes, p. 
414), que se faz antes de se saber que a Cronica general de 
Espana de 1344 fora escrita origina1mente ern portugues, mostra 
o que se nota na Figura 2. 

Cr6nica de 1344 

I 

I 

Refundici6h Toledana 

FIGURA 2. Onde Menendez Pidal situou 
a Refundici6n toledana 

Esta stemma indica que as origens da Refundicion toledana se 
encontram entre QUV e M. Se se sobrep6e a genea10gia de 
Menendez Pida1 a de Cintra a Refundicion toledana pode derivar 
de uma fonte espanho1a ou de uma fonte portuguesa, quer seja 0 
perdido *X ou 0 perdido *Y, porque ambos existem entre QUV 
eM, como se nota na Figura 3. 

U V 
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Primeira 
redac~ao 
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Segunda 

reda~~ao 

{ . 
~ru! 

? Refundici6n Toledana 

Q U v 

'y (portugu~sl 

i (portUgUi!s/} 

FIGURA 3. Genealogia modificada da 

Cr 6nica General de Espana de 1344 


Esta demonstra9aO deixa a possibilidade de a Refundici6n 
toledana ter origem portuguesa. Sen! eontudo eerto que a sua 
origem e portuguesa? Sim, ha elementos no texto Refundici6n 
teoledana que provam que tern a sua origem numa fonte 
portuguesa. Ha peculiaridades no texto de Refundici6n toledana 
que se explieam unieamente se pressupusermos uma origem 
portuguesa.

Ha alguns lusismos na refundici6n toledana que tern 
equivalentes espanh6is em Q. E natural, portanto, que se a 
refundici6n toledana proviesse da scrie QUV, estas formas 
portuguesas nao estariam presentes. Estes lusismos inc1uem 
donas (140r)15 onde Qtern duenas (150a); arefundici6n toledana 
tambem tern lonje (168v) e Q tern luengo (163c). 

Na Refundici6n toledana 0 pai dos Infantes tern 0 

estranho nome de Gustines. N enhuma oUtra fonte apresenta 
urn nome parecido. Sempre tern sido uma variante de Gustioz: 
Gus tioz , Gustius, Gustios, Gw;ios, Gostios. Se 0 autor da 
Refundici6n toledana usava uma fonte portuguesa, 0 nome 
Gustios (atestado no manuscrito P) podia ser lido como Gustins 
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(u e n podem confundir-se nos manuscritos), e 0 nome teria de 
se transerever Gustines em castelhano, como Martins seria 
Martinez em espanhol, e fins seria fines. Pode-se ver que e 
Gustines no texto da Refundicion toledana na Figura 4. 

1J.
4~.ql.U!t ttI\1~' ~ o.m It\! ~f':to fin c1 01 &nSO"~ 
to&'lkneo 6'(1 ,,'tt (\16'fi~ frt1.l", ~tC(l ~tt~"we 
~JU(u''''''l'&tne Jl'Wtt11 ~1t'1ell"'h(i '\~'fb\·ftl\06 

?'"1 A8"fl\~tnfttOtttl.("t.... ~l""'C ,\"en ~ }'1.1\ "'tf\!UQtlllll 
.~ lUt.dmllWfIR"'\tru!bAtft ~'-I\"'t& ~n&t\v1.(\ll ... f'"""-

Figura 4: "GlIstios" soletrado "GlIstines" 

Vma vez que descobrimos esta eorrespondencia de 
nomes, supusemos ter resolvido 0 misterio. Pensamos contudo 
que seria melhor se houvesse mais pro vas, 0 que de facto ocorre. 

Existem tres variantes do top6nimo "Almenar" - uma 
aldeia urn poueo ao sudeste de S6ria. Na Refundicion toledana 
sao todos iguais, e no mesmo lugar relativo que se ve na Cronica 
Geral de Espanha de 1344 em portugues. Estas semelhan9as 
mal podiam ser eoincidentes, partieularmente porque a segunda 
e a terceira variantes sao muito estranhas. On de a cr6niea 
portuguesa tern Almenar (Cintra 130,9),16 a Refundicion 
toledana tern Almenara (l46r); on de a er6niea portuguesa tern 
Alear, sem duvida urna abreviatura que eliminou urn meum n 
(Cintra 135,11), a Redundicion toledana tern Aluar (l48v), 0 

que mostra c1aramente outra confusao entre n e u; e onde a versao 
portuguesa tern a variante bern estranhaPalomar (Cintra 144,8), 
a Refundicion toledana tern Palomas ( 155r). 

Ha todavia mais. Poueo depois, encontram-se tres 
variantes do nome da aldeia espanhola Amaya. Posto que a e 
urn artigo em portugues, 0 autor original da er6nica portuguesa 
deve ter lido 0 top6nimo como a Maya. Lembremo-nos de que 
nao se eneontram letras maiusculas no manuscrito. Vemos 
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primeiro na cr6nica portuguesa: "Roy Vaasquez ... estava enna 
Maya com duzentos cavalleiros" ( Cintra 163,6). Na Refundici6n 
toledana vemos as mesmas letras na preposi9ao e no top6nimo: 
"Ruy Vasquez, que en la villa de Namaya era con dosientos 
caualleros (166v). Vmas linhas depois vemos 0 segundo 
exemplo: "RuyVassquezque erajanaMaya... " (Cintra 163,21) 
com a contrac9ao na que agora e a forma normal. ARefundici6n 
toledana ahera 0 texto urn pouco mas menciona que "se fuesen 
de alli de Namaya." Dutra vez 0 mesmo, letra por letra. 

D epis6dio na cr6nica portuguesa continua "Entao 0 
treedor se partyu da Maya" (Cintra 163,26). Este da Maya deve 
ter sido lido "d'Amaya" pe10 autor da Refundiici6n toledana 
no portugues antigo, a preposi9ao podia contrair-se com uma 
palavra que come9ava com a, como se ve tambem em "Cantigas 
d'amigo". A Refundici6n toledana tern: "Et as! se party6luego 
de alli de Anaya" (167r). No espanhol do tempo, e ainda no de 
hoje, de nao podia contrair-se com a vogal seguinte, e por isso a 
palavra completa de era usada. D n de Anaya provavelmente 
deve-se a influencia do N inicial de Namaya. 

A Refundici6n toledana emuito mais extensa do que a 
cr6nica portuguesa de 1344. D que propomos e que, dado 0 
manuscrito ter mais em comum com *M que com QUV, que a 
Refundici6n toledana seja uma tradu9ao ampliada de uma fonte 
portuguesa, do *X ou possivelmente do pr6prio *y perdido. 

Notas 

1 Ramon Menendez Pidal publicou a sua ediyao da PCG em 1906 (Madrid: Bailly
Bailliere). Houve uma reimpressao em 1955 (Madrid: Gredos) e outra em 1977. 
2 Ha uma ediyao espanhola editada por Diego Catalan e Maria Soledad de Andres 
(Gred08, 1971). A ediyao portugue8a ede Luis Filipe Lindley Cintra, Cronica Geml 
de Espanha de 1344, Academia Portuguesa da Historia, 1951-1961,3 tomos. 
3 Lisboa: Academia das Ciencias, 1980, ed. Jose Mattoso. 

4 Ha duas ediyoes: Bilbao: A. Rodriguez, 1955; Bilbao: Diputaci6n de Vizcaya, 

1967. 




25 MAIS SOBREA ORIGEM PORTUGUESA DA CGE 

5 Madrid: A. Sanz, 1743. Nao ha edi\!ao moderna. 

6 Madrid: Luis Sanchez, 1624. Nao ha edi\!ao moderna. 

7 Ha varias edic;5es antigas desta obra, Los cinco libros de la coronica gen


eral de Espana, Zamora: Juan Pedro, 1543, e outras edic;5es nos anos 1545, 

1553, 1554, 1574, 1578, 1591. 

8 Madrid: Real Biblioteca, 1918. Terceira edic;iio. 

9 Jose de Bragan9a conhecia bern 0 vasto campo de cr6nicas peninsulares 

pUblicou edi90es de tres cr6nicas: Cronica do Descobrimento e Conquista 

da Guine. Porto: Civiliza\!iio, 1937; Cronica de D. Afonso Henriques. 

Lisboa: Portugalia, 1950; Cronicade Guine. Bragan9a: Nova Edi9iio, 1973. 

10 Estas no\!oes encontram-se no primeiro tomo de Cintra, pps. xlvi-xlix. 

11 Cintra, pp. xlv-xciv. 

12 Cintra I, xxi-xxviii, cdxc. 

13 Madrid: Espasa-Calpe, 1951, p. Ixxv. 

14 Veja-se 0 seu La feyenda de los Siete In/antes de Lara. Madrid: Hernando, 

1934, p. 399. 
15 Esta folia9iio remonta Ii edi9ao The Legend ofthe Siete Infantes de Lara 

(Refimdicion toledana de fa Cronica de Espana de 1344) (Chapel Hill: Uni
versity of North Carolina Press, 1971). 
16 Estes numeros remontam ao segundo tomo de Cintra: pagina, linha. 
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Duas Novas Orat;oes Criptojudaicas de Rebordelo 
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Em 1492, quando os judeus foram expulsos da Espanha, 
aqueles que decidissem aceitar a f6 crista podiam pennanecer no 
pais, mas aqueles que preferissem seguir a f6 dos seus 
antepassados teriam que sair. Cerca de 30 000 vieram parar a 
Portugal, onde ja viviam outros 30 000, dobrando assim 0 numero 
de judeus no pais (Tavares 1982, 74, 253-56).1 Em 1496, quando 
D. Manuel I se viu obrigado a decretar a sua expulsao devido a 
pressao exercida pelos Reis Cat6licos da Espanha, todos menos 
oito dos judeus que se reuniram no Rossio no ana seguinte a fim 
de embarcar para 0 estrangeiro nos navios que 0 rei lhes tinha 
prometido foram baptizados afor((a (Herculano 1982, 1: 76-77). 
D. Manuel nao queria perder urn sector tao produtivo da 
popula((ao. Alguns desses Cristaos-Novos, conversos ou 
"marranos", como passaram a ser chamados, conseguiram escapar 
para 0 estrangeiro, mas a vasta maioria pennaneceu no pais. Por 
outras palavras, em 1497 nao houve uma verdadeira expulsao, 
tal como ocorrera em Espanha em 1492. 

Como os judeus portugueses, assim como os seus 
correligionarios espanh6is, que tinham chegado cinco anos an
tes, se viram transfonnados em cristaos praticamente de urn 
momento para 0 outro, sem saber nada da f6 que lhes tinha sido 
tao cruelmente imposta, 6 muito natural que continuassem a crer 



27 DUAS NOVAS ORAc;:OES CRIPTOJUDAICAS DE REBORDELO 

como judeus. Todavia, sendo oficialmente cristaos, eram 
obrigados a manter as aparencias. lam aigreja e comportavam
se como cat6licos mas, na intimidade dos seus lares, mantinham
se fi6is afe dos seus antepassados, que continuavam a praticar 
secretamente. Foi assim que nasceu 0 criptojudaismo em Portu
gal (V. Tavares 1987). 

D. Manuel fez 0 que podia para proteger esses Cristaos
Novos, esperando que se fossem assimilando pouco a pouco e 
que, com 0 decorrer dos anos, todos acabassem por ser verdadeiros 
cristaos. Por esse motivo, e tambem para evitar que fugissem 
para 0 estrangeiro, D. Manuel nao permitiu que a Inquisiyao, que 
tinha comeyado a funcionar em Espanha em 1481, fosse 
implantada em Portugal. Muitos exigiam-no, mas D. Manuel 
resistiu. A Inquisiyao s6 veio para Portugal depois da morte do 
monarca, no reinado do seu sucessor, D. Joao III. Tendo sido 
aprovada em 1536, a Inquisiyao portuguesa comeyou a exercer 
as suas funyoes em 1540. 

Com a uniao da Peninsula Iberica em 1580, quando Filipe 
II pas sou a reinar em Portugal, iniciando urn periodo de dominio 
espanhol que duraria sessenta anos, ate aRestaurayao de 1640, 
milhares de Cristaos-Novos aproveitaram a oportunidade para 
emigrar para 0 pais vizinho. Pouco levou para que a Inquisiyao 
espanhola se desse conta de que muitos deles nao eram verdadeiros 
cat6licos e a palavra "portugues" passou a ser sin6nima de 
"marrano" ou "criptojudeu", tanto na Espanha como nas suas 
col6nias americanas (Azevedo 1989,204-06,233-35,438-40; 
Caro Baroja 1986, 1: 360-69; Dominguez Ortiz 1992, 78, 80, 
85-90,95). 

Continuava contudo a existir urn grande numero de 
Cristaos-Novos em Portugal. Muitos foram-se assimilando com 
o decorrer dos seculos mas alguns continuaram a practicar 0 

criptojudaismo, mantendo assim a fe dos seus antepassados. 
Apesar de 0 Marques de Pombal ter retirado 0 poder aInquisiyao 
na decada de 1740 (Azevedo 1989,346-58; Saraiva 1985, 202
09)-note-se que a Inquisiyao so foi extinta em 1821-, esses 
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marranos continuaram a observar publicamente os ritos cat6licos, 
embora os seus vizinhos suspeitassem de que muitos deles eram 
criptojudeus. Depois de quase tres scculos de perseguiC;ao in
quisitorial, 0 segredo tinha-se tornado parte integra da sua erenc;a. 
Em 1915, quando 0 engenheiro de minas polaeo Samuel Schwarz, 
que trabalhava em Portugal, tratou de por-se em contaeto com a 
comunidade de Belmonte, ao principio nao 0 queriam aceitar 
como judeu por ele dizer francamente que 0 era (Schwarz 1925, 
10-12). 0 fen6meno nao c exc1usivamente portugues. Os 
eat6licos do Japao, que sofreram uma perseguiC;ao semelhante 
por varios sceulos, tambem acham que um cat6lico nao deve 
revelar publicamente a sua fe, e que, por conseguinte, eles sao 
os fmicos e verdadeiros cat6licos ("Japan's Crypto-Christians"). 

Por volta de 1920, um capitao de origem marrana 
residente no Porto mas natural de Amarante, Artur Carlos de 
Barros Basto, decidiu assumir oficialmente 0 judaismo dos seus 
antepassados. Com apoio estrangeiro, estabeleceu uma sinagoga 
no Porto, fundou uma revista judaica, Ha-Lapid, e encorajou 
outros criptojudeus a seguir 0 seu exemplo mas 0 movimento 
fracassou (Dias 1995,21; Paulo 1965; Paulo 1985,40-47; 
Vasconcellos 1958, 179-81,239-40;y' tambemSalomon 1976). 
Foi s6 recentemente que cerca de 60 criptojudeus de Belmonte 
se decidiram finalmente a quebrar a regra do sigilo, fundando 
uma sinagoga e integrando-se ao judaismo, pondo assim terminG 
a cinco seculos de existencia clandestina (Shapiro 1991).2 

Nos anos sessenta, Barros Basto ca1culava que existiam 
de 4 000 a 5 000 criptojudeus em Portugal (Friedenberg 1961, 
90). Concentravam-se sobretudo em zonas fronteiri9as de Tras
os-Montes e das Beiras, cujo relativo isolamento tinha favorecido 
a sobrevivencia do criptojudaismo. Ainda hoje em dia existem 
familias e individuos que praticam 0 criptojudafsmo em vilas e 
aldeias como Argozelo, Carc;ao, Chacim, Vilarinho dos Galegos, 
Vimioso, Campo de Viboras, Rebordelo, Felgueiras, Fornos, 
Lagoa9a, Freixo de Espada-a-Cinta, Pinhel, Belmonte, Fundao 
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e Penamacor, e em cidades como Braganya, Porto, Guarda e 
Covilha. Contudo, a maioria dos individuos que, segundo a 
opiniao publica, sao apontados como "marranos" ou "judeus", 
nao tern nada que ver com 0 criptojudaismo. Muitos sao bons 
catolicos, e outros sao relativamente indiferentes aos dois cultos. 
Como presentemente existe liberdade religiosa em Portugal e 
alguns dos criptojudeus de Belmonte decidiram incorporar-se 
ao judaismo oficial, e legitimo perguntar porque e que os 
restantes criptojudeus do pais nao fazem 0 mesmo. Alguns 
continuam a crer na tradiyao do sigilo, segundo a qual urn 
verdadeiro judeu nunca professa publicamente a sua fe, e outros 
preferem guardar segredo para evitar 0 ridiculo e a 
discriminayao a que se veri am suj eitos por parte dos seus 
vizinhos. De todos os modos, como os casamentos mistos tern 
aumentado consideravelmente nos ultimos anos (para 
Belmonte, V. Garcia 1993, 121-25)-os Cristaos-Velhos e os 
Crismos-N ovos nao gostavam de se casar uns com os outros3



Eduardo Dias tern toda a razao ao afirmar que "os principios 
do proximo seculo representarao a extinyao total do 
criptojudaismo em Portugal" (1995, 21). 

Voltando ao passado: como a Inquisiyao tinha proibido 
livros em hebraico e a posse de livros ou manuscritos na lingua 
vemacu1a era extremamente perigo sa, a liturgia criptojudaica 
transmitia-se oralmente, de gerayao para gerayao.4 Tratava-se 
duma transmissao dificil devido ao grande sigilo com que os 
criptojudeus se viam foryados a praticar a sua crenya. A mais 
leve suspeita por parte dos seus vizinhos podia causar uma 
denuncia an6nima as autoridades inquisitoriais. Nestas 
condiyoes, a liturgia criptojudaica foi empobrecendo 
consideravelmente. Desapareceu inc1usivamente a Shema, uma 
dec1arayao de fe cuja importancia corresponde it do Credo 
cristao.5 Este empobrecimento levou it utilizayao de salmos 
tornados directamente do Velho Testamento e a adaptayao de 
materiais lirurgicos e para-lirurgicos de proveniencia crista (V. 
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BhizquezMiguel1988, 52-83,149-61; CaroBaroja 1986, 1: 425
52; Roth 1931-32; Tavares 1987, 120-26). Mesmo assim, os 
criptojudeus conseguiram manter as ideias centrais do judaismo, 
e ainda conservam cinco romances biblicos e urn born niunero de 
oravoes. 

Os cinco romances sao E2. 0 Sacrificio de Isaac (a-o + 
estraf)6, E4. Jonas (estraf), E5. Daniel na Cova dos Leoes 
(estraf), E8. A Passagem do Mar Vermelho (estraf) e Ell. No 
Ceu Esta um Castelo (i-a). Os primeiros quatro sao biblicos. 0 
Sacrificio de Isaac conserva-se entre os sefarditas de Marrocos, e 
tambem em Espanha, onde, ao contnirio de Portugal, foi aceite 
pela populavao como urn romance cristao (V. Barugel 1990 e 
Fontes 1994a). Jonas e Daniel na Cova dos Leoes sao 
exclusivamente criptojudaicos. Dado 0 seu canicter estr6fico, e 
possivel que representem composivoes relativamente modemas. 
Contudo, tern de ser estudados ponnenorizadamente antes de que 
se possa chegar a conclusoes mais pennanentes. A Passagem do 
Mar Vermelho tambem se encontra entre os sefarditas do 
Mediterriineo Oriental. No Ceu Esta um Castelo adapta urn ro
mance cristao, UI. Noite de Natal (i-a), que, por sua vez, representa 
uma adaptavao ao divino do carolingio B6. Rosajlorida e 
Montesinos. 0 romance criptojudaico substitui as personagens 
cristas que constroem urn castelo no ceu por personagens do Velho 
Testamento. Esta transfonnavao e urn exemplo do sincretismo 
que tambem se observa em algumas das pniticas e oravoes dos 
criptojudeus. 

Os cinco romances conservados nao devem ser 
considerados como urn indicio de grande esquecimento, dado que 
o niunero de romances baseados no Velho Testamento deve ter 
sido sempre bastante reduzido. A rica tradivao sefardita s6 conserva 
26 desses romances, e alguns deles, como E2. 0 Sacrificio de 
Isaac (a-o) e E3. Tamar (a-a) sao igualmente cristaos, tendo sido 
incluidos em colecvoes seiscentistas publicadas no pais vizinho.7 

oniunero de oravoes criptojudaicas e muito mais elevado. 
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Ha orayoes da manha, para quando as pessoas se levantam, orayoes 
do meio-dia, orayoes da tarde, e orayoes da noite, para quando as 
pessoas se deitam, orayoes para a lavagem matinal, para colher 
frutos, para matar animais, para jejuns, para amassar 0 pao da 
Pasco a e para purificar as mulheres depois do parto, orayoes para 
doenyas, para encomendar os mortos, visitar os cemiterios, orayoes 
para benzer-se e para abenyoar os filhos, orayoes para sair de 
casa, para pedir protecyao para os filhos, para os perigos, e orayoes 
de viagem, orayoes para ocasioes especiais como a Pascoa e a Iua 
nova. As orayoes de louvor a Deus, das quais existe urn born 
nUmero, baseiam-se sobretudo nos salmos do Velho Testamento. 
Existe inclusivamente urna confissao.8 

Essas orayoes acham-se documentadas, pel a primeira vez, 
em velhos processos inquisitoriais, tanto em Portugal como em 
Espanha. Os inquisidores mostravam grande cuidado em 
documentar pormenorizadamente as causas contra cada pessoa, 
fazendo escrever as denlincias anonimas, os depoimentos das 
testemunhas, os interrogatorios, as confissoes extraidas por meio 
do tormento e tambem as orayoes das vitimas. A seguinte orayao, 
documentada pela Inquisiyao de Coimbra em 1584, foi repetida a 
Inquisiyao de Lisboa por Brites Henriques, urna jovem de pouco 
mais de vinte anos de idade que tinha sido encerrada com 0 pai, 0 

comerciante Antonio Rodrigues Mogadouro, tres irmaos e duas 
irmas a 9 de Janeiro de 1674. Esta orayao, que voltou a ser extraida 
pela Inquisiyao de Coimbra a Antonio de Sa Carran<;a, tecelao 
brigantino, em 170I, ainda sobrevive na tradi<;ao oral modema: 

1584 
Alto Dios de Abraham, 
grande Senhor de Israel, 
tu que ouviste a Samuel, 
ouve minha orayao. 
Senhor que te apresentaste 
nesas mui grandes alturas, 
ouve a mim, pecador, 

1674 
Alto Deus de AbraMo, 
forte Deus de Israel, 
tu que ouviste a Daniel 
ouve, Senhor minha orayao. 
ttl, Senhor, que teaprezentaste 
em tao altas alturas, 
ouve a my, peccadora, 
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que te chamo das baixuras .... que te chamo das baixuras .... 
(Mea 1985, 160) (Schwarz 1925, 101) 

1701 Versiio moderna 

6 alto Deus de Abraao, Grande Deus de Israel, 
6 forte Deus de Israel, grande forte de Abraao, 
tu que ouviste a Daniel, ja que ouviste a Daniel, 
ouve-me a mim e a todas as 

minhas coisas. ouve a minha ora¥ao. 
(Freitas 1952,22) (Paulo 1985, 105) 

Aocontnirio do queeu pensavaem 1991 (513), epossivel 
que os castelhanismos observados nas versoes de 1584 e 1674 
indiquem origem espanhola. E certo que, como opinei antes, 
essa mistura de linguas ainda se pode observar nas comunidades 
fronteiri9as onde se encontram os grupos criptojudaicos, mas, 
por outro lado, os criptojudeus eram muito conservadores. 
Embora 0 nome do pai de Brites Henriques aponte para uma 
origem transmontana, Brites era uma jovem lisboeta, e as ora90es 
que ela ditou aos inquisidores (Schwarz 1925, 95-105) estao 
eivadas de castelhanismos. Isto sugere que as ora90es eram 
originalmente espanholas, tendo sido transmitidas pelos 
refugiados que chegaram em 1492 aos seus descendentes, e que 
a tradu9ao se ia fazendo muito lentamente.9 

A ora9ao acima citada e exc1usivamente criptojudaica. 
Outras, como a das Doze Palavras Ditas e Retornadas, 
documentada em processos inquisitoriais maiorquinos 
(Braunstein 1936, 199; Riera 1975, 351-52, 356-59, 363-64; 
Selke 1972, 284-85), assim como na tradi9ao modema dos 
criptojudeus (Canelo 1987, 153-54), e tanto crista (Fontes 1997, 
No. tTlO) como criptojudaica, pertencendo, na realidade, ao 
folc1ore universal (Aame e Thompson 1973, No. 2010). Os 
criptojudeus tambem utilizavam ora90es obviamente cristas como 
o Padre-Nosso, que se dirige ao Deus Pai do Velho Testamento10 

• 

Para eles, 0 dogma segundo 0 qual as Tres Pessoas da Santissima 
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Trindade representam urn SO Deus constituia-e continua a 
constituir-uma indicayao de politeismo. ll Na sua opiniao, os 
cristaos adoravam tres deuses, embora rec1amassem que se tratava 
dum so. 

Alem do Padre-Nosso, que pertence aliturgia oficial crista, 
os criptojudeus tambem adaptavam orayoes paralitUrgicas cristas, 
isto e, aque1as orayoes folcloricas que as maes e as avos costumam 
ensinar aos filhos e aos netos. No seguinte exemplo, em que a 
orayao criptojudaica comb ina varias ora<;:oes cristas, pode ver-se 
como se eliminam as referencias a Santissima Trindade e aos 
santos: 

Orat;fio criptojudaica Versoes cristfis 

Senhor, deitar-me quero, Senhor, eu dormir quero, 
minha i-alma vos entrego. a minha alma vos entre go. 
S'eu dormir, alumiai-me, S'eu mal dormir, acordai-me, 
e s'eu morrer, s'eu morrer, alumiai-me 

acompanhai-me. co'as tres candiinhas bentas 
da Santissima Trindade. 
Creio em Deus Pai, 
Deus Filho, 
Deus Espirito Santo, 
por todos os seculos dos seculos. 

Amen. 

Fontes 1980, No. 276) 
Ah, meu Senhor, 
quatro cantos tem na carna, quatro cantos tem na casa, 
quatro mil eiras (?) quatro anjos que a 
m' acompanhem. guardam, 

(Fontes 1992a, 463) S. Pedro e S. Paulo e S .Mateus; 
meu Senhor, adeus. 

(Fontes 1980, No. 293) 

Naturalmente, as adapta<;:oes deste tipo tambem eliminam 

http:politeismo.ll
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todas as referencias a Jesus e a Nossa Senhora. Estes exemplos 
de sincretismo sao relativamente 6bvios e nao podem ser 
considerados como anticristaos. Talvez nao seja assim com a 
seguinte orayao que os criptojudeus costumam dizer ao entrar 
na igreja: 

Nesta casa entro, 

nao adoro 0 pau nem a pedra, 

s6 a Deus, que tudo governa. 


(Schwarz 1925, 79) 

o pau e a pedra sao as imagens de Jesus, da Virgem e dos santos 
em que os criptojudeus se recusam a acreditar, aceitando somente 
o Deus "que tudo govema", isto e, 0 Deus Pai do Velho Testa
mento. Com esta orayao, os criptojudeus reafmnam a sua fe; 
embora se considerem foryados a ir aigreja, nao creem nos ritos 
cat6licos. Pelo menos nas suas origens, esta prece, que tambem 
tern sido considerada como exc1usivamente criptojudaica, era 
provavelmente uma reacyao contra uma orayao paralitiirgica 
crista que se diz ao entrar na igreja. 0 primeiro exemplo que 
segue e ayoriano (Guadalupe, ilha da Graciosa); 0 segundo ede 
Gulpilhares (Vila Nova de Gaia): 

Pela igreja de Deus vou entrando, 

a Jesus vou adorando. 

A minha alma vai doente 

de pecar tao feramente. 

o Santissimo Sacramento, 
o manjar de toda a d09ura; 
todos os anjinhos no ceu 
estao cantando aleluia .... 

(Fontes 1987, No. 572) 

Pela casa de Deus entro, 
por ela quero entrar. 
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Pecados, ficai aqui, 
que eu vou ver a Jesus Cristo, 
que ha muito que 0 nao vi. 

(Valle 1964, 143) 

Como se pode ver, alem de reafirmar 0 judaismo, a adaptayao 
criptojudaica tern 0 prop6sito de negar a fe em Jesus, cujo nome 
se encontra geralmente nas versoes cristas, e cujo sacrificio se 
relembra por meio da missa, que e 0 principal acto do culto que 
se celebra na igreja. 

o sigilo que forma parte integra do criptojudaismo faz 
com que estas orayoes sejam muito dificeis de coligir por 
aqueles que nao pertencem a comunidade criptojudaica. 0 
investigador nao pode perguntar aos informantes se eles sao 
marranos ou judeus ou mesmo Cristaos-Novos, porque essas 
palavras sao empregadas como insultos e urn engano poderia 
causar serios problemas. Quando minha mulher, Maria-Joao 
Camara, e eu andavamos a coligir romances no Distrito de 
Bragam;:a em 1980, fomos a varias das aldeias onde viviam 
criptojudeus. Embora gravassemos uma esplendida colecyao 
de romances-a tradiyao oral transmontana e a mais rica do 
pais-, nao conseguiamos achar nenhum criptojudeu disposto 
a colaborar connosco. 

Em principios de Agosto, quando estavamos a partir de 
Tras-os-Montes, paramos em Rebordelo (Vinhais), e a Maria
Joao insistiu que eu falasse com urn comerciante de cabelo 
avermelhado que estava a fechar a venda por ser hora do almoyo. 
Alem de termos lido que os marranos eram frequentemente 
ruivos (V. Machado 1952, 22; Alves 1981, lviii), tinhamos 
observado que a proporyao de gente com 0 cabelo dessa cor 
parecia aumentar nas aldeias onde se dizia que eles viviam. 
Creio que foi na Granja (Miranda do Douro) que, para confrrmar 
esta observayao, perguntei a uma senhora que tinha deixado 
ficar a sua venda aberta na hora da sesta, e que se encontrava 
sozinha, sem fregueses, se havia judeus na sua aldeia, e ela 



36 MANUEL DA COSTA FONTES 

respondeu: 
-Nao, nao, aqui nao elugar de jUdeus. Talvez urn ou 

dois... 
Depois perguntei-lhe: 
-E que cara eque costumam ter os judeus? 
A senhora respondeu: 
-Muitos tern cabelo vermelho, umas co isas assim como 

caganitas de mosca na cara, e cada nariz! 
Quando a senhora fazia urn gesto para mostrar como eram 

os narizes dos judeus, a Maria-Joao, que tinha ficado fora, no 
carro, decidiu entrar na venda. Ao ve-la com 0 seu cabelo ruivo 
e as sardas que the malhavam a cara por causa do calor, a 
surpreendida senhora mudou a mao do nariz para a boca e deu 
urn grito de vergonha. 

F oi assim que confirmamos que era opiniao corrente na 
zona 0 que varios autores diziam sobre 0 aspecto dos judeus. 
Mais tarde vim a descobrir que, alem de corresponder Ii realidade, 
pelo menos na zona onde estavamos, a observac;ao ede caracter 
pan-europeu. Segundo urna lenda, Judas tinha 0 cabelo vermellio, 
e, por esse motivo, muitos judeus tambem 0 tern (V. Gillet 1925). 

Foi talvez por ver que a Maria-Joao tinha 0 cabelo dessa 
cor que 0 comerciante de Rebordelo nao se zangou comigo. E 
possivel que pensasse que tambem eramos judeus. Respondeu
me que, por si, nao sabia nada das orac;oes que procurava, mas 
que talvez 0 seu tio, Francisco dos Santos Gaspar, soubesse 
alguma coisa disso. 

Fomos ter com 0 senhor Gaspar, urn homem de cerca de 
sessenta anos. Tinha grande orgulho em ser judeu, mas s6 se 
lembrava de tres das orayoes que tinha apr en dido com 0 pai. 
Recomendou-nos que falassemos com uma vizinha, Deolinda 
Mota, que tinha noventa anos e devia saber mais. 

A senhora Mota levou a Maria-Joao para sua casa, mas 
nao quis que eu as acompanhasse. Fiquei fora, Ii espera, enquanto 
ela gravava as suas orayoes depois de exigir grande segredo Ii 
Maria-Joao. Nao queria que os vizinhos descobrissem que sabia 
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essas orayoes, que tinha aprendido quando era rapariga, com 
uma tia que seguia "a lei antiga". Os pais nao the tinham 
ensinado nada dissO. 12 

o temor da senhora Mota nao e de surpreender, dado 
que as relayoes entre os CrisHios-Novos e os Cristaos-Velhos 
sao frequentemente mas. 0 senhor Gaspar explicou que em 
Rebordelo os marranos costumavam viver separados, na Rua 
dos Batoques, que antes era conhecida como a Rua dos Judeus. 
No concelho de Macedo de Cavaleiros, urn velho antipatico a 
quem dei uma boleia disse-me que na sua aideia nao era dia 
born para encontrar informantes, porque estavam todos a 
trabalhar; que fosse a Chacim, porque "Ia nao tern muito que 
fazer". Por outras paIavras, os marranos nao gostam de trabalhar 
na terra,13 e la havia muitos. Em Caryao, Beatriz da Purificayao 
Prada, uma senhora que se considerava a si mesma como judia, 
e que tinha casado com urn Cristao-Velho, explicou que 
antigamente os judeus costumavam chamar "cabroes" aos 
Cristaos-Velhos, e que brigavam uns com os outros. Tambem 
contou a hist6ria dum rapaz que, convidado para comer em casa 
dum judeu, nao parava de comer. Quando 0 homem Ihe 
perguntou, talvez irritado: "-Porque nao comes mais, rapaz?", 
o rapaz saiu-se com esta: "-Porque meu pai diz que quando se 
vai a casa dum judeu se the devia comer os olhos". Urn 
informante de Vinhais explicou que na escola os pequenos 
cristaos e os judeus andam sempre apedrada uns com os outros. 
Quando Maria Antonieta Garcia queria comeyar a estudar a 
comunidade criptojudaica de Belmonte, foi avisada: "
Cuidado! Quando os conhecer, vera: nao prestam para nada!" 
(1993,10). Nao e de surpreenderque, nestas condiyoes amaioria 
dos criptojudeus prefira manter secreta a sua fe. 

Quando a Maria-Joao pos a tocar a grava<;ilo da sua 
entrevista com a senhora Mota, no carro, enquanto 
prosseguiamos a nossa viagem, foi com grande emoyao que 
escutei orayoes em que a velha senhora implorava ao grande 
Deus de Israel que livrasse os seus filhos dos ferros d'el-rei, de 
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inquisi<;oes, e de todos os perigos maus que the pudessem 
acontecer. Era como se os seculos nao tivessem decorrido, e 
ainda estivessemos no tempo da Inquisi<;ao. Com as tres ora<;oes 
gravadas pelo senhor Gaspar, tinhamos agora um total de 14 
variantes de 11 ora<;oes criptojudaicas. Ja estudei sete dessas 
ora<;oes em outros trabalhos.14 Nas paginas que seguem, 
apresentarei mais duas. 

l. 
Deus comigo e eu co'Ele, 
Ele diante e eu detras dele. 
o Senhor m'ajude 
eo Senhorm'acompanhe 

5 assim pela noite toda. 
Anjos que vindes a todas as horas, 
vinde a esta hora 
ouvir a minha orayao, 
minha ac1amayao, 

10 	 palavras da minha boca, 

rogos do meu corayao. 


Trata-se duma ora<;ao da noite. Ao termina-Ia, a senhora 
Mota exp1icou que devia ser repetida e voltou a reza-Ia. Os 
primeiros dois versos tambem foram coligidos em Lagoa<;a 
(paulo 1985,63), Vilarinho de Mogadouro (Basto 1934,4) e em 
Belmonte (Garcia 1993, 188), onde se usam para terminar uma 
longa orayaO criptojudaica ao Anjo da Guarda. Essas tres 
variantes sao praticamente identicaS. 15 Embora a orayao da 
senhora Mota tambem se refira a anjos, nao consegui encontrar 
outras versoes dos vv. 3-11. 

Os primeiros dois versos fazem lembrar 0 principio dum 
ensalmo cristao "contra todo 0 mal" que eu coligi em Constantim 
(c. de Miranda do Douro): 

Deus estii comigo 

http:trabalhos.14
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e eu com Deus; 

Deus emeu 

e eu sou de Deus. 


(Fontes 1987, No. 1515) 

E provavel que a semelhanya nao passe duma simples 
coincidencia, visto que nao consegui encontrar versoes cristas 
com coincidencias textuais mais exactas. 

Quer haja sincretismo ou nao, nao ha duvida de que os 
primeiros dois versos da senhora Mota ja pertenciam aliturgia 
criptojudaica dos seculos XVII e XVIII. Antonio de Sa Carranya, 
o tecelao brigantino que esteve preso na Inquisiyao de Coimbra 
em 1701, utilizava-os como parte duma benyao: " ... pondo a mao 
aberta, e atravessada sobre a testa, com as costas para 0 ceu e a 
palma para 0 chao, correndo assim por tres vezeS ate fora da 
cara, junto ao peito, benzia-se tres vezes repetindo as seguintes 
palavras: 

'Adonai me benzo, 

Adonai huelva sua santa cara para mim, 

Deus adiante e eu atnis dele, 

Deus comigo e eu com ele'''. 


(Freitas 1952,22)16 

2. 

Senhora Mota 	 Outras variantes 

Anjo Rafael bendito, Anjo S. Rafael bendito, 
qu'assistis a meu Senhor, que assistes ao meu / 
como meu advogado Senhor, 
vos pe((o este favore. sendo meu advogado, 

(Depots aqui eque se pede faze-me esse favor. 
o qu 'a gente quere.) 

5 	 Que nas minhas afli90es todas nas minhas afli((oes 
sejas 0 meu emparo fiel, sendo 0 meu amparo fiel, 
que pe9as ao firme Deus, para pedires e rogares 
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ao grande Deus de Israele. 

Eu aqui venho oferecer 
10 esta minha orac;ao demitada. 

Sendo por meu oferecimento, 
eu de Deus serei amparada. 

Saiu este corpo sem alma, 

.....* tanta rna fabrica (?) 


15 	 que ................ * 
Esteja preso aminha i-alma 
assim ao meu corac;ao. 
Eu aqui venho oferecer 
esta rninha orac;ao, 

20 esta rninha petic;ao. 
Que m'encaminhes 
ao caminho do Senhore. 
Tendo tal emparo, 
tal soberana guia, 

25 pec;o-vos, 0 meu grande Deus, 
que m'empareis, 

que nao fui 0 que tu ves (?). 
Tobias, como ele era santo, 
o quisesteis emparar, 

30 mas eu, como sou pecadora, 
me quereis experimentare. 

Eu confesso que 0 sou, 
nao haver comigo iguale. 
Co'a i-alma e co'a vida 

35 te quero, Senhor, amare, 
p'ra que no fim da minha vida 
gloria, salvac;ao aminha i-alma! 

dara 
Luz e entendimento merec;a, 
grac;a com que ao Senhor nos 

sirvamos. 

ao grande Deus de Israel. 
Pec;o-te, anjo bendito, 
que oferec;as ao Senhor 
esta reza ilirnitada. 
Sendo por mimoferecida, 
sem ser de vos amparada, 
nao tera valimento nenhum, 
sera urn corpo sem alma. 

Pec;o-te, 0 anjo bendito, 
pec;o-te outro favor: 
que m'encaminheis a mim 
e a todas as minhas coisas 
no caminho do Senhor. 
Tendo eu tal amparo 
e soberano guia, 
que 0 Senhor me queiral 

acompanhar 
como ao filho de Tobias. 
Ele como era urn santo 
o quiseste acompanhar; 
eu, como sou pecador, 
me quereis, Senhor, I 

experimentar. 
Eu confesso que 0 sou, 
e nao ha outro iguaL 
Com alma e vida 
ao Senhor quero louvar, 
para que no fim da minha! 

vida 

a gloria me queira dar. 
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Esta Ora9aO erelativamente popular. Encontrei versoes 
de Belmonte (Schwarz 1925, 59-60; Canelo 1987, 151-52; Garcia 
1993,201-02), Bragan9a(Basto 1929,7), Felgueiras (Paulo 1985, 
98), Pesqueira (Basto 1927, 8), Pinhel (Rodrigues 1932, 2) e 
Rebordelo (Basto 1928, 7). Belmonte e a zona melhor 
representada, com tres do total de oito versoes. 

Como se po de ver, tive muita dificuldade em transcrever 
a nova versao, que a senhora Mota recitou com grande rapidez. 
As duas reticencias seguidas por um asterisco significam que nao 
consegui decifrar essas partes da fita; os dois pontos de 
interroga9ao indicam que nao estou certo de ter entendido bern. 

Coloquei ao lado da nova versao variantes tomadas duma 
das versoes de Belmonte (Schwarz 1925, 59-60: as partes que 
correspondem aos vv. 1-4, 6-13 e 32-37) e da versao de 
Rebordelo anteriormente publicada (Basto 1928, 7: vv. 5, 18
31). Extra! somente os versos que correspondiam. Entre os vv. 
2-3, a versao de Belmonte insere: "pe90-te, anjo bendito". Entre 
os vv. 8-9, a mesma versao prossegue: "que me guarde a mim e 
a todas as minhas pressas e necessidades". 

A versao da senhora Mota ea unica que insere a peti9ao 
especial depois do v. 4. Segundo a informante, a pessoa que reza 
pode pedir ali 0 que quiser. Nas outras versoes, nao encontrei 
nada que correspondesse exactamente aos vv. 14-20. Talvez 
perten9am a outra prece; a informante costumava combinar 
ora90es diferentes com certa frequencia, 0 que, alias, emuito 
comum na tradi9ao oral.- A correspondencia estabelecida entre 
os vv. 18-20 e a versao apresentada nao eexacta, embora as duas 
incluam a ideia de uma nova peti9aO. 

Depois do v. 14, a senhora Mota omite uma passagem em 
que se faz referencia aos nomes do Senhor: "Pe90-te, anjo bendito, 
que sejas 0 meu intercessor. Com quem me hei-de pegar? Com 
os santos nomes do Senhor. Eles sao sagrados e nao os posso 
nomear, mas trago-os impressos em a minha memoria, para 0 
Senhor servir e louvar" (Schwarz 1925, 60). Nao ha duvida de 
que esta passagem pertence aora9aO. Encontra-se em todas as 
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outras versoes, menos nas de Reborde10 (Basto 1928, 7) e de Pinhe1 
(Rodrigues 1932, 2). Note-se que a sua ausencia da ultima se 
explica por essa versao constar s6 do principio da orayao. 

A orayao ao Anjo S. Rafael eexc1usivamente criptojudaica 
mas epossivel que revele algum sincretismo com a tradiyao 
paralirurgica crista. 0 principio faz lembrar uma orayao ao Anjo 
da Guarda que, por sua vez, tambem foi adaptada como urna orayao 
independente pelos criptojudeus: 

Versao crista 

6 anjo da minha guarda, 
fruito do Senhor, 
por Deus fostes enviado 
para meu amparo e guardador, 
pe90-vos, anjo bendito, 
me deis gr~a e poder, 
dos la90s dos demonios 
m'ajudeis a defender. 
Em honra .... 
(Martins 1928-39, 1: 48) 

Versao criptojudaica 

Anjo da minha guarda, 
companheiro do Senhor, 
baixaste do ceu aterra 
para ser meu guardador. 
Pe90-vos, anjo divino, 
que sejais meu confessor; 
no que pedir ao Senhor 
tu me queiras dar favor. 
(Machado 1952, 41) 

Como exp1ica Schwarz, a designayao de Rafael como 
"santo" (1925, 59), a qual, alias, se encontra em varias versoes 
(i.e., Canelo 1987,151; Garcia 1993,201), constitui outro exemplo 
de sincretismo: "0 epiteto de Sao Rafael eja nitidamente urna 
influencia do ambiente cristao, visto que na religiao judaica nao 
existem santos" (1925,59: n. 3),11 

A orayao baseia-se no Livro de Tobias, do Velho Testa
mento. Tobias era filho de Tobite, urn judeu que, como muitos 
outros, tinha sido levado cativo para Ninive, na Assiria, no tempo 
do rei Salmanasar. Quando ficou cego e pobre, Tobite mandou 0 
filho a Rages, na Media, para cobrar dez talentos de prata que 
tinha emprestado anos antes a Gabael. Disfaryado no moyo 
Azarias, 0 Anjo Rafael serviu-Ihe de guia. Na viagem, 0 anjo 
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disse a Tobias que se casasse em Ecbatana, ja na Media, com 
Sara, filha de Ana e de Raquel. Sara ja tinha estado casada sete 
vezes, mas todos os seus maridos tinham falecido porque urn 
demonio lhos matava. Tobias obedece ao anjo, casa-se com Sara, 
e volta com ela para a Assiria, para casa dos pais. 

Na orac;ao criptojudaica, 0 conteudo narrativo e minimo. 
A pessoa que reza limita-se a pedir ao Anjo Rafael que a ajude 
com a orac;ao e a guie nos caminhos do Senhor, tal como havia 
guiado Tobias. 

Tambem existe urna orac;ao maiorquina do seculo XVII 
dedicada ao Anjo S. Rafael. 0 processo inquisitorial de Pedro 
Onofre Cortes de Guillermo contem urna versao castelhana. Ao 
publica-la, Angela Selke nao indica a data exacta mas copia urn 
extracto em que 0 reu confessa algo que fez em 1684 ou 1685 
(1972,258). Eis a versao de Pedro Onofre: 

En nombre de Dios y Dios de1ante 
ypaz en guia 
alabado y glorificado sea 
aquel Gran Dios de Israel 
que a criado la noche y el dia 
EI Angel San Raphael bendito 
quando guia al hixo de Tobias 
el viage que avian 
de hacer en un ano y un dia, 
hicieron en veinte y dos dias 
Por voluntad de aquel 
Gran Dios de Israel 
fue buelto los bienes 
y la vista a Tobias 
Ie fue dada Sara 
por santa y buena compania 
Como assi es verdad 
y no es falso 
Gran Dios de Israel 
quered damos camino y guia 
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que podamos amar 
y servir con alegria 
ahora y siempre, Amen. 

(Selke 1972, 280)18 

A seguinte versao, em catalao, foi tomada de Isabel Marti 
i Cortes em 1678: 

Deu embant y pau en via! 
Alabat sia aquell gran Deu de Israel 
qui embia los angels del eel. 
Sia en la mia guardia y guia. 
Ho senor sant Raphael 
qui va guiar aquel sant Tobias; 
viatje que avia de hazer en un ano, 
va fer en vint-y-dos dias. 
Per voluntad de aquel gran Dim de Israel 
Ii va tomar los bens y la vista. 
Lo meu gran Deu de Israel, 
ax! com aso es veritad y no falsia, 
los angels del eel sia[n] en la mia guardia 
y guia. 
Deu es y Deu sera, 
sobre Deu senyor no y a. 

(Riera 1975, 363)19 

A orayao maiorquina assemelha-se a portuguesa no 
sentido de que quem a reza tambcm pede guia para os caminhos 
do Senhor. Na orayao portuguesa 0 pedido e dirigido ao anjo; na 
maiorquina, a prece edirigida a Deus, para que de caminho e 
guia a quem ora, tal como 0 Anjo S. Rafael havia feito com 0 

filho de Tobias. A ideia eessencialmente a mesma. Contudo, a 
orayao maiorquina contem pormenores narrativos que faltam na 
portuguesa. Como na hist6ria biblica, ao voltar a casa Tobias 
cura a vista ao pai e a mulher, Sara, fica a tratar dos sogros idosos 

. ate eles morrerem. 
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Embora, em ultima analise, as duas orac;oes sejam 
diferentes--o fundo biblico e 0 proposito sao os mesmos, mas 
nao existem correspondencias textuais-, demonstram que a 
devoC;ao ao Anjo S. Rafael, alem de antiga, continua a ser 
importante entre os criptojudeus. Trata-se duma oraC;ao de 
viagem. As versoes rnaiorquinas mencionam especificamente a 
viagem de Tobias na companhia do anjo, e, como explicaAngela 
Selke, "San Rafael era el Santo patron de los viajeros" (1972, 
280, nota). Esta devoc;ao, que parece ser originalmente catolica, 
remonta pelo menos ao seculo XVpo Segundo Braunstein, a 
orac;ao tambem se rezava na sexta, ao por do sol, como preparac;ao 
para 0 sabado: "They ushered in the Sabbath (at sundown Fri
day) with a prayer, praising the power, the omnipresence and the 
mercy ofthe God ofIsrael. This benediction was dedicated to St. 
Tobit, for they prayed that God might lead them as He had led St. 
Tobit, out of the sorrow and blindness into happiness and light" 
(1936,99). Por conseguinte, a orac;ao tinha duas func;oes, servindo 
como orac;ao de viagem e como preparac;ao para 0 sabado.21 

opobre Pedro Onofre confessou aos seus verdugos que a 
rezava no carcere, para que Deus 0 livrasse deles: "Mas me acuso 
que supplieo [sic: suplique] al Dios de Israel que me embiasse el 
Areangel San Raphael para que me diesse libertad y porque me 
fuesse guia assi como fue guia a Tobias, y su santo nombre sea 
alabado" (Selke 1972, 268). A ideia do pobre reu tinha sentido 
visto que, como ele, Tobias tambem vivia no exilio, para onde 
tinha sido levado cativo com 0 pai e a mae. Antes de morrer, 
Tobite disse ao filho que partisse com a familia para a Media, 
terra da mulher, porque Ninive ia ser destruida, profetizando que, 
no fim, os judeus "voltarao do cativeiro e edificarao Jerusalem 
com magnificencia e nela a casa de Deus, tao gloriosa como os 
profetas anunciaram" (Tobias 14:5). Por outras palavras, os 
inimigos de Israel seriam derrotados, e os israelitas sairiam do 
cativeiro e acabariam por triunfar. Nem a orac;ao portuguesa nem 
a maiorquina mencionam nada disto, mas e provavel que os 
criptojudeus conhecessem 0 resto da historia. Dadas as suas 

http:sabado.21
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circunstancias-a sua vida na Peninsula Iberica havia-se tornado 
nurn verdadeiro exilio e cativeiro--, nao ede surpreender que a 
hist6ria de Tobias e do Anjo Rafael tivesse urn significado espe
cial para e1es, tornando-se irnportante na sua liturgia. 

Notas 

1 0 numero de judeus em Portugal a fins do seculo xv baseia-se no imposto 
que os casados tinham que pagar. Nunca se sabenl ao certo quantos judeus 
vieram da Espanha mas a estimativa de Maria Jose Pimenta Ferro Tavares e a 
mais aceitavel. Baseia-se nas capitac;oes que os espanhois eram obrigados a 
pagar para entrarem no reino, dado que existem documentos que indicam 
quanto arrecadaram os encarregados de cobra-las. As estimativas dos cronistas 
contemporaneos, que sao verdadeiramente ridiculas, vao desde 80 000 a 120 
000 individuos. Herculano, como born romantico, nao hesita em elevar 0 

niimero para mais de 260 000 (V. Tavares 1982,270-71, n. 278; Kayserling 

1971,98, n. 7). 

2 Os numeros apresentados por Maria Antonieta Garcia sao diferentes. 
Segundo a Autora, no recenseamento de 1989 estavam inscritos 95 judeus, 
mas em Belmonte existem 160 individuos que se consideram como tal (1993, 
120). Estes sao, suponho, os que decidiram declarar a sua verdadeira fe. Por 
conseguinte, este niimero exclui os marranos que, quer por serem cat6licos, 
quer por continuarem a praticar a velha fe de acordo com a antiga tradic;ao do 
sigilo, preferem nao identificar-se com 0 judaismo. Nas palavras de Maria 
Antonieta Garcia, "sem discutir os criterios de definiyao de judeus, mas 
inserindo todos os que a vila assim apelida, 0 niimero cresceria bastante" 

(1993, 120). 

3 Apesar de estar casada com urn Cristao-Velho, em 1980 Beatriz da 
Purificac;ao Prada, uma Crista-Nova de Carc;ao, afirmou que "nunc a liga bem 

. " a COlsa . 


4 Existem cadernos manuscritos mas parecem ser todos do seculo XVIII (V. 

Schwarz 1925, 17; Basto 1928; Paulo 1985, 17); e possivel que se tenham 

comeyado a compilar a partir da decada de 1740, quando Pombal retirou 0 

poder aInquisiyao (Y. Fontes 1994a, 87-88), mas e preciso estuda-los melhor 

para chegar a conclus5es fil1ll;es. 

5 Contudo, a Shema chegou a ser extraida pela Inquisic;ao espanhola (Blazquez 
Miguel 1988, 67-68; 0 autor nao indica a data do processo), e em 1574 
descobriu-se em Cabeyo de Vide, numa parede "que se desmanchou em casa 
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de um critao-novo", um manuscrito que continha a ora9ao em hebraico (Coelho 

1987, 1: 201). 

6 As letras e numeros que precedem 0 titulo de cada romance correspondem a 
Fontes 1997, onde se encontra uma bibliografia completa. Sobre estes ro

mances, V. tambem 0 util trabalho de Pere Ferre (1987). 

7 V. Armistead et al. 1978, e Armistead e Silverman 1986, p. 10, 

EI2+. 

8 Sobre esta ora9ao, V. Fontes 1990-93, 79-82. 

9 "Muchos de estos judfos emigrados nunca llegaron a hablar el portugues con 
facilidad. Los rnismos padres de Garda d'Orta, segUn declaraci6n de la hermana 
de este, Catarina, ante el Santo Oficio, 'falavao lingua castelhana muito cerrada'; 
y el mismo gran naturalista introdujo muchos castellanismos en su prosa, y 
esto a pesar de que se daba como muy portugues y no tenia simpatia a los 
castellanos. En generaciones posteriores el uso del castellano perdur6 y por el 
cabe realizar algunas inferencias curios as acerca del origen de personalidades 

como d'Orta, Pero Nunes, Espinosa, etc." (Caro Baroja 1986,1: 211-12). 

10 David Lopes confessou aInquisi9ao de Evora em 1591 que "Cria no Deus 
dos Ceus que deu a dita Lei a Moises e a ele se encomendava com a ora9ao do 
Padre-Nosso" (Coelho 1987, 1: 211). Para versoes criptojudaicas modemas, 
V. Canelo 1987, 154-57; Garcia 1993,197-99; Machado 1952, 34-35; Paulo 

1985,98-101; Schwarz 1925,79-82; Vasconcellos 1958, 188,226-28. 

11 Sobre a rnaneira como Francisco Delicado se burla em 1528, na Lozana 

andaluza, da ideia de que tres sao urn e um e tres, V. Fontes 1993 e 1994b. 

12 Ja no seculo XVI, era possivel encontrar cat6licos e judaizantes na mesma 
familia. Caro Baroja conta 0 caso de Manuel Tomas, que vivia em Toledo por 
volta de 1581: "Tomas, en su familia contaba a su padre como representante 
del catolicismo intransigente, mientras que una tia suya, que fue la que Ie 
instruy6, fue penitenciada, y el marido de esta muri6 quemado en Coimbra por 

judaizantepertinaz" (1986,1: 421). 

13 Preferem 0 comercio e outras profissoes. Sobre as actividades a que se 
dedicam em vadas zonas de Tras-os-Montes e das Beiras, V. Vasconcellos 1958, 

197-98,201,218-19,230, 

J4 Fontes 1992a, 1990-93; Fontes 1991 e 1992b baseiam-se em materiais 

apresentados nos outros dois trabalhos, mas contem novos dados. 

15 Esta semelhan9a, que tambem observei ao estudar 0 Sacriflcio de Isaac 
(1994a, 67-68), ocorre com muita frequencia, e sugere que, embora as ora90es 
continuem a ser transmitidas oralmente, se apoiam de cerca em manuscritos 
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muito parecidos. 

16 Sobre esta benyilo, V. tambem Fontes 1990-93,82-85. 


17 Este sincretismo ja se dava no tempo da Inquisiyiio (V. Roth 1931--32,6

7; 1959, 171). 


18 Braunstein 1936, 196, transcreve uma versiio castelhana muito parecida. 


19 Encontra-se uma versilo muito parecida, tambem em cata1iio, em 


Braunstein 1936, 196: n. 4. 


20 "Images of Raphael before the 16th century are rare, but since then he 

has been widely depicted as the patron of travelers," (New Catholic Ency

clopedia 1967, 12: 82). Note-se que, para Cecil Roth, Tobias exercia 0 


mesmo pape1: '''St. Tobit' was considered especially the patron of travel" 

(1931-32,6: n. 20), opiniiio que 0 Autor volta a repetir alguns anos mais 


tarde (1959, 171). 

21Parece que, pe10 menos em Maiorca, 0 anjo S. Rafael tambem era 
considerado como casamenteiro. Braunstein extraiu a seguinte orayao dum 
processo inquisitorial: "De 1a mas suprema altura, pues entre nos abaxastes, 
por guiar 1a criatura, y quitar nuestra tristura Angel Raphaelllamado como 
mancebo abaxastes del dele a nuestro suelo-a donsellas days marido, 
divino casamentero, de virtud soys infinito" (1936, 202). Desconcertado, 
Braunstein escreve 0 seguinte comentario: "This prayer defies translation. 
It is obviously a number of fragments thrown together. Many of these 
prayers are, in fact, only fragments of prayers remembered by the 
Conversos" (1936, 202: n. 11). Nilo concordo. Como 0 anjo tinha 
encontrado urn oitavo marido para Sara, cujos sete consortes anteriores 
tinham todos morrido, nilo era nada menos do que 16gico atribuir-lhe tambem 
o dom de casamenteiro. 
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Final poems, final things, in Antero de Quental and some 
others 

George Monteiro 
Brown University 

In 1885, shortly after his arrival in Vila do Conde to em
bark on what became a form of self-imposed exile from the city 
of Lisbon, Antero de Quental (1842-1891) sent Joao de Deus a 
sonnet. He had just written it. "E agora ai vai urn Soneto. Sera 
talvez 0 primeiro de que gostes por mais alguma coisa do que s6 
pela forma," he said. "0 meu pessimismo tem-se desvanecido 
com esta vida contemplativa no meio da boa natureza. Reconheci 
que andar por toda a parte a proclamar, com voz lugubre, que 0 

mundo evao, era ainda uma ultima vaidade ... La vai 0 Soneto."l 
Carrying through on his self-recognition that crying out against 
the world was itself an act of what the Book of Ecclesiastes calls 
vanitas vanitatum, Antero had written: 

Na mao de Deus, na sua mao direita, 

Descansou afinal meu coraS;ao. 

Do palacio encantado da nusao 

Desci a pas so e passo a escada estreita ... 


Como as flores mortais, com que se enfeita 

A ignorancia infantil, despojo vao, 

Depus do Ideal e da Paixao 
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A fonna transit6ria e imperfeita. 

Como crian9a, em lobrega jomada, 
Que a mae leva no colo, agasalhada, 
E atravessa, sorrindo vagamente, 

Selvas, mares, areias do deserto ... 
Donne 0 teu sono, COra9ao liberto, 
Donne na mao de Deus etemamente.2 

Many readers will recognize that Antero's poem draws 
directly on the New Testament, though he has taken liberties with 
his sources. It is the resurrected Jesus who has taken a place at 
the right hand of God where he will intercede for humankind, as 
reported in the Gospels and elsewhere. "After the Lord had spo
ken unto them, he was received up into heaven, and sat on the 
right hand of God" (Mark 16: 19), for example. Or "it is Christ 
that died, yea rather, that is risen again, who is even at the right 
hand of God, who also maketh intercession for us" (Romans 
8:34). And in the text closest in spirit to Antero's sonnet: "Ifye 
then be risen with Christ, seek those things which are above, 
where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection 
on things above, not on things on the earth" (Colossians 3: 1
2),3 To these texts can be added the Old Testament text on the 
naming and renaming of Jacob and Rachel's youngest son, who 
is first named Benoni ("the son of my sorrow") by his dying 
mother and then renamed Benjamin ("the son of my right hand") 
by his father (Genesis 35: 18).4 

Closely as Antero's sonnet draws on the New Testament 
texts singled out above, it departs from them in an interesting 
and telling way. Antero places his heart (though not literally 
himself) not only to God's right (an act that seems to displace 
Jesus from his rightful place) but, specifically, in God's right 
hand. 

When "Na Mao de Deus" was published in Sonetos 
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Completos in 1886, it closed out the volume. Antero's responsi
bility for taking this sonnet out of its chronology by date of com
position the order followed elsewhere in the volume - has 
been questioned, with the decision to so place it sometimes cred
ited to Antero's friend, the historian Oliveira Martins. Hence, by 
placing his sonnet so emphatically in the volume, the argument 
runs, Antero paid homage to the friend whose wife was also hon
ored by his dedication of the sonnet "A Exma. Sra. D. Vit6ria de 
O.M." Yet that Vit6ria's historian husband had no role in the 
editing of Sonetos Completos seems apparent from Antero's let
ter to him before the book went to press. He offers advice bor
dering on instruction, but not a word about editing. "Quanto aos 
Sonetos," he writes, "a perfei~ao seria que V. discreteasse e 
filosofasse sobre alguma ou algumas das questaes psicol6gicas, 
morais e outras, que 0 livro sugere, sem dizer nada do Autor, 
sujeito pessoalmente insignificante, e apenas 0 lugar onde de 
determinadas combina~5es de ideias e sentimentos." He will 
brook no "portraits litteraires," he makes clear, and then apolo
getically concludes, "Mas, provavelmente, estou-Ihe indicando 
justamente 0 que V. fez, ou vai fazer, pois nao percebi bern se ja 
tinha escrito."5 

It seems unlikely that the poet responsible for writing this 
letter, which effectively lays out directions and sets boundaries 
for Oliveira Martins's prefatory discourse, would have permitted 
any rearrangement of his poems that he himself did not autho
rize, no matter how well-thought of, well-placed, and well-mean
ing such a would-be editor might be. After all, Antero had clear
cut intentions, as he spelled them out to Wilhelm Storck, his Ger
man friend and translator, a year after the publication of Sonetos 
Completos in 1886. "Estimo este livrinho dos Sonetos," he wrote, 
"por acompanhar, como a nota~ao dum diario fntimo e sem mais 
preocupa~5es do que a exactidao das notas dum diario, as fases 
sucessivas da minha vida intelectual e sentimental. Ele forma 
uma especie de autobiografia de urn pensamento e como que as 
mem6rias de uma consciencia."6 Yet, to take Antero' s statement 
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as license to look for "uma ordena<;ao cronol6gica, baseada quanto 
possivel em provas de critica externa," Jorge de Sena warns, "e 
confundir evolu<;ao (com as hesita<;oes, avan<;os e retrocessos 
que lhe sao pr6prios e ao espfrito humano) com cronologia,"7 

Yet whatever Antero's reasons for doing so, the fact that 
he removed "Na Mao de Deus" from its otherwise rightful place 
within the overall chronology of composition followed in Sonetos 
Completos has had its impact on how students have viewed 
Antero's life and work The authors of the Historia da Lite ratura 
Portuguesa, to take a standard scholarly work, affirm that estab
lishing the exact date of composition for the poems and then 
considering them sequentially supports the idea, held by many 
students of Portuguese literature, "de uma permanente 
coexistencia de do is Anteros."g The conflict between those "two 
Anteros" is defined by Jose Bruno Carreiro, the prominent 
Anterian, as "a luta ... que durante 0 ultimo perfodo da sua vida 
se travou entre a razao e 0 sentimento moral, por urn lado, e, por 
outro, a imagina<;ao e a paixao." The resolution of that conflict 
in favor of "a razao e do sentimento moral," he continues, ex
plains why it was Antero "0 Poeta, 0 'homem moral '" and not 
Antero "0 Artista, procurando urn efeito estetico '" quem foi 
buscar, para fecho 16gico e justo da sua 'autobiografia poetica e 
filos6fica',0 soneto Na Mao de Deus, como expressao do termo 
da evolu<;ao do seu pensamento e do seu sentimento."9 

In the preface to Sonetos Completos Oliveira Martins 
seizes the opportunity offered him by the achronological place
ment of "Na Mao de Deus" to define Antero' s determining trait, 
there and elsewhere, as a proclivity for transcendental irony. "Que 
nome se ha-de dar ao sentimento que inspira os sonetos AVirgem 
Santlssima e 0 Na Mao de Deus que fecha 0 volume?" he asks: 

Eu por mim chamarei humorismo transcendente a essa 
liga intima da piedade e da ironia, e dec1aro que nunca vi 
coisa parecida posta em verso. Em prosa, ha mais de urn 
perfodo de Renan inspirado por urn espirito semelhante, 
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embora menos agudo. 

6 visao, visao triste e piedosa! 

Pita-me assim calada, assim chorosa, 

E deixa-me sonhar a vida inteira! 


A visao e a Virgem Santfssima, e a poesia e tao 
sincera, tao verdadeira, tao cheia de piedade e un<;ao, que 
eu sei de mais de urn livro de rezas onde and am c6pias 
escritas. 

Dorme 0 teu sono, cora<;ao liberto, 

Dorme na mao de Deus etemamente! 


Urn monge cristao escrevia isto. E Antero de Quental 
nem e christao, nem ere em Deus, nem na Virgem, 
segundo 0 sentido ordimmo da palavra crer. lO 

The skeptic Oliveira Martins then offers his insight as so
lution to the mystery of how the "unbeliever" Antero could write 
such poems of seeming "belief," given his endemic sense of irony 
and his long-standing predilection for what can only be consid
ered the darkest, most melancholy truths. 

The influence of Oliveira Martins is clearly felt in Ant6nio 
Sergio's view ofAntero' s poem. "Para justificar que se classifique 
o poema como de evasao basta notar que 0 corac;ao, ai, vai para a 
mao de Deus, e verdade," he writes, "mas para nela dormir 
etemamente."ll It is to prove precisely by close rhetorical analy
sis ofAntero's sonnet what Oliveira Martins and Ant6nio Sergio 
more generally argued that Jose Alves undertakes his work. 
"L' analyse rhetorique que nous entreprenons demontrera que 
I' expression 'Na Mao de Deus' est une figure et qu' elle se rattache 
ala tMmatique du 'sumir-se' dans Ie non-etre."12 

Still, others have disagreed with Oliveira Martins, seeing 
the poem as less ironic and straightforward, as, perhaps, Antero 
himself saw it in 1885. A typical statement of this view is that of 
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the American scholar S. Griswold Morley, who writes: 

Oliveira Martins sees in such expressions of Christian faith as 
To the Most Holy Virgin and In God:s Hand, a "transcendental 
humor, an intimate mingling of piety and irony, never before 
put into verse." Perhaps so; these poems appear to me rather 
the embodiment in a received religious form of the relief felt 
by the poet at his escape from the terrors ofNaturalism, which 
he feared, through the door provided by his new-found phi
losophy. However that may be, the marvelous sonnets of this 
last epoch bear witness to an enviable spiritual repose.13 

The Brazilian poet Manuel Bandeira, commemorating the 
Anterian centenary, came to a similar conclusion. "Donde partiu 
Quental para chegar asolw;;ao que 0 deixou liberto e adonnecido 
na mao de Deus, - na sua mao direita?" he asked. "Nao foi da 
razao do fil6sofo; foi, sim, daquela voz interior - 'nao sei que 
voz que eu mesmo desconhe90' , assim se exprimiu em verso, e 
em carta a seu amigo Fernando Leal: '''No fundo do cora9ao ha 
uma voz humilde mas que nada faz calar, a protestar, a dizer-lhe 
que ha alguma coisa por que se existe e por que vale a pena 
viver' ."14 A more opaque case for much the same overall view of 
the affirmative nature of Antero's religious beliefs is made by 
Mario Garcia, who offers a synchronic reading of the Sonetos 
Completos, focusing on language, especially Antero's overall use 
of "hand" as a metaphor. 15 

Jorge de Sena's view of the vexed question of Antero's 
faith is different, his words a bit more thoughtful, perhaps. He 
sees the controversy as taking place within a larger cultural, his
torical context. 

Antero decidira encerrar a colectanea com 0 famoso, agora, 
Na Mao de Deus. Sem minimizar-se a importancia daquela 
descoberta, os ultimos sonetos, qualquer que seja a ordem deles, 
mostram que 0 poeta apenas acreditava numa comunhao 
espiritual com 0 Etemo Bern, sendo este bastante a projeq,:ao 
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dos seus pr6prios anseios de uma eterna Paz identificada com a 
Morte. Nao faz muita diferenc;a que a sua ultima afirmac;ao 
poetic a haja sido 0 seu sonho de tornar a viver com os que amou 
e que esti'io mortos, de cada vez que os recorde 'no antigo amor, 
no amor sagrado, / Na comunhao ideal de Eterno Bern'; ou que 
tenha sido a profunda confianc;a (quao transcendentalmente 
ir6nica) de 0 seu corac;ao ter enfim atingido a paz e a liberdade 
de urn dormir sem sonhos, na mao de Deus, uma vez, como ele 
diz, deposta 'de Ideal e da Paixao / A forma transit6ria e 
imperfeita'. Afinal, uma coisa nao vai sem a outra - e Antero 
escolheu ele mesmo ou deixou que fosse escolhido 0 terminar a 
sua tormentosa viagem interior na mao de urn Deus pessoal e, 
pelos similes do soneto, curiosamente materno. Claro que, em 
Portugal, urn tal fim nao e coisa feicil, porque, por mais de urn 
seculo, a Igrej a e a Anti -Igrej a tern batalhado pela posse da alma 
de qualquer defunto de minima categoria, e os liberais, os livre
pensadores, etc., nao gostam de ver Antero repousar-se, mesmo 
ironicamente, num lugar que os conservadores e reaccionanos 
tao longamente consideram sua propriedade privada e de certo 
modo tornaram 0 mais suspeito de todos os lugares de repouso 
post-mortem. 16 

Sena refused to participate "do culto c1vico por Antero," just as he 
would refuse to support any "personalidade que viva de bronze 
para a posteridade."17 It was the Antero who faced the "merdoso 
misterio do chamado universo," as Sena put it in his own poem, 
"In Memoriam de Antero de Quental." 

Desta altura vejo 0 amor, dizia ele, 

nao foi de mais 0 desengano e a dor, 

e deu depois urn tiro na cabec;a (ou no 

peito, tanto faz), sentado no jardim, 

de modo que, nas fotografias piedosas do local, 

se ve, na parede do convento, 0 signa 

da Esperanc;a. Isto chama-se ancorar, 

entre hortensias e malmequeres de jardim provinciano, 

para 0 sentimentalismo da posteridade 


ansiosa 
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de profundidade filosofica na experiencia dos poetas, 
se lidos como alfvio dos borborigmas morais 
acerca do merdoso misterio do chamado universo. 
Em soneto, com os tercetos rimados ccd eed, 
tudo isto e muito belo, permite tongos vomitorios prosaicos 
de oh que alegria - profissionais unamunos do sen

timento tragico 
da vida. E nao houve senao senhoras dignas 
que tivessem parido esta gente toda nas alturas 
de gloria in excelsis de onde se ve 0 arnor 
que, parece, nao adianta muito. Amor de que? 
Ai e que a porca torce 0 rabo. 
o dela e 0 dos outros. 18 

The import of Sena's poem is clear and its target explic
itly identified. He has in his sights those "profissionais unamunos 
do sentimento tnigico." He does not denigrate the Spanish writer; 
but he does dismiss disdainfully the less than rigorous followers 
of his ideas, given full development in 1912 as Del sentimento 
tragico de la vida en los hombres yen los pueblos. To Miguel de 
Unamuno (1864-1936), Antero is one of those few beings who 
possesses truly the tragic sense of life, a fact recognized in "El 
Sentimiento Tragico de Antero de Quental," the title Julio Garcia 
Morejon gives his chapter on Antero in Unamuno y Portugal. 19 

Unamuno's admiration for Antero dates from his first read
ing of the Azorean poet's sonnets, perhaps as early as 1904.20 

His references to the Portuguese poet, always respectful and ap
proving, recur throughout his varied works. One of the charac
ters in Niebla, a novel published in 1914, Victor Goti, seems to 
speak for the author when he announces "que tres de los autores 
mas favoritos de don Miguel sean Senancour, Quental y 
Leopardi."21 As one scholar writes, "Fue Antero el portugues 
que con mayor profundidad herdo la conciencia del vate 
salmantino; tenso con fuerza su creacion poetica; consiguio, a 
traves de su sentimiento tragico de la vida, influir, con otros 
grandes desesperados, en la doctrina unamuniana de la fe y de la 
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raz6n, del ensuefio y de la 16gica. Fue uno de los agonistas que 
miis contribuy6 a ensalzar esa dicotomia existencial en el seno 
de su alma."22 Unamuno concludes that Antero was undoubt
edly "la mas tnigica figura de nuestra literatura iberica."23 

Central to Unamuno's appreciation are Antero's Sonetos 
Completos. In an essay entitled "Un pueblo suicida," Unamuno 
writes, "Antero ... duenne para siempre. Su coraz6n, libertado 
ya, duenne el sueno en la mano de Dios, en su mano derecha, 
eternamente."24 By the next year his Spanish admirer had ready 
for public use translations of Antero's double sonnets entitled 
"Reden<;;ao," incorporating them into a centenary tribute to Dar
win. 25 To him Antero the poet was always "el de aquellos 
terribles y lapidarios sonetos."26 So, when asked in 1910 by the 
Portuguese writer Teixeira de Pascoaes to contribute to A Aguia, 
a new journal devoted to the cause of the "renascen<;;a" in Portu
gal,27 Unamuno was ready with poems that were not only ap
propriate to a Portuguese readership but expressive of matters 
very close to his own heart. "0 seu director Alvaro Pinto tern 
urn grande empenho em conseguir collabora<;;ao do meu querido 
amigo," wrote Pascoaes, requesting at the same time permis
sion to add the name of this Spanish lover of things Portuguese 
to the masthead of their journal among those of their 
"collaboradores."28 

Unamuno promptly acceded to Pascoaes' two requests. 
He agreed to allow himself to be numbered among A Aguia s 
contributors and he sent along two sonnets, both of them culled 
from a forthcoming collection of Unamuno's sonnets.29 The 
first poem, entitled "Portugal," was a redaction of a poem 
Unamuno had first written in Oporto on 26 June 1907 but which 
he had not published. The second poem carried a more recent 
date, 17 September 1910. In both instances Unamuno chose 
poems that would interest a patriotic, "saudosistic" readership. 
The first poem appeared labeled simply as "Soneto" in A Aguia 
on I January 1911, but carried the title "Portugal" when col
lected a month later. It is the untitled sonnet later called "En 
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la Mano de Dios," in imitation of Antero that has particular 
pertinence here. It opens with an epigraph, the first line ofAntero' s 
poem: 

Na mao de Deus, na sua mao direita. 
Antero de Quental. 

Soneto. 

Cuando, Senor, nos besas con tu beso 
que nos quita el aliento, el de la muerte, 
el coraz6n bajo el aprieto fuerte 
de tu mana derecha queda opreso. 

Y en tu izquierda, rendida por su peso 
quedando la cabeza, a que revierte 
el sueno eterno, aun Iucha por cojerte 
al disiparse su angustiado seso. 

Al coraz6n sobre tu pecho pones 
y como en dulce cuna allf reposa 
lejos del redo mar de las pasiones, 

mientras la mente, libre de la losa 
del pensamiento, fuente de ilusiones, 
duerme al sol en tu mana poderosa.30 

If Antero's ultimate source in "Na Mao de Deus" was Scripture, 
Unamuno's direct literary source was Antero. Indeed, Unamuno 
rewrites Antero's poem, making explicit certain matters that 
Antero had left implicit. Building his poem out of similes of 
mortal flowers and infants protected by their mothers, Antero 
focuses on the quiet eternal journey of the heart at rest in the 
hand of God. Unlike Antero's poem, Unamuno's addresses God, 
linking him directly to the Death that takes away human breath 
and associating him directly with the harsher language of seas 
and gravestones. This celebration of the eternal moment when 
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the heart rests in the Lord's right hand recalls something of the 
uneffaced meaning for Benjamin Benoni of the name given 
him by his mother, meaning "the son of my sorrow." 

Yet Unamuno's poem treats Antero's poem as if it were 
incomplete. His heart will rest eternally and at the last peace
fully in the right hand of God, ventures Antero, but what of the 
head, which makes no appearance in the Azorean poet's poem? 
What of that partner in all the antinomies of reason-passion, 
thought-feeling, head-heart that made for so much suffering in 
Antero's life? Antero ignores the head, has forgotten it, perhaps, 
or has merely set it aside silently as if it no longer had any impor
tance. But Unamuno will not put the head aside. He finds its 
rightful place when the Lord has bestowed on him the kiss which 
is death in his otherwise unoccupied left hand: "la mente, libre 
de la losa I del pensarniento, fuente de ilusiones, I duerme al sol 
en tu mano poderosa." Unamuno "completes" (so to speak) 
Antero's poem, finding that the hands of God - left as well as 
right - are metaphors for Eternity. "La mana poderosa de Dios 
es la eternidad."31 Unamuno's poem is also something of an 
"answer" to the poet of vanitas vanitatum, omnia vanitas he rec
ognized in Antero. In an essay entitled "Plenitud de plenitudes," 
he writes of this singer of "cantos ... lugubres en la dulce lengua 
portuguesa" : 

El poeta parti6 del vanidad de vanidades y todo vanidad del 
Predicador, hijo de David, rey de Jerusalen; y luego de llegar, 
por tal camino, a sentir la redenci6n del Universo todo, y que 
todo despertara un ilia en la Conciencia, descansa, al cabo de 
una tnlgica vida, su coraz6n: na miio de Deus, na sua miio 
direita y puede decirle: Dorme 0 teu sono, coraqiio liberto, / 
dorme na miio de Deus eternamente. Etemamente, no, poeta, 
sino hasta que despierte en la Redenci6n del Universo. Por 
algo 111, Antero, que sufriste como han sufrido pocos la vanidad 
de todo 10 aparencial, llegaste, par el camino de la arnargura, a 
contemplar desde tu crucifixi6n suprema a la plenitud de pleni
tudes y todo plenitud, cuando tu coraz6n durmi6 su suefio etemo 
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en la mana de Dios, en su mana derecha. 32 

Unamuno reminds Antero that even he is not exempt from the 
coming Redemption of the Universe. "Humble yourself there
fore under the mighty hand of God," he might have paraphrased 
Scripture, "that he may exalt you in due time" (I Peter 5: 6). 

Unamuno's last word on Antero is less "corrective." In a 
late poem dated 23 May 1929, he builds once again on Antero's 
famous reference to the right hand of God, apostrophizing Antero' s 
Azorean soul, one teeming with sadness at the moment of his 
suicide: 

Antero, Antero islotefio, 
nido de brumas, Azores, 
donde las algas dan flores 
y la mar engendra en suerro; 

profeta tll congojoso 
de la Atlantida perdida, 
viejo mundo, nueva vida 
de inacabable reposo 

de Dios en la mana diestra 
la aboriginalidad - ; 

tll que viste la verdad 
la sola real, la nuestra, 

la verdad que hace a la suerte; 
Antero, tu alma esta triste 
desde el umbral de la muerte.33 

In 1912 Unamuno had asked a rhetorical question: "Quien 
no conoce ya esta tragica figura de Antero de Quental, el autor de 
los inmortales Sonetos, la mas tragica figura de nuestra literatura 
iberica, inc1uyendo en esta la castellana, la portuguesa, la catalana 
y la gallega?"34 But it is not Antero the tragic figure who is 
evoked by the Galician scholar-poet, Emesto Guerra da Cal (1911
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1994), although his own poem about Antero starts off, like 
Unamuno's, with an epigraph taken from Antero's sonnet. 
"Encontro Marcado," dated 1973, seems to differ most obviously 
from Antero' sand U namuno' s poems on "the right hand of God" 
in not being in the traditional form of the sonnet. 

"Na Mao de Deus, na sua Mao direita 
descansou afinal meu coraS;ao." 

Antero de Quental 

Nodia 
prefixado 
em que 0 meu coraS;ao ha-de parar 
e emudecer 
e desaparecer 

que nao 0 van buscar 
pelas esquinas mestas e floridas das florestas 

do ar 
nem pelas geometrias macias e cristalinas 

das microsc6picas catedrais da neve 
nem nas velas latinas das brancas naus 

das nuvens leves 
nem nas higrimas de aljOfar lancinante 

da morte das gazelas 
nem entre a multitude infinitesimal 

mitida e abismal 
dos graos da areia 

nem na temura mineral das pedras 
nem no intimo segredo vegetal dos veios da madeira 
nem na loucura musical do ar 

Nao 
Nao 0 van procurar por nenhum desses 

escondidos algures 
do Parafso Terreal 

porque nao 0 encontrarao 



67 FINAL POEMS, FINAL THINGS, IN ANTERO DE QUENTAL 

Ele estani fora daqui 
bern longe e alto 

ao lado do cora9ao de Antero 

aconchegado 
a dormir 0 seu sonho alforriado 

da eterna paz perfeita 

Na Mao de Deus 
Na sua Mao direita35 

"Encontro Marcado" looks "modern," getting much of its "mod
ern" effect visually through its layout on the page, But some
thing interesting happens to the words and meaning of the poem 
when its phrases and clauses are laid out in a more conventional 
pattern of lines flush left, resulting in a series of lines that are in 
themselves more readily recognizable as "complete" units of 
expression and meaning. Set down in this way the poem runs to 
exactly fourteen lines, organized (following Guerra da Cal's own 
vertical spacing to indicate discrete sections) into three quatrains 
and two final lines that are a couplet by virtue of their opening 
with the same word. Indeed, when initial rhymes throughout 
are attended to, there emerges a pattern of first-word rhymes 
that corresponds rather closely to the patterns for end rhymes in 
the traditional sonnet, that is to say, abee edee edefgg. 

No dia prefixado em que 0 meu cora9ao ha-de parar e! 
emudecer e desaparecer 

que nao 0 vao buscar pelas esquinas mestas e floridas! 
das florestas do ar 

nem pelas geometrias macias e cristalinas das! 
microsc6picas catedrais da neve 

nem nas velas latinas das brancas naus das nuvens leves 

nem nas lagrimas de aljOfar lancinante da morte das ! 
gazelas 
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nem entre a multitude infinitesimal miuda e abismal dosl 
grilos da areia 

nem na ternura mineral das pedras 
nem no intima segredo vegetal dos veios da madeira 

nem na loucura musical do ar 
Nao Nao 0 vilo procurar por nenhum desses escondidosl 

algures do Parafso Terreal 
porque nao 0 encontrarilo 

Ele estara fora daqui bern longe e alto ao lado do corayilol 
de Antero 

aconchegado a dormir 0 seu sonho alforriado da eterna I 
Paz perfeita 

Na Milo de Deus 

Na sua Milo direita 


The layout of the poem helps to disguise the fact that he has 
written a sonnet employing a discernible, if rather less common 
rhyme scheme. It also allows the poet to hide the fact that he has 
opened out some of his lines to an extraordinary length, a deci
sion which works against final rhyming but encourages the use 
of internal and initial rhymes. 

In subject matter and theme Guerra da Cal is less daring, 
though he does offer a wrinkle on the scriptural accounts of what 
awaits the faithful Christian in the hereafter. The New Testa
ment places the resurrected Jesus at God's right hand, but Guerra 
da Cal foresees a situation in which Antero' s heart rests in the 
right hand of God, while he the Galician poet - sits to the 
right of that heart. Guerra da Cal seems to have earned that hon
ored place by meditating on the renunciations recommended in 
Scripture: "If ye then be risen with Christ, seek those things 
which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. 
Set your affection on things above, not on things on the earth" 
(Colossians 3: 1-2). It is the magic of the poem, however, that 
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even as he rehearses his litany of the things of the world he 
would renounce he celebrates them by their annunciation. Re
nunciation, yes, but celebration too in the spirited way in which 
he names the things of this Earthy (or Earthly?) Paradise. 

In Antero's poem it is the poet who returns to his father 
in death. If "it is Christ that died, yea rather, that is risen again," 
it is also Christ who "even at the right hand of God ... also maketh 
intercession for us" (Romans 8: 35). But in Guerra da Cal's 
poem the task of interceding for mankind (or at least for Guerra 
da Cal) falls to Antero, not Jesus. This daring replacement tac
itly recognizes the poet, who in E9a de Queiroz's words, was 
"urn Santo," a man who in his youth (Jose Regio's words this 
time) "perdeu a fe em que fora educado, sem poder deixar de ser 
naturalmente urn mfsticO."36 If, moreover, Antero's poem fo
cuses on the past after all, it is as if the heart is already resting 
in God's hand when the poet voices his poem Guerra da Cal's 
lines instruct those who at the time of the poet's death might set 
out to search for his heart. Antero's "Na Mao de Deus" posits 
the poet's posthumous future, as do Unamuno's and Guerra da 
Cal's Anterian poems, each of them reworking the Azorean's 
poet's grand metaphor, Unamuno for its romantic expressive
ness, Guerra da Cal for its clear, if resigned, optimism. The fate 
each has invoked recalls what Moses said of Benjamin, "The 
beloved of the Lord shall dwell in safety by him; and the Lord 
shall cover him all the day long, and he shall dwell between his 
shoulders" (Deuteronomy 33: 12). 

Curiously, Antero had had such a memorable vision long 
before retreating to Vila do Conde. If we are to believe E~a de 
Queiroz, Antero's vision came to him in the New World. Off 
the coast of Nova Scotia, reports E9a, 

ahi, urn domingo, tern uma visao que nunca esquece, a d'uma 
cidade puritana (Halifax ou Lunenberg), silenciosa, como 
adormecida no Senhor, toda de tijolo cor de rosa sob urn ceo 
cor de perola, com fundas avenidas mais pensativas que as 
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dos Elysios onde OS namorados passeiam, n'uma mudez de 
sombras, de dedos enla~ados, de palpebras baixas, respirando 
sem outro desejo a flor da sua emo~ao. Quantas vezes Anthero 
me contava d'essa piedosa e suave cidade, e do longo appetite 
que ella repentinamente the dera de quieta~ao eternal Ao cabo 
dos grossos mares atlanticos, Deus talvez lh'a mostrou como 
um prenuncio do seu destino: uma grande tormenta, depois 
um grande descan~o e um descan~o a que Deus nao era 
alheio.37 

Has Ec;a drawn on Antero's sonnet for his comparative image
"como adormecida no Senhor" - to describe the city in Nova 
Scotia that Antero saw long ago? Or has he merely documented 
Antero's own use of the image well before, in Vila do Conde, he 
wove his "final" poem around it? If there can be no certainty 
about this, Ec;a's testimony nevertheless established an early ba
sis for the epiphanic prophesy ofAntero's "last" poem. 
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A Mulher A-;oriana na Prosa de Vitorino Nemesio - Da 
Submissao aTentativa de Liberta-;ao 

Heraldo Da Silva 
California State University, San Jose 

A cosmovisao da realidade as;oriana na obra de Nemesio 
pode enquadrar-se nos pararnetros de urna originalidade tematica 
e estil:fstica ja hoje bern definida e aceite pel a crftica. 0 seu 
geoio literano, como 0 dos grandes escritores peninsulares e 
europeus, tende para urna perceps;ao plurifacetada da realidade, 
frequentemente corn canicter antin6mico, onde convivem lado 
a lado a analise e a sfntese, 0 concreto e 0 abstracto, 0 sensorial 
eo metaf6rico, 0 fisico e 0 espiritual, 0 regional e 0 universal, 0 

antigo e 0 moderno. Assim a sua propensao de conceber 
objectivarnente a realidade global das coisas e da vida contrapoe
se asua ansia inata de idealismo, de evasao poetica e rnfstica: 
"0 essencial, neste mundo" afirrnava ele, "e ganhar as as as que 
nos libertem da temporalidade e da materia." (SSA, 139)*. 

Neste contexto, 0 tratarnento da mulher as;oriana - como 
filha, esposa e mae aparece corn frequencia num contraste 
de geras;oes ern transiS;ao. Numa sociedade onde a famflia 
patriarcal e crista, dorninada por urn "machismo" secular, fez 
da mulher urn elemento de submissiio asuperioridade masculina, 
Vitorino Nemesio soube detectar e drarnatizar os indfcios de 
urn moderado fernioismo que apontarn para 0 fen6meno de maior 
reconhecimento, libertar;iio e igualdade da mulher. 
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A analise, que se vai apresentar, limita-se afiC9ao (contos 
e romance) e acronica nemesianas, e inc ide principalmente sobre 
as ilhas do grupo central: Terceira, Sao Jorge, Pico e FaiaL 
Cronologicamente a maioria das referencias situa-se na primeira 
parte do seculo XX. Apesar de varios episodios sobre a mulher 
rural e pobre, 0 fulcro tematico gira preferencialmente avolta 
da mulher nas classes media e rica das vilas e cidades. 

Antes de desenvolvermos a situa9ao e 0 papel da mulher 
na faIlli1ia das tres classes sociais. apontemos como pano de 
fundo. alguns dados sociologicos gerais, caracterizadores da 
mulher luso-a90riana desta epoca (1900-1950) dentro da 
sociedade iberica e mesmo mediterranica. Tradicionalmente, 
como se sabe, a mulher definia-se, sobretudo, pela sua fun~ao 
conjugal e maternal na faIlli1ia. 0 seu mundo girava avolta do 
lar, onde the competia criar os filhos, dar-lhes amor e educa-los 
segundo os princfpios da moralidade crista e ocidental. A 
ocupa9ao profissional era muito rara para alem da de professora 
primaria ou criada de servir. Em rela~ao ao marido, predominava 
a chamada "filosofia machista" urn con junto de ideias que 
defendia a superioridade do homem sobre a mulher. Sem 
possibilidade de independencia economica, sem direito a ideias 
pessoais e a desejos de prom09ao e realiza9aO individuais, a 
mulher tornava-se, por vezes, urn simples "registo do marido". 
Criada sob a tutela dos pais, passava eventualmente atutela do 
marido, cuja autoridade era indiscutfvel e garantida pela lei. Em 
muitas circunstancias ela convertia-se quase num objecto 
economico em casamentos "arranjados", num objecto de luxo e 
decora9ao sobretudo na sociedade media e alta, ou num objecto 
sexual para satisfazer as necessidades do homem. Tida como 
fragi! e destinada a trabalhos caseiros, nao devia, alem disso, 
buscar 0 prazer sexual, considerado nela como uma deprava~ao. 
Segundo a filosofia entao corrente, "a mulher tinha vfcios e 0 
homem tinha necessidades". Deus, dizia-se, fe-Ia fraca e 
pecadora e nela nao se podia confiar. Sobre a mulher recafa 
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assim, quase exclusivamente, a honra e 0 born nome da familia, 
enquanto ao homem se pennitiam ou toleravam desvios sexuais. 
Dentro destes padroes s6cio-familiares se inserem muitas 
narrativas nemesianas. 

Historicamente 0 nosso escritor fez apenas algumas 
alusoes amulher as;oriana na sociedade anteriorrnente estratificada 
em duas classes nobreza e povo (seculos XV - XVI). 
Posteriormente considerou ele, porem, a evoluS;ao para uma 
sociedade em tr6s classes: 1) uma pequena elite urbana, de 
agregados familiares ainda extensos, privilegiados econ6mica, 
social e culturalmente; 2) uma classe media citadina, minoritana, 
sobretudo de funciomlrios e comerciantes, meio agressivos e 
oportunistas, que aspiravam ao "status" das classes mais 
aristocratizadas; e 3) finalmente uma classe popular, rural, 
maioritana, de pequenos agricultores e pescadores, sobrevivendo 
numa mediania precana, e em certos casos na indig6ncia. Com 
uma escolaridade muito rudimentar, a classe pobre exibia ainda 
muitos vestfgios de subservi6ncia, de auto-desvalorizas;ao, 
dissimulas;ao ou "manha", e acanhamento, tfpicos da chamada 
"gente do monte", expressao alentejana, algo pejorativa, corrente 
na giria das cidades dos As;ores. 

A Mulher na Classe Pobre de Agricultores e Pescadores 

Apesar de lhe conceder menor relevo narrativo, Nemesio 
ainda assim nos deixou urn retrato da mulher rural, como mael 
esposa e filha, cujos tras;os acentuam a sua grande dedicas;ao e 
temura pela faIIl11ia, 0 seu espirito de trabalho e sacrificio, a sua 
humildade e submissao ate ao ponto de, por vezes, ser maltratada 
e abusada, a sua religiosidade profunda e confiante em Deus, a 
sua riqueza de convivio social, e 0 seu sentido estetico, reflectido 
nas suas casinhas brancas, limpas, asseadas e rodeadas de flores. 
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Muitas destas moradias, no principio do seculo, nao 
passavam, na expressao nemesiana, de pobres "casinhas de palmo, 
s6 com uma porta e urn postigo ... uns palheirinhos ... de tectos 
baixos ... com 0 curral de porco debaixo do nariz" (MTC, 32; 
MPM,177). 

Era na exiguidade e na carencia destes ambientes que Ihe 
nasciam "os filhos em fiada" (CI, 79, 206- 207), cuja criasrao e 
educasrao absorviam todos os seus cuidados e capacidade criativa 
e sofredora. Presa ao lar, aos humildes afazeres domesticos e ate 
as vezes agrfcolas ao lado do marido, a mae de famr1ia pobre 
tornava-se em "bestinha de trabalho" (PM, 170) para auxiliar a 
economia familiar. 0 "machismo" asroriano das ilhas centrais, 
talvez urn pouco menos intenso que noutras regi5es do pais, ainda 
no primeiro quartel deste seculo se fazia eco da expressao iberica, 
registada por Cervantes no Don Quijote: "mujer casada, pierna 
quebrada y en casa". Nemesio colheu uma versao asroriana em 
MTC (252) expressada, no que ele designou por "mandamento ... 
da casa, da esteira e da teia", isto e, "as fiminhas querim-se im 
casa im riba do estrado" (150). Em MPM (170) 0 celebrado 
pescador Matesinho de Sao Mateus orgulhava-se de ver a esposa 
"sujeita e fiel 0 seu rospeito", e quando se alcoolizava: 

No meio do berreiro da filharada miuda, malhava na 
pobrinha que nem numa estriga de linho. S6 se ouvia 
naruadoMonturo-Peda~odetraste! Tarra~o! (125) 

"Genio do copo e da chalasra", admitia as vezes, meio-arrependido, 
o seu marialvismo nestes termos: "Todos dizim qu'es santa 
mulher. Spandor nunca to vi ... Mais, s' es santa a mim mo deves" 
(172). 

Abusos sexuais escandalosos do homem, em relasrao a 
mulher rural, nao parecem ter sido muito frequentes no pacato 
ambiente asroriano e cristao, pel0 que Nemesio registou apenas 
urn caso ou outro de paternidade irresponsavel em MTC e PM. 
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Quanto a autoridade e a rigorosa disciplina paterna 
aplicada aos filhos, a mae intervinha frequentemente como 
medianeira e encobridora de faltas (MPM 242, "Cabe~a de 
Boga"). 

Uma outra faceta da mulher sofredora relaciona-se com 
as sacrificadas e humildes criadas de servir que passavam a 
vida inteira na cozinha, como a Mariana Ca~oa de MTC (20), 
"tao velha e caduca que tontejava na cozinha a volta das 
panelas". Em rela~ao ao seu papel de cozinheira, a pobre mulher 
a~oriana via-se e desejava-se para introduzir alguma variedade 
culimma alem da "c6dea de broa", acompanhada de couves, 
feijao e batatas, algum porco, ovos e peixe fresco ou salgado, ja 
que a carne de vaca e galinha se reservava apenas para os dias 
mais celebrados (MTC 183, MPM 310). 

A Mullier da Classe Media das Vilas e Cidades 

Como se disse, a caracteriza~ao feminina deste estrato 
social mereceu mais ampla representa~ao narrativa que a da 
c1asse popular. 

Embora ocupando sempre uma posi~ao subalterna, a 
muTher da c1asse media alia-se ao homem no esfor~o de ascen~ao 
na esc ala social. 0 apre~o e a imita~ao dos valores da c1asse 
rica tornam-se urn objectivo frequente. Neste sentido, 
contrastando as rudes brincadeiras dos filhos dos pescadores 
da Praia da Vitoria com as dos mais abastados comerciantes le
se em MPM (231): 

Nos, 'os da Terra' brincavamos a outras coisas. Os 
nossos pais tinham escritorios ou lojas; as nossas 
maes tinham salas com consoles, avencas e 
begonias ... Era outra loi9a. 
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Tal como acontecia na classe alta, devido ao predomfnio dos 
interesses familiares, a mulher podia converter-se quase num ser 
sem vontade livre, como urn objecto que entrava no jogo 
econ6mico da "cac;a de heranc;as" em casamentos feitos pela 
fanu1ia. Em MTC, por exemplo, a prosapia dos Garcias da Horta 
e em NP a ganancia dos Peixotos da Praia da Vit6ria ilustram 
esta tendencia social de "matrimoniar-se com 'menina ou menino' 
ricos e bern nascidos" (VP, 62). 

Na promoc;ao prioritariados tradicionais valores familiares 
judaico-cristaos do mundo Mediterranico, tais como convfvios, 
amizades e a mutua ajuda econ6mica, religiosa, moral e social, a 
mulher de todas as classes sempre desempenhou urn papel de 
relevo. Consequentemente a organizac;ao e execuc;ao de festas 
religiosas e sociais - baptismos, primeiras comunhoes, 
confirmac;oes, casamentos, Natal, Pascoa, Espfrito Santo, dias 
santos e dias de anos eram da competencia feminina, sobretudo 
na decorac;ao artfstica e na confecc;ao de "uma refeic;ao 
melhorada". Abundam, por isso, na ficc;ao do nosso autor as 
referencias, muito comuns na c1asse media, ao alegre convfvio 
social de tais ocasiOes. Alem disso, a entre-ajuda familiar, ate as 
vezes de filhas que emigravam para beneficiar os pais endividados, 
tambem ficou delineada na obra em questao (PM 198s e VP 12s). 

A interferencia "machista" revela-se na defesa e na 
punic;ao implacavel da honra masculina, ate de suspeitas nao 
provadas sobre a reputac;ao sexual das esposas. Urn exemplo 
c1assico, no ambiente citadino medio, ficou amplamente 
documentado na fanu1ia dos Garcias da Horta, em MTC. Emilia, 
a esposa de J anuario, tomou-se vftima de uma perseguic;ao 
amorosa por meio de cartas an6nimas de urn capitao. Embora 
jamais se provasse a aquiescencia dela, foi cruel e injustamente 
expulsa do lar ate a sua morte, por ocasiao de uma peste. Nem os 
filhos a podiam visitar. Nemesio, born observador e versado ja 
na psicologia modema de Freud e Jung, projectou clinicamente 
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em 10ao Garcia, filho de Emilia, urn caso de inibi9ao emocional 
resultante do "complexo de mae" ausente na sua cria9ao. 

Uma importante componente psfquica, modeladora da 
alma a90riana desde 0 infcio da coloniza9ao, tern sido a 
religiosidade feminina. Profunda mente crente na doutrina e na 
moral crista, a mulher islenha em geral tern sabido exaurir e 
transmitir aos filhos a dimensao espiritual de uma confian9a em 
Deus que da sentido ultimo avida, coragem para enfrentar as 
inumeras prova90es de sobrevivencia naqueles "calhaus" no meio 
do oceano, e responsabilidade de consciencia que de algum modo 
ajuda a controlar 0 egofsmo, 0 orgulho, a imoralidade e outros 
desvios do comportamento humano. Nemesio bebeu com oleite 
materna toda esta ambiencia religiosa que lhe marcou para sempre 
o caracter e a obra. Ele sempre se considerou, alias, escritor 
cristao, com missao profetica de "servir com actos verbais 0 
Espfrito da Verdade, do Amor, da uniao e da equanimidade". Na 
sua fic9aO e na cronica 0 temor, a fe, e 0 amor a Deus, a dev09ao 
e a piedade da alma feminina foram profusamente evocados, 
sobretudo na celebra9ao de festividades limrgicas, por ocasiao 
de crises sfsmicas e em geral na insistencia da ora9ao, da 
penitencia, e da forma9ao religiosa (Cf. PM, MPM). 

A Mulher na Familia da Classe Rica 

Apesar de uma ou outra referencia historica (Sec. XV
XVI) arebeliao de filhas de morgados ilheus, for9adas a entrar 
em conventos quando nao conseguiam casamentos vantajosos 
(CI, 144s), e de outras alusoes "ao espavento de senhoras 
elegantemente paramentadas" para recep90es e bailes, oferecidos 
em Angra aos lfderes liberais e ma90nicos do seculo XIX (1810 
- 1832; MPM 24-25), 0 desenvolvimento em profundidade da 
mulher nas familias ricas a90rianas aparece principalmente em 
MTC. Nesta obra e nalguns contos, os nucleos familiares tais 
como a "roda dos Clarks e dos Dulmos" com toda a sua vasta 
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parentela apresentam-se como resultantes historic as do consorcio 
de famflias de morgados com as de casas burguesas abastadas 
pelo comercio citadino. 

Por urn lado a elite destas fann1ias extensas, em fase de 
transi9ao para nucleares (pais e filhos apenas), era detentora do 
mais alto prestfgio economico, social, cultural e polftico das ilhas. 
Por outro lado 0 predominio dos interesses familiares sobre os 
individuais, uma forte autoridade paterna e marital, e urn 
"chauvinismo machista" ainda bern arraigado transformavam, 
muitas vezes, a mulher desta c1asse em joguete economico de 
heran9as, em elemento de mero luxo decorativo, ou quase 
unicamente em objecto de satisfa9ao sexual masculina. 

Embora aparentemente alheio a uma posi9ao de justi9a 
social combativa, Vitorino Nemesio nao deixa de retratar com 
objectividade, por vezes ironica, a situa9ao privilegiada em que 
se movimentavam as mulheres da c1asse alta. Consequentemente 
estas "senhoras distintas" nao so habitavam nas luxuosas "casa 
solarengas" e nos "palacios com grades e janelas", mas tambem 
viajavam elegantemente trajadas na primeira c1asse dos navios, 
ocupavam os camarotes teatrais destinados "as fa1Il11ias gradas 
da terra", e ate nas igrejas citadinas se lhes reservava lugar de 
honra no transepto, enquanto ao fundo ficava a pobre gente do 
povo (MTC 197). Promoviam, alem dis so, bailes e saraus 
musico-literarios a volta do piano e do violino, onde exibiam os 
seus trajes de soiree, desfiavam orgulhosamente as suas ilustres 
genealogias e declamavam poesia romantica e simbolista, 
repassada de misterios, amores exaltados e "paixoes 
assolapadas". Em MTC, por exemplo, as irmas Peters da cidade 
da Horta representavam urn modelo, algo tardio, de fidalgas 
ociosas e romanescas, que influenciadas por dramas livrescos 
se tornavam intermediarias de amores contrariados, como no 
caso de Margarida Dulmo e Joao Garcia. 

Foi tambem nesta camada social que a pena de Nemesio 
registou e verberou os excessos da superioridade masculina dos 
pequenos magnates a90rianos, que as vezes reduziam a mulher 
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submissa quase a urn objecto economico, decorativo e sexuaL Con
tra tal situac;ao opressiva se insurgiam algumas jovens mais 
esclarecidas e rebeldes das cidades, sobretudo da Horta e de Angra, 
influenciadas por modelos estrangeiros, principalmente anglo
saxonicos. Assim a heroina de MTC, Margarida Clark-Dulmo, 
vendo-se forc;ada pela fanulia a contrair urn casamento vantajoso, 
exclamava revoltada: 

Numa terra em que tudo sao heranr;as e neg6cios, 0 que 
vale uma rapariga? ... Sao os vestidos, e 0 baile, e 0 dia 
de anos, urn arraial a que se vai ... Se os pais ja nao tern a 
que se tomem a gente nao lhes pode servir?! Sim... e 
dispor; pOis entao! Eu sou uma especie de predio que 
por acaso ficou livre. Muito deve urn filho a seus 
progenitores! ... Quanto mais se e 'firninha' como diz a 
Mariana do Pico... Ja fiz a primeira comunbao, 
crismaram-me... vamos chegando aaltura das flores de 
laranjeira. (MTC 150) 

A escolha de uma carreira profissional estava igualmente 
fora de questao: 

naquele viver estupido e presurnido da Horta [continua 
ainda Margarida] estava decretado que uma rapariga da 
sua condir;ao nao podia ganhar a vida. Era uma vergonha 
receber dinheiro pelo suor do seu rosto! Mas nao ter 
onde cair morta e ficar de urn dia para outro mullier dum 
herdeiro cobi~ado... isso era extremamente chique!... que 
ridfcula opereta tudo aquilo. (354) 

Nilo obstante se ver reduzida acondi9ao de "flor da sociedade" ou 
de objecto de transac;oes casamenteiras, a mulher podia igualmente 
tomar-se vitima de abusos e ciumes do homem rico, frequentemente 
polfgamo. Tal sucedeu no caso de Charles Clark na Horta, que 
alem de meter em reclusao rigorosa a esposa, Margarida Terra, 
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proibia igualmente a amante, Ana Silveira, de sair a rua 
livremente (MTC 126-130). 

A tese nemesiana do feminismo libertador, que ja aflorou 
tenuamente no romance VP e num ou noutro conto, toma grande 
vulto, como se sabe, em MTC, cuja heroina se transformou num 
dos melhores retratos de mulher da literatura portuguesa e 
brasileira. Nao se trata, como afirma Fidelino de Figueiredo, 
de uma daquelas personagens que por "simplifica~ao de 
atributos saltam da literatura para a vida real". Nemesio 
conseguiu antes fazer urn "retrato comp6sito", concentrando 
nela nao urn ser linico, mas urn mundo de realidades islenhas e 
universais que simbolizam a experiencia global da vida do autor. 
Apesar da sua tragedia final, Margarida Clark-Dulmo torna-se 
simultaneamente modele incipiente da mulher moderadamente 
libertada, sintese evocadora da a<;orianidade e imagem de mulher 
universal nas suas tendencias classico-romanticas e na sua 
mitifica<;ao de vitima imolada ao destine fatal. 

Como ja afirmamos num outro estudo: poder-se-ia 
acrescentar que, em certo sentido, Margarida e urna imagem de 
cada urn dos a<;orianos, porque na ampla carga de a<;orianidade 
colectiva que ela transporta todos reconhecemos algo de n6s 
pr6prios, embora nao se veja la nenhum de n6s totalmente 
representado. Julgo que muitos a<;orianos, tanto os da fixa<;ao 
como os da diaspora, sempre tao ilhados, dependentes, 
complexados, subservientes, sujeitos a tantas cadeias fisicas e 
morais, nos podemos facilmente identificar com Margarida, 
modelo romantico-rebelde de liberta<;ao, de rejei<;ao de 
conven<;5es aristocraticas, de preconceitos de classe e do 
desprezo pelo trabalho manual, de rebeldia contra os excessos 
de autoridade paterna e os abusos da superioridade masculina e 
marialvista que fazem da mulher por vezes urn objecto 
econ6mico, sexual e decorativo. Com ela nos podemos ainda 
identificar no apre~o classico-racional da livre escolha do 
amor, da modera<;ao emocional com mais cabe<;a e menos 
cora<;ao, da busca da nossa realiza<;ao pessoal, do nosso lugar 
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no mundo, da nossa dignidade. 

Conclus5es 

Do que se acabou de expor sobre a mulher as/oriana na 
primeira parte deste seculo, poderiamos conduir que Vitorino 
Nemesio tentou dramatizar na sua ficS/ao urn perfil de mulher, 
complexo na sua estratificaS/ao social e em fase de transiS/ao de 
urn sistema familiar extenso e patriarcal para urn mais moderno 
e nuclear, a caminho de maior reconhecimento, dignidade, 
libertaS/ao e igualdade. A tese nemesiana de urn moderado 
feminismo, que aponta para a liberdade de escolha no matrim6nio 
e na carreira profissional, para a elevaS/ao social e cultural 
femininas, contrap5e-se as convenS/5es aristocratic as de entao, 
com preconceitos e privilegios de classe, e com excessos de 
superioridade masculina que, por vezes, reduziam a mulher a urn 
objecto econ6mico, decorativo e sexuaL 

Ressalta igualmente das paginas da sua obra urn tipo de 
mulher as/oriana, em geral, carinhosa e dedicada ao bem-estar 
econ6mico e espiritual da fanulia, onde predomina 0 espirito de 
entre-ajuda e amplo convfvio sociaL Finalmente do seu amago 
ilheu, profundamente religioso e sofredor, tern ela sabido arrancar 
e transmitir convicS/5es de fe e moral que dao sentido e esperanS/a 
a existencia humana e the garantem princfpios de s6lida formaS/ao 
de consciencia. 

A Nemesio e ao seu genio literano - realista, poetico e 
mitificador - se fica a dever este perfil de mulher as/oriana, 
sintetizado e encarnado na imortal Margarida Clark-Dulmo, 
modelo regional e universal de uma epoca. 
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Nota 

* Neste trabalho citam-se as seguintes obras de Vitorino Nemesio, cujas 
abreviaturas sao: 

PM 
MPP 
VP 
MTC 
CI 
SSA 
CF 

Pago do Milhafre, 1924 
Misterio do Pago do Milhafre, 1949 
Varanda de Pilatos, 1926 
Mau Tempo no Canal, 1973 
Corsario das flhas, 1956 
Sob os Signos de Agora, 1932 
Casa Fechada, 193 
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Vma Visao da Outra Margem: A Emigra~ao em A Ilha eo 
Mundo de Pedro da Silveira 

Francisco Cota Fagundes 
University ofMassachusetts at Amherst 

A Ilha e 0 Mundo (1952)1 e uma sequencia de poemas 
nao individualmente datados dividida em quatro sec90es ou 
nucleos tematicos intitulados "Hist6ria", que contem urn unico 
poema do mesmo titulo; <4Treze Poemas da Ilha das Flores", 0 

mais longo dos nucleos tematicos, composto de nove poemas, 
sendo dois deles, "Chamarrita" e "Quatro Motivos da Faja 
Grande" divididos em, respectivamente, duas e, como indica 0 

titulo, quatro partes. As ultimas duas sec90es desta integrada 
sequencia sao "Os Caminhos do Mundo", que contem tres 
poemas, 0 terceiro dos quais, "Exodo", esta dividido em tres 
partes. A quarta e concludente sec9ao ou nucleo tematico intitula
se, apropriadamente, <4Quatro Poemas de Antemanha", sem 
subtitulos a nao ser os de numerais cardinais de 1 a 4. 

Antes de entrarmos numa analise dos poemas, ou, mais 
especificamente, da visao da emigra9ao que eu rubriquei de "visao 
da outra margem", chamo a aten9ao para as implica90es 
denotativas e ideol6gicas dos titulos, come9ando com 0 titulo da 
recolha: 0 bin6mio "a Ilha" e "0 Mundo", ligados pela copulativa 
"e". Dois signos que apontam para duas realidades separadas? 
Ligadas entre si ja que, geograficamente, a primeira e parte da 
segunda? Representar-se-a, nesta colectanea, 0 drama da Ilha 
separada do todo a que pertence, 0 Mundo? Existirao, como a 
primeira vista parece sugerir a conjun9ao copulativa, pontes en- . 
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tre a Ilha e 0 Grande Mundo? 
Quanto aos titulos que encabeyam os quatro nucleos 

tematicos, aqui reduzidos aos termos que desejo enfatizar, sao 
e1es: Hist6ria; Poemas da Ilha das Flores; Caminhos do Mundo; 
Poemas daAntemanha. Quedando-nos, pOI enquando, no indice 
de A Ilha e 0 Mundo, isto e, antes mesmo de abrirmos 0 livro e 
analisarmos os poemas da perspectiva anunciada no titulo deste 
trabalho, somos alertados pelo poeta para dois factores que com 
certeza desempenharao papel crucial na leitura. Urn desses 
factores patenteia aquilo que suspeitamos ser a orientayao tematica 
dos poemas: 0 compromisso com a Hist6ria; a tematica regional, 
neste caso adscrita it ilha das Flores, ninho paterno do Poeta; a 
evasao ayoriana pelas sete partidas do mundo (evasionismo 
empirico, ou empirico mas tambem aparentado ao dos poetas 
claridosos de Cabo Verde?); e, finalmente, 0 anunciar (supeitamos 
que esperanyoso) duma antemanha, dum alvor. Encarados duma 
perspectiva ideol6gica mais abstracta mas ainda baseada 
estritamente na configurayao tematica destes nucleos, suspeitamos 
estar na presenya de urn Poeta empenhado, embarcado numa 
viagem poetica cujo ponto de partida e uma experiencia hurnana 
regional mas com implicayoes muito mais vastas, anunciando e 
afirmando essa "antemanha" do fim da viagem - agora ja nao 0 

duvidamos (ou deveriamos manter certas duvidas?) - a esperanya 
que todo 0 compromisso ou empenho pressupoe. 

Ainda sem entrarmos nos respectivos poemas, mas 
aproximando-nos urn bocadinho mais da alma d'A Ilha e 0 Mundo, 
atenhamo-nos, tendo 0 cu}dado de nao dizer mais do que e licito 
perceber a esta enorme distancia, aos titulos dos poemas 
individualmente considerados. "Hist6ria" e 0 poema que, 
solitario, compoe a primeira secyao que tern 0 mesmo nome: 
hist6ria dentro da Hist6ria e, pois, 0 que este titulo nos sugere; 
ou, meIhor talvez, pois trata-se de urna breve "hist6ria" dentro da 
Hist6ria, a(s) est6ria(s) duma soIitaria experiencia. Dos nove 
poemas que compoem a segunda secyao de A Ilha e °Mundo, 0 
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primeiro - seguindo 0 paddio estabelecido pela primeira secyao 
intitulada "Hist6ria" e contendo urn unico poema do mesmo 
nome - tambem se intitula "Dha". Segue-se-lhe "Dia de Va
por", anunciando-se, assim, urna das constantes tematicas deste 
livro: a chegada (e a partida?) de barcos que, sabendo, como 
sabemos, tratar-se dum livro dum poeta ayoriano e pelo menos 
em parte sobre os Ayores, suspeitamos logo que algo tera aver 
com a emigrayao. "Burgo" e 0 terceiro poema deste nuc1eo 
tematico. Estar-se-a a anunciar 0 palco dalguma experiencia, 
dentro do "teatro" mais amplo denotado por "Ilha"? Palco do 
pequeno drama dos que chegam ou partem, prenunciado pelo 
titulo "Dia de Vapor"? Ou sera "Burgo" 0 palco para esse drama 
humane (notemos que e a primeira vez que, titularmente, aparece 
uma referenda directa a urn ser humano) do quarto poema, 
intitulado "Poema Incompleto da Menina da Vila"? Incompleto 
o poema ou 0 itinerario, as aspirayoes da "Menina"? Falta 
comentar, nesta visao sempre muito de longe, os titulos dos 
ultimos cinco poemas deste segundo nuc1eo tematico, que sao, 
na ordem em que aparecem, "Chamarrita", "Lembranya de San 
Miguel-o-Anjo", "Quatro Motivos da Faja Grande" (sendo urn 
desses "motivos" subintitulado "1 maneira de Cesario Verde, 
propositadamente"), "Momento" e "Para ti que ficas parado". 
A nota folc16rica (e festiva?) anunciada em "Chamarrita", a nota 
religiosa (se-Io-a?) sugerida por "Lembranya de San Miguel-o
Anjo", da Iugar - ea prime ira vez que isso acontece, com base 
nos titulos destes poemas - a urn veridico top6nimo: "Quatro 
Motivos da Faja Grande". Faja Grande, ilha das Flores, ea 
patria chica do poeta Pedro da Silveira. 

Quanto aos dois ultimos poemas deste nucleo 
"Momento" e "Para ti que ficas parado" - podemos dizer, nada 
mais sabendo deles por enquanto, que titularmente se 
complementam urn ao outro. Quereni 0 primeiro referir-se ao 
momento lirico, a detenyao momentanea do tempo, atributo 
tantas vezes reconhecido apoesia (e as artes irmas) pela sua 
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capacidade de fixar, qual fotografia ou pintura, a realidade 
transitoria? Coaduna-se esta perspectiva contemplativa, 
esteticista (se, de facto, disso se trata) com a dum poeta 
empenhado, como suspeitamos que este e? "Para ti que ficas 
parado" e urn titulo prenhe de sugestoes. Por urn lado, parece 
querer introduzir urna constante da experiencia ilhoa a que ja 
nos habituou a leitura de outros escritores ilheus: 0 estaticismo; 
a SenSal(aO de que nada acontece; ou de que a vida se adia e que 
a nos, de alma indiferente ou dormente, so nos cabe aguardar. 
Estaprotoleitura (chamemos-Ihe assim) do titulo de "Para ti que 
ficas parado" parece cobrar urn minimo de viabilidade devido a 
sua proximidade - isto e, por estar incluido 0 poema no mesmo 
nucleo tematico - desse ja comentado texto poetico cujo subtitulo 
inclui urna referencia directa a Cesario Verde, 0 poeta peripatetico, 
ojlaneur lirico por excelencia. Como se sabe, a poesia de Cesario 
esta inextricavelmente associada a grande cidade nacional, nao 
aos "burgos", nao as pequenas freguesias (embora ele tenha 
escrito poemas rurais tambem). As suas deambulal(oes - como 
no celebre poema-errancia "0 Sentimento dum Ocidental" 
rompem os momentos para fixar, num periodo que 
cronologicamente se prolong a das "ave-marias" durn dia as "horas 
mortas" do dia seguinte, embora em tempo psicologico dure urna 
etemidade. Sera 0 "Momento" de Pedro da Silveira alusivo a 
uma etemidade psicologica? 

o terceiro dos nucleos tematicos de A Ilha e 0 Mundo, 
intitulado "Os Caminhos do Mundo", e composto de "Memoria", 
"Romance" e "Exodo", estando este ultimo, como acima se 
indicou, dividido em tres partes indicadas por nurnerais cardinais. 
A que memoria se referira 0 poema do mesmo nome? Memoria 
da Historia - isto e, da historia e estorias - destes burgos, destas 
fajas, desta ilha contida dentro do mundo a que 0 titulo global da 
obra alude? Poesia memorialista, pois? Ou poesia alimentada 
pela memoria - pensamos logo em Wordsworth - mas arrancada 
a realidade? Mas memoria de que tipo? De vivencias pessoais e 
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testemunhadas? Ou memoria de leituras, de outras ilhas, de outros 
mundos? Suspeitamos que de ambos os tipos, pois de memorias 
empiricas e vivencias do agora se faz a poesia empenhada; e de 
memorias de outros poetas, de outras memorias ja poetizadas se 
faz toda a poesia. Qualquer que seja a resposta fornecida pelo 
poema quando com ele directamente contactarmos, suspeitamos 
(perdoem 0 abuso deste verbo, so justificavel por se tratar duma 
tentativa de ver muito ao longe) estar na presenya da metapoesia, 
da reflexao poetica sobre si mesma. Logo em seguida nos surge 
urn titulo que, apesar da sua frequencia em recolhas de poesia, 
nao deixa de ser enigmatico: "Romance". Romance no sentido 
de genero, por "rimance"? Ou tratar-se-a dum poema evocativo 
duma experiencia amorosa? Pessoal? Testemunhada? Alegoria? 
o ultimo poema deste nucleo tematico nao apresenta tais duvidas. 
Intitula-se, biblicamente, "Exodo". Evocayao da tragica 
experiencia dos filhos de Israel para (super)dramatizar a 
experiencia emigrante? Se assim e, temos neste poema 0 primeiro 
indicio claro da visao da outra margem: a emigrayao portuguesa 
- neste caso, com incidencia particular na emigrayao das gentes 
ayorianas - encarada em termos tragicos de epicas proporyoes. A 
extensao do poema (poema dividido em tres, so excedido em 
extensao em toda a colectanea pelos "Quatro Motivos da Faja 
Grande") parece querer reforyar essas proporyoes. 

Pouco mais podemos adicionar com base nesta perspectiva 
ao longe, pois 0 ultimo nucleo tematico de A llha e 0 Mundo, 
composto de urn ilnico longo poema subdividido em numerais 
cardinais, nada mais nos diz para alem de anunciar uma 
antemanha. Ja aventamos a possibilidade de essa antemanha se 
referir a uma alvorada de esperanya. Mas agora, depois de 
trazermos abaila - com base numa referencia titular do proprio 
Poeta - 0 celebre poema citadino de Cesario Verde, esse 
"Sentimento dum Ocidental" que nao termina com uma alvorada 
mas com "horas mortas" - nao podemos ter a certeza se a 
antemanha silveiriana anuncia 0 raiar dum dia melhor ou a 
confirmayao de uma total desilusao so aliviada por um ressaibo 
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de desejo alimentado pela dor. Lembremo-nos que "0 
Sentimento dum Ocidental" termina do seguinte modo: 

A Dor humana busca os amplos horizontes, 
E tern mares de feI, como urn sinistro mar.2 

Mas ja e tempo de por termo a esta protoleitura e enfrentarmo
nos com os textos de A Ilha e 0 Mundo e 0 tema que aqui nos 
trouxe: a emigrayao ayoriana, a visao da outra margem. 

"Hist6ria" (pags. 11-13) e, como rezam os seus primeiros 
dois versos, urn "Poema sabendo a sangue I na minha boca". 
Prosseguindo a leitura, descobrimos que 0 sujeito poetico, 
empenhado e intervencionista, assumindo-se e presurnindo-se 
consciencia hist6rica dum povo, evoca, com 0 prop6sito de as 
trazer a ton a e denunciar, epocas ou momentos hist6ricos ("A 
hist6ria das angustias e das raivas I nao soltadas") de opressao 
religiosa ("nossa eterna hist6ria de renlincia avida, I esperando 
o ceu"), e hist6rias "de donatarios e capitaes-mores", seguidas 
das hist6rias dos ''piratas argelinos e piratas ingleses I roubando 
e queimando ..." Trata-se da justaposiyao e coalescencia de 
algumas das principais foryas que presidiram a hist6ria do 
arquipelago ayoriano: religiao escravizante, explorayao, invasao. 

o poema avanya discursivo, narrativo, acusador, pautado 
de versos estroficamente enfatizados, cada urn funcionando como 
refrao ou leitmotiv de urn povo martirizado, urn povo infeliz 
com lagrimas mas, na voz do Poeta que incarna as aspirayoes 
desse povo a que pertence, nao destituido de esperanya: "Sangue 
do povo", "Lagrimas do povo", "Saudades do povo", "Sonhos 
do povo". Sob a rubrica do verso-refrao "Lagrimas do povo" 
que e precedido pela estrofe evocativa das "lagrimas de fome, 
de todas as fomes" do povo ayoriano e seguido de mais duas 
estrofes, uma dedicada ao drama dos que ficam e da estrofe fi
nal do poema, em que 0 poeta se dirige ao seu pr6prio 
esperanyOSO poema, incitando-o a revolta - surge 0 tema da 
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emigrayao. A estrofe introduzida pelo verso-refrao "Lagrimas 
do povo" e, de longe, a mais longa do poema "Historia". Este 
facto, escusado sera afirma-lo, e muito significativo. 
Evidencia a importancia que a emigrayao ayoriana, 
particularmente a que se dirigia ao Vale de San Joaquin na 
California (embora essa regiao seja tamb6m emblematica de 
outros destinos migratorios da gente ayoriana), representa 
neste poema. Citemos essa longa estrofe de "Historia" que, 
por estarmos hoje aqui reunidos no Vale de San Joaquin, se 
torna particularmente relevante.3 

Poema feito de esperas e de longe, 
cheirando a sal: 
-Nossos irmaos que foram 
pra mundos estranhos de Hnguas estranhas; 
tiraram oiro nas areias dos rios 
e alugaram os bravos nos ranchos, 
nas fabricas, nos portos ... 
(0 suor da nossa gente fertilizando a terra 
negra 

e cinzenta 
do San Joaquin Valley!) 
Nossos irmaos ... 
ergueram vilas e cidades na patria estrange ira, 
e choraram saudades das ilhas 
perdidas para tras das serras e dos vales, 
no meio do mar ... (pag. 12) 

No concernente ao tema da emigrayao, "Historia" 
pode ser visto como 0 primeiro andamento desta, como 
desejaria agora chamar-Ihe, sinfonia-sequencia poetica. Os 
seus temas (na acepyao musical e liteniria do termo) sao 1) 0 

drama dos que ficam (dis so falam muitos outros poemas de A 
llha e 0 Mundo); 2) 0 drama dos que partem (disso tratam 
tambem varios poemas de A llha eo Mundo); e 3) a esperanya 
invocada nos ultimos cinco versos deste poema (a sua estrofe 
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mais curta), versos esses que desempenham funyao semelhante 
aque afinda representava na canyao chissica. Ja sabemos que a 
ultima secyao tematica de A Ilha e 0 Mundo se intitula "Quatro 
Poemas da Antemanha" e que, portanto, esta sinfonia-sequencia 
vai terminar variando 0 tema da esperanya com que conclui 0 

primeiro poema. Quanto ao conteudo historico que este poema 
intitulado "Historia" invoca e prenuncia, veremos - sem surpresa 
para ninguem familiarizado com esta primeira recolha de poemas 
de Pedro da Silveira - que, para alem de se inspirar na historia 
das nossas ilhas em geral e da emigrayao em particular (com 
algum relevo para a historia migratoria da familia do proprio 
Poeta)4, sobretudo da emigrayao de fins da prime ira vaga e de 
toda a segunda (compreendendo urn periodo que medeia entre 
1820 e 1930), assenta tambem na inspirayao bedida nos poetas 
claridosos e da negritude, com relevo muito especial para Jorge 
Barbosa (poeta palimpsestico de "Historia" e nao so), Manuel 
Lopes e, possivelmente, 0 sao-tomense Francisco Jose Tenreiro.5 

Nao aponto esta por demais conhecida divida silveiriana 
aos poetas caboverdianos para minimizar ou reduzir a 
originalidade da sua voz poetica (que geralmente se considera 
mais sua no volume Sinais de Oeste, vindo a lume dez anos 
depois, isto e, em 1962). Se alguma coisa nos ensina a modema 
teoria literaria, ens ina-nos que todos os poetas bebem na fonte 
uns dos outros; e que a poesia, conquanto se apoie no 
circunstancial e vivencial historico, nao pode escapar a si mesma. 
Eurn truismo que toda a poesia e, ante tudo mais, feita de outra 
poesia. Antes de prosseguir desejaria apontar que - no contexto 
deste poema feito de evocayoes historicas e tomadas de posiyao 
poetico-ideologicas - a inclusao, com base na sua presenya 
palimpsestica, do nome de Jorge Barbosa (poema 3 de "Exodo"), 
de Manuel Lopes (a quem e dedicado 0 poema "Dia de Vapor" e 
que, pOI sua vez, dedica a Pedro da Silveira 0 poema "Vozes" do 
seu livro Poemas de Quem FicoU,6 editado nos Ayores em 1949) 
e Francisco Jose Tenreiro (a quem sao dedicados, em parte, os 
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"Quatro Poemas da Antemanha")1 tambem desempenha outra 
importante funr;ao: por urn lado, a de evocar a semelhanr;a en
tre os Ar;ores e Cabo Verde no que respeita aexperiencia da 
insularidade, 0 flagelo da emigrar;ao e, ate certo ponto, as 
adversidades do clima; por outro lado, a de irmanar, em muitos 
aspectos da sua hist6ria, os ar;orianos e outros povos lus6fonos. 
Trata-se duma irmanar;ao com relevo especial para a denimcia 
da opressao colonizadora (embora com marcadas diferenr;as 
entre os Ar;ores e as co16nias africanas), a da reinvindicar;ao 
duma ar;orianidade, j a anteriormente teorizadas (Vitorino 
Nemesio, Luis da Silva Ribeiro)8 e poetica e ficcionalmente 
"aplicada" por outros escritores ar;orianos que antecipam, 
teoricamente e na pratica, as tendencias nacionalisticas das 
literaturas africanas de lingua portuguesa: a caboverdianidade 
dos escritores da Claridade (com 0 seu primeiro nUmero lanr;ado 
em Marr;o de 1936), a angonalidade, a mor;ambicanidade, etc. 
Mas e sobretudo no concernente atematica da emigrar;ao - em 
muitas das suas ramificar;oes, por exemplo os bin6mios Ilha/ 
Mundo, Prisao/Liberdade, PartirlFicar, Desespero/Esperanr;a 
com muitos "sememas" destes "signos", como "mar", "vapor", 
e "Calif6rnias" - que a poesia de A Ilha e 0 Mundo se aproxima 
da caboverdiana, sem que 0 poeta e erudito Pedro da Silveira 
jamais confunda ou que ha de diferente na hist6ria dos dois 
povos.9 

Primeiro tema: 0 drama dos que ficam 

o facto de eu ter privilegiado, na ordem cronol6gica, 0 

ficar sobre 0 partir, nao quer dizer que os poemas de A Ilha eo 
Mundo se dividam em series rigorosamente rubricaveis com um 
ou outro desses termos, embora seja inegavel que haja urn 
preponderancia de poemas do ficar no segundo nucleo tematico 
do livro e que no terceiro e quarto nuc1eos - mas sempre em 



94 FRANCISCO COTA FAGUNDES 

rela9ao com 0 drama dos que ficam e da perspectiva de urn 
sujeito poetico que esta olhando para os emigrantes de dentro 
da ilha, isto e, da outra margem que nao a do pais de destino 
a tonica recaia mais acentuadamente sobre 0 partir e chegar a 
outra margem (isto e, 0 pais adoptivo) e 0 regressarlniio ter de 
partir. 

Na concep9ao que os psicossociologos tern da 
experiencia emigrante - a qual costumam dividir em vanas fases 
- preliminar, de espectador, de progressiva participa9ao, de 
choque cultural, de adapta9ao, de toma-viagemlO - os poemas 
do nuc1eo "Treze Poemas da Ilha das Flores" sao, quase por 
defini9ao, enquadraveis na fase preliminar. Esta e uma fase 
caracterizada, segundo Lewis e Jungman, pela decisao da 
partida, pelos preparativos para a residencia no estrangeiro, e 
pela forma9ao de esteriotipos da futura terra adoptiva. No 
nuc1eo de poemas que estamos a considerar neste apartado, 
domina, aexc1usao das demais, a ultima dessas tres constantes 
tematicas, isto e, 0 esteriotipo daAmerica. No nuc1eo da poesia 
silveirina em epigrafe, parem, essa constante, nao de todo 
paradoxalmente, esta inextricavelmente associada a outra de 
que se nutre e a que, ate certo ponto, da origem: a visao da ilha 
(da parte do sujeito poetico) como prisao. Essa experiencia da 
ilha como carcere alimenta-se de factores historicos, 
geograficos, c1imatericos, psicologicos, e miticos que muito 
contribuem para a inegavel, se bern que peculiar, a90rianidade 
de A llha e 0 Mundo e para 0 seu estatuto de poesia empenhada. 

Antes, porem, de focar 0 signa da "ilha" (e seus 
"sememas", como "mar"), chama a aten9ao para a concep9ao 
dramatica deste nuc1eo tematico de A llha e 0 Mundo e relevante 
papel que essa concep9ao dramlitica desempenha na tematica 
da e/imigra9ao em geral e da ilha como carcere em particular. 
Todos os poemas da sec9ao temlitica "Treze Poemas da Ilha 
das Flores" reflectem urn ponto de vista dramatico. Quero eu 
dizer com isto que, neles, 0 sujeito poetico e0 espectador dos 
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seus irmaos ilheus, 0 interprete da sua condi900, 0 leitor da 
realidade deles, 0 que nao causa nenhuma surpresa tratando
se, como se trata aqui, de poesia sociaL Esta e a poesia que, 
por definic;ao, estabelece/cria pontes entre 0 eu lirico e os 
Qutros. Alias, para acentuar ainda mais 0 caracter dranllitico 
destes poemas, todos e1es tern 0 seu grande ou mais circunscrito 
cenario (a ilha, 0 burgo, a vila, a sala pequena, a Faja Grande, 
etc.) e a sua circunstancia (a chegada dum vapor, 0 nada
acontecer do poema "Burgo", a Menina a sua j anela curtindo a 
desesperanc;a, uma chamarrita, uns velhos a contar hist6rias da 
Cala/ona, etc.). A maioria tern personagens, em vanos casos 
multiplos personagens, alguns deles identificados por nome. 
Sao mini-dramas poeticos. A perspectiva que i( e )nforma os 
poemas e a do espectador dotado de urn nivel de compreensao 
superior ados individuos observados (0 vulto que assoma Ii 
janela; os baleeiros; Mariazinha a espera do principe encantado 
que nao vira; 0 Frank tocando 0 coriano; 0 dono da loja [numa 
outra evocac;ao de Cesario Verde] que boceja entediado no seu 
estabelecimento sem fregueses; 0 Ti Antonho Cristove apoiado 
Ii sua bengala; 0 irmao que fica parado, do poema com que se 
cerra este nucleo tematico). Esta perspectiva de espectador 
assumida pelo sujeito poetico empresta aos poemas uma 
inegavel dimensao dramatic a (com 0 sujeito poetico e 0 leitor 
como espectadores), mas tambem urn (talvez inevitavel) tom 
paternalista: 0 de um-individuo-apenas-a-julgar/criar -o-drama
dos-demais. Trata-se, portanto, de uma poesia nesse sentido 
inegavelmente autoritaria, uma poesia que eleva a perspectiva 
de urn Ii realidade de todos. (Com isto nao quero de modo 
nenhum negar a realidade s6cio-econ6mica por detras destes 
referentes poeticos, nem 0 humanismo e humanitarismo do 
poeta Pedro da Silveira. Refiro-me apenas a urn atributo 
inerente a poesia de cunho sociaL)ll Neste nucleo tematico ha 
apenas dois poemas que assumem uma perspectiva 
autobiografica, isto e, em que 0 eu-narrador e 0 eu-narrado 
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coincidem: "Lembranyas" e "Momento". Mas ate mesmo neste 
ultimo, 0 eu narrado desempenha 0 papel de espectador: "0 
que eu vejo, / sao estas mulheres vestidas de preto, / as maos 
deformadas de cavar a terra." (pag. 35). 

Cada um dos treze poemas (na contagem do Poeta, nove 
na minha) constitui uma variayao do "tema" ( ou drama) dos 
que ficam. Limitar-me-ei a apontar alguns dos aspectos mais 
salientes dessa dramatizayao poetica do ficar, incluindo algumas 
das suas dimensoes psicol6gicas e miticas. Insistirei sempre 
no caracter integrado dos poemas que perfazem esta colectanea. 
Restringindo-nos ao nucleo tematico que agora nos ocupa, 
reitero 0 facto de estes nove ( ou treze) poemas serem variayoes 
de um ou mais "temas" apresentados no primeiro "movimento" 
da sinfonia sequencia. Chamo agora a atenyao para 0 facto de 
os poemas que perfazem "Treze Poemas da Ilha das Flores" 
serem variayoes uns dos outros; isto e, cada poema leva um 
bocadinho mais longe algum tema apresentado no(s) 
anterior( es); 0 poema que estamos a ler agora tambem tem urna 
relayao prospectiva com os que se the seguem. Esta 
concatenayao de temas de poema para poema talvezjustificasse 
- sem precluir outras interpretayoes e retomando a analogia 
dramatic a - 0 encararmos os poemas individuais deste nucleo 
como "cenas" nurn acto, constituido este pelo nucleo inteiro. 
o volume seria, escusado e afrrma-lo, 0 "drama". Esta analogia 
dramatic a nao implica que esteja eu a abandonar a analogia 
musical. Ambas me parecem validas e actuantes nesta obra, 
cuja dimensao estetica nao sei se ja foi suficientemente 
reconhecida. 

A mera presenya de um barco - qual madeleine 
proustiana, qual navio entrando a barra como na "Ode 
Maritima" de Alvaro de Campos (mais adiante regressaremos 
a Pessoa) - evoca "Calif6mias perdidas de abundancia" (pag. 
17). Neste poema - "Ilha", urn dos mais celebres e justamente 
celebrados do volume - 0 barco, ao contrario da madeleine e 
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do navio pessoano, ambos evocadores de epocas preteritas, 
historico-metafisicas, traz aconsciencia e ao desejo dos "olhos 
de fome" sobretudo um espac;o: esse simbolo da fartura (a 
esteriotipada America do Sonho Americano e dos sonhos dos 
emigrantes). Mas 0 navio tambem introduz, neste acto dedicado 
aos que ficam - ve-Io-emos mais concretamente em futuros 
poemas - uma dimensao psicologica e mitica muito mais proxima 
ado celebre poema de Campos. Psicologicamente 0 navio acende 
desejos de um hi fora utopico e acentua a consciencia de um ca 
dentro prisao. Mais tarde, esse navio - ou as suas variantes ao 
longo destes poemas - associar-se-a it historia e it mitologia 
fundacionais do arquipelago ac;oriano. 

"Dia de San Vapor" e como que 0 desenvolvimento do 
"tema" do "barco" (para fazer valer a analogia musical); e mais 
uma "cena" neste "acto" dos que ficam (para manter presente a 
analogia dramatica). Outra analogia quase que se nos impoe: a 
cinematografica. No poema "Ilha" 0 navio era visto em tomada 
panoramica, adistancia; "os olhos de fome" que veem 0 navio 
tao-pouco haviam sido particularizados. Em "Dia de San Vapor" 
temos 0 navio em grande plano; "os olhos de fome" 
particularizaram-se: os funcionarios, os negociantes de manteiga, 
o proprio sujeito poetico, "a multidao que fica em terra, / olhos 
avidos para todos or pormenores desse / acontecimento mensal". 
Quem nao pensara no poema de Jorge Barbosa, "Ilha", uma 
vinheta que dramatiza um pequenino drama semelhante ao que 
se representa no "Dia de San Vapor"? "0 barco parte depois / e a 
PovoaC;ao resignada / retoma a monotonia habitual..."12 Ao 
discutir 0 drama dos que ficaram, quem nao pensara no "Poema 
de quem ficou" (pags. 62-63), inserido nos ja referidos Poemas 
de Quem Ficou, de Manuel Lopes? Continuo a insistir que a 
evocaC;ao de temas semelhantes, vinhetas semelhantes, temas 
semelhantes - mas naturalizados, isto e, passados pelo prisma da 
realidade a90riana - refor9a e universaliza 0 drama humane em 
epigrafe, alargando 0 seu contexto lusofono, ampliando os seus 
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contornos humanos. 
A pr6pria designayao de <4burgo" (refiro-me ao poema do 

mesmo nome, terceiro do nuc1eo que agora nos ocupa) implica 
toda a ilha: a ilha-prisao, a ilha-monotonia-limitayao, a ilha
alimento-para-a-evasao. Na ultima estrofe deste poema, alude
se a"hist6ria de amores ocultos" que 0 tedio encoraja. (Na secyao 
"Os Caminhos do Mundo", como veremos, as hist6rias de amores 
adultos darao lugar a hist6rias/est6rias de emigrantes.) No poema 
"Burgo" comeya a definir-se urn "tema" (acepyao musical e 
liter8ria) que vai ser desenvolvido em poemas futuros: a dimensao 
psicol6gica associada aproblematica da emigrayao, de que 0 ficar 
euma das modalidades. A sensayao da ilha-prisao que este poema 
cria - como, alias, os dois anteriores ja 0 haviam feito - sera 
reiterada e particularizada mais tarde em outros textos. Trata-se, 
como e 6bvio, de uma prisao da mente - como a Terra da 
Promissao, trazida a consciencia pela chegada de um navio, 
tambem e uma utopia da mente. Alias, nesta poesia de Pedro da 
Silveira, a experiencia emigrante (pois pouco ou nada ha nela de 
actual experiencia) e largamente feita, tanto para os que ficam 
como para os que partem (e que sao vistos da perspectiva dos 
que ficam, particularmente a perspectiva do sujeito poetico), e 
essencialmente criada. A ilha-prisao e uma criayao psicol6gica, 
feita do desconhecimento do longe. Este e urn ao-pe-da-porta 
feito longe pela imaginayao. Razao tinha Manuel Lopes quando 
escreveu, no "Poema de quem ficou" (Poemas de Quem Ficou, 
pag. 62), referindo-se ao emigrante, " ... Que teu irmao que ficou 
I sonhou coisas maiores ainda, I mais belas que aquelas que 
conheceste" . 

o "Poema Incompleto da Menina da Vila" e urn desses 
sonhos tornados conto de fadas. 0 poema retoma, numa especie 
de leixa-pren tematico, os temas do tedio e do desejo, do indefinido 
desejo duma mitica America. America feita de ausencia ou de 
ausencia tornada presenya, neste caso nao pela chegada dum navio 
trazendo intimayoes do longe (mas nao do aMm, como em 
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Pessoa!), mas pela existencia de objectos - uma cadeira de 
balanyo, urn retrato de urn avo emigrante retomado. Estes 
objectos desempenham papel crucial no sonho de Mariazinha. 
E 0 sonho que converte a ilha em prisao e e essa prisao que 
alimenta 0 sonho, num ciclo vicioso que, uma vez mais, apela 
para urna leitura em parte psicologica da temcHica da e/imigrayao 
nesta poesia de Pedro da Silveira. 0 "incompleto" do titulo do 
poema - agora sabemo-Io - refere-se anao realizayao do sonho 
de Mariazinha mas tambem aimprecisao desse sonho.13 

"Chamarrita" confirma 0 que ja ficou dito quanto a 
dimensao psicologica, profunda da propensao para 0 

evasionismo da parte do ilheu, isto e, da parte do ilheu tal como 
o concebe 0 sujeito poetico de A Ilha e 0 Mundo. Neste quinto 
poema do nucleo, temos urn apelo ao mitico: saudades de outras 
terras, supostamente "herdadas de pais e avos, / trazidas da Flan
dres / e de Portugal". Como a moma para os caboverdianos, na 
concepyao de Jorge Barbosa, 

Canto que evoca 

coisas 

distantes 

que s6 existem 

alem 

do pensamento 

e deixam vagos instantes 

de nostalgia, 

num impreciso tormento 

dentro 

das nossas almas ... (ArquipeIago, pag. 70), 


a chamarrita silveiriana reforya, desta vez despertando - num 
apelar simultaneo para 0 psicologico e 0 mitico - uma como 
que memoria arquetipica que impele 0 ser ayoriano (tal como 0 

caboverdiano, no poema de Barbosa) para fora, como urn salmao 
que procurasse 0 rio natal, impelido por urn instinto de regresso 

http:sonho.13
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ao ninho, instinto esse que acaba por the converter 0 ninho 
presente - a ilha - ern prisao ou desterro. 0 ilheu silveiriano esta 
psicologicamente condenado a viver numa prisao que ele proprio 
criou, movido que e pelas reminiscencias arquetfpicas do regresso 
as origens (tocando 0 Poeta, como e evidente, nos arquetipos do 
Paraiso e da Ilha do Descanso, aproximando assim a vida da 
morte). Escusado e dizer que este dilema e parte inerente da 
concepyao que 0 poeta Pedro da Silveira tern da ayorianidade; e 
representa urna variante daquilo que Vitorino Nemesio teorizou, 
aplicou ao estudo da poesia do autor de Almas Cativas e nas 
suas proprias obras marcadas pela ayorianidade, como Mau 
Tempo no Canal. A personagem de Margarida representa esta 
insatisfayao, essa perene atracyao por aquilo que se convencionou 
chamar, ern relayao a literatura caboverdiana, 0 "terralongismo" 
que, no caso da personagem nemesiana, tal como no poema 
"Chamarrita" de Silveira, esUi associado ern parte corn a quase
mitica ascendencia flamenga. Na parte 2 de "Chamarrita", 0 

Poeta refere-se concretamente ao "Choro de destinos nao 
curnpridos, I lembranyas de alguem que partiu I e nao voltou". 
No contexte deste poema, esse alguem aproxima-se tambem da 
concepyao junguiana do animus/da anima pressentidos mas nunca 
integrados. A emigrayao, neste livro - e nao poderia dizer se 
isso ja foi suficientemente acentuado ou nao - e, inegavelmente, 
urn drama socio-economico, corn todos os condicionalismos que 
vao da hist6ria, a geografia, ao c1ima. Mas e tarn bern, e nalguns 
poemas e sobretudo, urn drama psicol6gico e mitico. Considerar 
estes poemas mera versao ayoriana do neo-realismo (sobretudo 
daquele tipo que Jorge de Sena chamava "de meia tigela literana") 
seria uma injustiya e urn exemplo consumado de miopia critica. 

o poema "Lembranya de San Miguel-o-Anjo" constitui, 
ern parte, uma variayao do tema da religiao escravizante 
introduzido no poema-primeiro-andamento desta sinfonia
sequencia poetica, "Historia". Como j a indiquei antes, 
"Lembranya" tarnbem difere da esmagadora maioria dos poernas 
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que perfazem este segundo nuc1eo tematico por ser 0 unico 
poema do nuc1eo em que 0 sujeito poetico reflecte sobre as 
suas proprias experiencias. As experiencias religiosas aqui 
evocadas aproximam-se daquilo que Heraldo da Silva, no seu 
livro sobre a ayorianidade em Vitorino Nemesio, c1assifica de 
religiosidade apavorada (versus religiosidade festiva).14 0 
San Miguel-o-Anjo (notar a ironia do nome) representava a 
religiao dum deus distante, nao comunicativo, de olhos 
fechados para a vida, simbolo dum deus opressor. Eo simbolo 
da religiao-presidio, reforyo da sensayao de ilhamento 
emocional, parte integrante da experiencia -neste caso 
emocional - da ilha como prisao. Nao admira, pois, que 0 

Poeta termine 0 seu poema numa evocayao mais que evidente 
do "Poema VIII", de Alberto Caeiro Ua antes anteviramos a 
presenya de Pessoa): 

Hoje, San Miguel-o-Anjo da minha infancia, 
menino santo de pau de zimbro insensivel Ii vida, 
de ti s6 em mim persiste 
a vontade que eu tinha de gritar a tua indiferen9a 
que deixasses de ser santo 
e viesses ca. para fora brincar comigo 
nas p09as da beira-mar. (pag. 28) 

"Lembranya de San Miguel-o-Anjo" e 0 Poema VIn da 
ayorianidade. Nada parece ter com 0 tema da emigrayao, que 
aqui fundamentalmente nos ocupa. Mas tern. Na concepyao 
- neste caso muito pessoal - do Poeta e outra componente da 
prisao que contribui, possivelmente a nivel inconsciente, para 
o desejo de partida, de evasao. 

Em "Quatro Motivos da Faja Grande" reemerge 0 

tema (sentidos musical e literario) ilha, na sua acepyao 
alegorica de prisao. De facto, a prime ira estrofe do primeiro 
"motivo" apresenta urn cenario configurativo de uma prisao: 
"Em frente, / mar. / Para tras, / rochas a pique / vedam todos 

http:festiva).14


102 FRANCISCO COTA FAGUNDES 

OS caminhos" (pag. 29). Trata-se de outra sensayao partilhada 
por Jorge Barbosa, por exempo em "Vertigem" de Ambiente, 
poema originalmente publicado em Clarida de, 2 (Agosto 1936): 

Mete me do 

a rocha talhada a pique. 

La baixo 

no fundo do abismo vertiginoso 

o Oceano parece urn lago imenso estagnado 
e silencioso. (pag. 106) 

o poema silveiriano tambem nos fala dessa estagnayao, "tudo 
tao igual, / tao encharcado de solidao / que a gente as vezes ja 
nem sabe / se vive" (pag. 29). Nao admira, pois, que nesta obra 
tao atenta ao ritmo dramatico, 0 segundo motivo constitua, em 
parte, a projecyao ou consequencia dessa existencia estagnada: 
"Na pray a os velhos olham quem vern / e recordam historias de 
tempos passados / / d 'ua vez in Fresno ... / no Chinatiio de San 
Francisco" (pag. 30). Assim, novamente, obsessivamente, as 
experiencias da ilha convergindo, todas e1as, para uma so: 
evasionismo em varias das suas modalidades, afectiva, 
psicologica, mitica; e para a conversao da ilha em virtual carcere 
de seres e do ser. Este segundo "motivo" de "Quatro Poemas 
da Paja Grande" retoma urn leitmotiv comurn a varios textos 
deste nuc1eo: 0 animal solitario emblematizando a humana 
solidao da ilha: "Urn passarouco passa, / planando, / no ceu" 
(pag. 30). Eele urn eco da solitaria ganhoa do poema "llha", 
concebivelmente 0 mesmo passaro, pois "ganhoa" e 
"passarouco" tern identico significado. 

A suspeita que haviamos expressado em relayao ao 
"motivo" 3 - 0 tal que e subintitulado "1 maneira de Cesario 
Verde, propositadamente" - ao considera-Io apenas duma 
perspectiva titular, e-nos confirmada. Invocando nas quadras 
rimadas (opostas em Cesario Verde, altemadas em Pedro da 
Silveira), na metrica regular e monotona, no descritivismo e na 

0 
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dicyao 0 autor de "0 Sentimento durn Ocidental", 0 terceiro 
"motivo" reforya a monotonia de morte da vida ilhoa alegorizada 
neste poema corn baleeiros (chamados "marinheiros" por 
ironia?), outro barco ou baleia (nao sabemos bern qual) a surgir 
no horizonte, e 0 tempo que -tal como no poema citadino de 
Cesario - se torna pastoso: "As horas passam, moles, 
arrastadas ... " (pag. 31). 

Reforyando a ideia de que ao afectivo, ao psicologico e 
ao mitico subjaz 0 condicionalismo economico, 0 quarto 
"motivo" e 0 poema "Momento", penultimo do nucleo tematico 
A Ilha e 0 Mundo, reafirrnarn 0 compromisso do Poeta e os seus 
principios humanisticos. 0 quarto "motivo" e dedicado ao 
impacto do caprichoso clima na agricultura ayoriana de 
subsistencia. Este tema da precaridade economica, explicito 
neste poema e implicito nuns quantos outros, nao atinge a 
predominancia que regista na literatura caboverdiana dos anos 
30 ern diante. E aqui esta outro exemplo da intertextualide corn 
a poesia claridosa, mas ajustada arealidade ayoriana, geralrnente 
isenta das calamidades evocadas na poesia de todos os poetas 
claridosos e inspiradora, entre outras obras de ficyao, do ro
mance Os Flagelados do Vento Leste (1960), de Manuel Lopes. 

Quanto ao poema "Momento", os seus textos 
palimpsesticos mais proximos serao, novarnente, os poemas de 
Alberto Caeiro, 0 poeta da "Natureza sem gente". Pedro da 
Silveira - tal como Miguel Torga e Jorge de Sena, poetas ern que 
essa dicotomia aparece repetidamente - e 0 poeta da natureza 
corn gente. Dai que os dez versos de "Momento" sejarn a 
negayao de qualquer tomada de posiyao metaf'isica aCaeiro, 
mas tambem corn certa pujanya paisagistica corn que, diga-se 
de passagem, a ayorianidade nemesiana ja foi associada. 15 

"Momento" e urn poema empenhadamente anti-paisagistico, 
embora contenha urn dos mais belos versos paisagisticos do livro: 
"Agitadas pelo vento as canas sao ondas verdes". Na 
"protoleitura" deste poema (baseada apenas no seu titulo), havia 
eu aventado a possibilidade de que ele tematizasse uma 
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contempla<;:ao esteticista. Muito pelo contnirio: e a confirma<;:ao 
duma a<;:orianidade mais preocupada com a paisagem humana 
das ilhas do que com a sua paisagem natural. Neste poema esta 
encerrada, creio, uma das diferen<;:as basicas entre a a<;:orianidade 
silveiriana e a nemesiana, esta alimentando-se largamente da 
paisagem, aquela convertendo a ausencia dessa paisagem em 
marc ante componente humanistica. 

Com 0 poema "Para ti que ficas parado" se conc1ui este 
"acto" do "drama" dos que ficam. 0 poema e urn palimpsesto 
do qual emergem, novamente, poemas de Jorge Barbosa (por 
exemplo, 0 paradigmatico poema "Irmao", de Ambiente, pags.85
87) e Manuel Lopes (por exemplo, "Terra", de Poemas de Quem 
Ficou, pags. 74-75). 0 poema silveiriano, no contexto do nuc1eo 
tematico que agora se encerra, e urn poema retrospectivo e 
prospectivo. Olha para tras, para os temas relacionados com a 
emigra<;:ao e desenvolvidos nos poemas anteriores. Dai que 0 

poema tenha como destinatario 0 irmao "que ficas parado / a 
olhar 0 vapor que se some la ao longe" (pag. 36). Paradoxalmente, 
e da impossibilidade de partir que nascem as "experiencias" 
emigrantes evocadas neste segundo nuc1eo tematico, 
"experiencias" essas feitas de memorias, desejos e frustrayoes, 
isto e, de realidades mentais. 0 curioso deste segundo nuc1eo de 
A Ilha e 0 Mundo - e, escusado e dize-Io, urn dos seus aspectos 
mais dramaticos e originais - e que 0 drama emigratorio nele 
representado e feito das experiencias dos que ficaram, dos que 
nunca partiram, esses que (como no ja citado "Poema de quem 
ficou", de Manuel Lopes) sonharam "coisas maiores ainda, / mais 
belas que aquelas que conheceste ..."). Claro que, tanto em Manuel 
Lopes como em Pedro da Silveira, esse "mais belas" e largamente 
ironico. Nao ha duvida, porem, que aquilo que chama a visao do 
outro lado pouco ou nada tern a ver com aquilo que urn emigrante 
de verdade - como nos que hoje aqui nos reunimos - experimentou. 
o que nao quer dizer que a visao do outro lado, conquanto seja 
virtual, seja menos dramatic a e humanamente menos real. 0 
poema "Para ti que ficas parado" e prospectivo porque, sendo 
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esse innao que fica urn "sonhador de viagens que nunca faras" , 
aponta ja para 0 terceiro nuc1eo tematico de A Ilha e 0 Mundo: 
"Os Caminhos do Mundo", nuc1eo este dedicado a tres membros 
da familia do poeta Pedro da Silveira que foram emigrantes. 

Segundo tema: 0 drama dos que partiram 

Se, no que cone erne Ii tematica da emigra9ao, 0 primeiro nuc1eo 
se apoia no sonho da emigra9ao, este segundo vai focar a realidade 
da emigra9ao, ou pelo menos alguns aspectos dessa realidade. 
"Memoria", 0 poema com que abre 0 terceiro nuc1eo tematico de 
A Ilha e 0 lv1undo, parte de urn esfof9o da vontade de recriar, 
mediante 0 veiculo da faculdade titular, toda urna epoca preterita: 
trata-se de urn a la recherche du temps perdu da infancia do poeta; 
das mitificadas historias dos lobos do mar - ti Jze do Pico e outros, 
fernao-mendes-pintos a90rianos que, por outro lado, nao poderao 
deixar de trazer Ii mente do leitor 0 Tio Amaro de Mirateca de 
Mau Tempo no Canal. Neste poema, 0 sujeito poetico nao so faz 
valer urna das faculdades principais da poesia de A Ilha e 0 Mundo, 
a memoria, mas acusa a sua divida como poeta aos "cas os" 
ouvidos aos velhos marinheiros e baleeiros. Com a voz deles se 
funde e confunde a voz do Poeta, que em "Memoria" varia urn 
"tema" ja proposto no poema "Ilha" com que se abre 0 livro: 0 
assumir-se como porta-voz da historia do seu povo. Escusado e 
dizer que 0 poema tambem celebra urn dos principais atributos 
da arte poetica: 0 seu poder de fazer reviver epocas preteritas. 
Alias, em tom modesto, e isso mesmo 0 que diz a ultima estrofe 
deste texto largamente metapoetico: "Fosse outra a minha voz, I 
e voces levantavam-se da cova, I vivos e exactos nos meus versos" 
(pag. 42). Do ponto de vista do tema que aqui estritamente nos 
interessa, a emigra9ao, este poema desempenha urn papel muito 
importante. Acentua -se, como j ase disse, 0 papel da memoria (e 
de reminiscencias autobiograficas) na confec9ao de A Ilha e 0 

Mundo; coloca-se a tematica da emigra9ao num contexto tao 
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amplo que se inc1ui as aventureiras viagens de marinheiros e 
baleeiros (que levariam, como sabemos, a emigra9ao na sua 
modalidade mais prosaica). Neste contexto, esignificativo que 
se evoquem os nomes de escritores - "Julios Vernes e Conrads e 
Londons", sendo eles autores de "aventuras" e so urn deles, Jack 
London, tendo-se ocupado dos ernigrantes portugueses enquanto 
tal; e, talvez mais importante do que tudo isso, a amplidao da 
experiencia evasionista a90riana neste poema actua retrospectiva 
e prospectivamente sobre os demais textos do livro. Refowa, na 
verdade, 0 que ja suspeitaramos: que a tematica da emigra9ao 
neste livro tanto efeita de reminiscencias e recria90es literarias 
dessas reminiscencias (algumas delas de caracter mais 
aventureiresco do que migratorio nesse tal sentido prosaico ), como 
sera feito de autenticas experiencias emigrantes no sentido restrito 
do termo. 

A suposi9ao, na nossa protoleitura do poema "Romance", 
o segundo do nucleo tematico ern epigrafe, constituir urn rimance 
- no conteudo, mais que na forma - era correcta. 0 poema 
privilegia, dando-Ihe voz, o(s) caso(s) de uma das personagens 
recorrentes de A Ilha e 0 Mundo: 0 ti Antonho Cristove, que ja 
aparecera nos poemas "motivo" 2 de "Quatro Motivos da Faja 
Grande" e "Memoria". 13 urn poema historico, de historia-feita
de-debaixo-para-cima, da historia do povo. Lobo do mar e ra
conteur como 0 Tio Amaro de Mirateca nemesiano (nao deixando 
de evocar, ao mesmo tempo, vanos poernas de Jorge Barbosa), ti 
Antonho Cristove e, no entanto, muito mais representativo do 
marinheiro/baleeiro colectivo dos A90res do que a mais 
individualizada personagem nemesiana. TiAntonho prototipifica 
a historia, tantas vezes sangrenta e tragica, dos a90rianos a bordo 
de navios baleeiros americanos, historia essa que vai estabelecer 
as bases de grande parte da emigra9ao a90riana para a America 
do Norte, 0 Unico destine migratorio especificamente privilegiado 
neste livro. Que Antonho Cristove e urn personagem sobretudo 
colectivo, torna-se mais do que evidente na seguinte estrofe: 
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Antonho Cristove, 

tripulante de todos os veleiros 

correu todos os ocenos, 

conhece todos os portos, 

sabe a fUria dos cic10nes 

e as calmarias do Golfo ... (pag. 45) 


Urn aspecto notive! deste poema dramatico (e dramatico poema) 
eque parte da sua historia e autobiograficamente contada pelo 
baleeiro (versos 4-9), enquanto que os demais episodios sao 
narrados biograficamente pelo sujeito poetico, que assim, urna 
vez mais, confunde a sua voz com a do povo, refon;ando sempre 
a perspectiva dramatica que ja identificamos e discutimos 
anteriormente. 

o longo poema "Exodo" e uma continua9ao do poema 
que 0 precede, "Romance". As tres partes em que se divide sao 
altamente integradas, 0 que explica eu considera-lo urn poema 
em tres partes, em vez de urn poema so (divisao essa usada pelo 
poeta e, diga-se de passagem, inteiramente valida tambem). Na 
sequencia do poema "Romance", 0 primeiro texto constitutivo 
de "Exodo" tematiza a chegada a America. Trata-se duma 
chegada evocativa da migra9ao c1andestina feita mediante 0 
abandono dos navios baleeiros de que os primeiros emigrantes 
a90rianos (e caboverdianos) se valiam para atingir a Terra do 
Sonho. Ha a referencia as mulheres - na ultima longa estrofe 
do poema. Idas com os homens nos barcos baleeiros, isto e, 
como petticoat whalers? Ou sera uma alusao as que seguiram 
os maridos depois da migra9ao c1andestina deles? Pouco 
importa: trata-se de uma evoca9ao poetica da historia, nao de 
historia. Indica 0 poema que "Homens e mulheres 
desembarcaram nos portos / estrangeiros / somente sonho / 
no fundo dos seus olhos nostalgicos de ilheus - / e a nossa 
fome de pao e de distancias / varou a terra firme ate ao outro 
Oceano". Versos evocativos do poema inicial "Ilha" - isto e, 
varia90es de urn dos "temas" propostos ai - 0 nli.mero 1 de 
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"Exodo" tennina dramaticamente: "S6 a luta foi nossa." Nada 
sabemos, por enquanto, do destino desses emigrantes - homens e 
mulheres - depois de atingirem a outra margem do Oceano. Fica 
apenas a nftida mem6ria da sua luta. 

Luta essa que 0 texto 2 de "Exodo" vai elaborar. Esta 
parte do poema evoca 0 bern conhecido perfodo da hist6ria 
californiana da Corrida ao Ouro, antes da incorporayaO da 
Calif6rnia aUniao Americana. Cronologicamente veridico nesse 
ponnenor, 0 poema - que em sustidas tiradas de tom epico evoca 
a consabida hist6ria da descoberta do metal precioso, atribui aos 
portugueses urn papel porventura mais preponderante do que eles, 
na realidade, tiveram ou que, pelo menos com base em rigososos 
estudos feitos ate hoje, talvez nao justifique 0 verso optimista 
com que se conclui 0 poema: "Em toda a parte a marca dos teus 
passos, pioneiro!" Se este verso se refere especificamente ao 
ayoriano (e no contexte global do poema e Hcito aplica-Io a todos 
os pioneiros), peca pelo exagero dos que, vendo-nos a n6s 
emigrantes da outra margem, cometem urn de dois erros, urn dos 
dois lados da mesma moeda: ou fomos her6is, ou nao fizemos 
nada. A verdade esta entre ambos esses extremos. E deve ser 
aferida sempre pela modestia dos nossos numeros no contexte 
dos milhoes que aportaram a estas margens; e pela relativa 
modestia da nossa contribuiyao, pela qual e sobretudo responsavel 
a pouca escolaridade e aptidao que trazfamos para qualquer tipo 
de trabalho a nao ser 0 manual. Excluindo as poucas - e por 
serem poucas, not6rias, excepyoes - 0 feito de maior heroismo da 
colectividade emigrante portuguesa na America - pois de este 
pais tratamos aqui - foi 0 feito her6ico de termos sobrevivido 
com as parcas condiyoes e aptidoes que da outra margem 
trouxemos, 0 que nao quer dizer, repito, que uns quantos nao 
tivessem obrado, em varios sectores, feitos dignos de respeito, e 
ate celebrayao. Mas dai a serem merecedores de epicos 
panagiricos, vai uma grande disHincia. Para terminar este 
parentese de caracter pessoal, seja-me, ja agora, permitido recordar 



109 UMA VIsAo DA OUTRA MARGEM 

aqui a comovente e patetica historinha de urn desses mineiros, 0 

faialense Charles Peters, cuja autobiografia - escrita e edit ada por 
urn americano, pois Charles nao sabia escrever, de nome T. R. 
Jones - acaba de ser editada em versao portuguesa. 16 

Poema largamente inspirado em Jorge Barbosa (e essa 
divida e acusada no poema, que contem uma referencia ao nome 
do poeta claridoso), sobretudo no poema "Irmao" (Ambiente; pags. 
85-87), 0 numero 3 de "Exodo" e uma continuayao do segundo, 
como este fora do primeiro poema deste nucleo tematico. 0 poema 
reafirma - num tom que continua a ser epico ("E deste-lhe, 
povoador de mundos, / os teus filhos") a contribuiyao do emigrante 
portugues, contribuiyao essa que, segundo 0 Poeta, inclui, alem 
de "os teus filhos", "0 vigor dos teus brayos", "0 teu suor" e "0 

teu engenho". Em face das leis da decada de 20 restringindo a 
emigrayao - "Agora, fechados os portos atua entrada, / ja 0 mar 
nao e caminho aberto de emigrantes" - 0 poeta ayoriano, ao 
contrario de Jorge Barbosa, nao se detem na ingratidao da patria 
adoptiva. 17 Epara a ilha( s) que 0 Poeta se volta, a ilha prisao 
mas agora com uma marcante diferenya: 

o mar ... 

(voce 0 disse, Jorge Barbosa) 

ehoje a nossa prisao sem grades. 


Irmao, deixa-lo ... 

Nas nossas ilhas ergueremos 0 sonho que te negam. 

o nosso mundo. (pags. 53-54) 

Escusado e dizer que 0 optimismo expresso no fim deste poema 
urn optimismo que, baseando-nos em outros poemas, ja 
suspeitaramos na nossa protoleitura de A Ilha e 0 Mundo -vai 
projectar-se no ultimo nucleo tematico do livro: "Quatro Poemas 
da Antemanha". E muito significativo, duma perspectiva 
ideo16gico-estetica, que a palavra com que termina esta terceira 

http:adoptiva.17
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sec9ao do volume seja mundo ("0 nosso mundo"), urn dos dois 
signos titulares de A Ilha e 0 Mundo, que no titulo est{i em 
segundo lugar, mas no poema que estamos a considerar, sendo 
embora a ultima palavra, adquire foros de primazia. E a 
esperan9a que 0 mundo regresse ailha, ou que esta se integre 
definitivamente nesse mundo de que - num mundo melhor 
antevisto pelo poeta - a ilha/as ilhas seriam parte. Percebe-se, 
assim, a metamorfose do titulo da obra, com base no 
desenvolvimento dramatico dos poemas, que passa por v<irias 
etapas: a ilha-prisao, a dispersao como resultado da ilha-prisao, 
voltando-se novamente - no fim deste poema - ao mar como 
"prisao", mas desta vez, e muito significativamente, "sem 
grades". Ai, na ilha que fora viveiro de brayos e pemas para no 
estrangeiro serem alugados, se construira - e a primeira vez no 
livro que 0 sujeito poetico se permite tal optimismo - 0 novo 
mundo, a fusao ou sintese ilhalmundo. 

Terceiro tema: a esperanya 

Ja viramos a presenya palimpsestica de Pessoa, particularmente 
do autor da "Ode Maritima", em relayao ao poema "Ilha", e a 
presen9a mais 6bvia ainda de Caeiro - 0 do poema do Menino 
Jesus - no poema silveiriano "Lembranyas de San Miguel-o
Anjo". No texto que abre este ultimo nucleo tematico de A Ilha 
e 0 Mundo, a presen9a intertextual pessoana emais tangivel 
ainda. Nao e preciso muita imaginayao para ver - na estrofe de 
abertura - um nitido eco do comeyo da "Ode Maritima": 

Aqui, 

longe, 

num cafe de Lisboa, 

quase abeira do Tejo turvo das fragatas, 

a olhar urn paquete que vai na direc'(ao da 

barra, 

subitamente ecomo se partisse. (pags. 57) 




111 UMA VIsAo DA OUTRA MARGEM 

A presenya pessoana surge, em parte, na funyao bloomiana de 
"ma-Ieitura". Trata-se, como e 6bvio, de uma implicita 
"resposta" ao autor da "Ode Maritima". 0 paquete silveiriano, 
ao contnirio do pessoano que - "Pequeno, negro e claro, urn 
paquete entrando"18 - "vai na direcyao da barra" (sublinhados 
meus). Como 0 sujeito de "A Ode Maritima", 0 sujeito 
silveiriano realiza uma viagem mental- mas aosAyores. Essa 
viagem - no que constitui outra "resposta" do empenhado poeta 
Pedro da Silveira ao autor da "Tabacaria" - e uma viagem que 
fica aquem das preteritas epocas maritimas e de outras buscas 
com claras implicayoes metafisicas. Mas e, como no caso de 
Campos, uma a la recherche du temps perdu, em que a poesia 
eo veiculo que, emocionalmente, transporta 0 Poeta - no caso 
silveiriano, nao a urn passado, mas urn presente espacial: 
"To do urn mundo familiar ressurge nos meus olhos" (pag. 57). 
o sujeito silveiriano implicitamente se identifica como 
"emigrante" vis-a.-vis a "Mae Patria" (e, escusa dize-Io, urn 
termo empregue para a Patria Ayoriana que imediatamente 
nos traz a. consciencia a poesia africana de lingua portuguesa, 
onde esse termo de multiplas conotayoes, e extremamente 
frequente). Ea prime ira vez em todo 0 percurso da A Ilha e 0 

Mundo que 0 Poeta se irmana, na sua condiyao de ausente, 
aos seus irmaos ilheus da Diaspora, com todas as implicayoes 
ideol6gicas que essa tomada de posiyao indica no caso de urn 
poema presumivelmente escrito - e ostensivamente sentido 
num "cafe de Lisboa". As celebres visoes que a imaginayao 
febril de Alvaro de Campos cria/faz reviver - 0 passado 
glorioso portugues, as freneticas actividades maritimas que 
culminam nas parafrases e citayoes dos piratas de Treasure 
Island, as "significayoes metafisicas I Que perturb am em mim 
quem eu fui ... " (pag. 163) - sao trazidas a. tona do poema de 
Campos por urn esforyo do lembrar, do invocar, do imaginar 
e sobretudo do confeccionarpoetico. No poema silveiriano
como se ele fosse pedir 0 verbo, nao a Alvaro de Campos mas 
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a Alberto Caeiro - a enfase recai sobre 0 verbo ver: "Vejo 
nitidamente os campos de milho" das ilhas, duma perspectiva 
inicialmente aerea, como se 0 sujeito poetico estivesse, de facto, 
a viajar num aviao imagimirio: os relvados e as hortensias, os 
caminhos da beira-mar, depois (a medida que a nave se aproxima 
duma aterragem cada vez mais humana e sentimental), uma 
rapariga com urn molho de lenha, urn menino pastor. Depois, 
numa acelarac;fio do volante, como diria Alvaro de Campos, 0 

sujeito silveiriano, "Por caminhos de terra e mar" (pag.), 
sobrevoa/perpassa as cidades e vilas, lobriga os seus 
companheiros dispersos pelas ilhas (embora "outros, como eu, 
perdidos na terra longe / - na Europa, na Africa, na America 
-"; pag. 59). Mas tal como acontece na "Ode Maritima", a 
viagem, inicialmente inspirada pelo paquete, interrompe-se. 
Campos, como sabemos, regressa a"realidade", uma realidade 
agora nao feita de longes recriados, com implica<;oes metafisicas, 
mas de longes pessoais (e pessoanos): "E a minha infancia feliz 
acorda, como uma lagrima, em mim. / 0 meu passado ressurge, 
como se esse grito maritimo / Fosse urn aroma, uma voz, 0 eco 
duma can<;ao / Que fosse chamar ao meu pass ado / Por aquela 
felicidade que nunca mais tomarei a ter." (191).19 Esses longes 
pessoais predominam no poema de Pedro da Silveira, querendo 
isto dizer que 0 texto 1 de "Quatro Poemas da Antemanha" tern 
maiores afinidades com a parte mais autobiografica da "Ode 
Maritima" do que com as suas componentes mais imaginarias. 
Como sabemos, no fim da "Ode Maritima", 0 poeta pessoano 
reintegra-se no presente prosaico ("Preocupa-me agora apenas 
com as coisas modemas e uteis, / Com os navios de carga, com 
os paquetes e os passageiros, / Com as fortes coisas imediatas, 
modemas, comerciais, verdadeiras." (pag. 197). Suspeitamos, 
porem, que 0 sujeito pessoano disfar<;a: essa aceita<;ao do 
presente resulta da sua incapacidade, excepto momentaneamente, 
via a imagina<;ao criativa, de reaver 0 passado. No caso do sujeito 
silveiriano - cuja "viagem" sempre se manteve mais pr6xima da 
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"realidade tangivel" e duma patria empirica do que a "viagem" 
de Campos (excepto, uma vez mais, na celebre evoca9ao da 
infiincia de Fernando Pessoa no ultimo ter90 do celebre poema 
em epigrafe) - 0 termino da "viagem" tambem coincide com a 
descida do sujeito poetico dos pincaros da imagina9ao (re )criativa 
ao chao da prosaica realidade-desilusao, para nos dizer 0 que ja 
suspeitAramos: que essa visao das ilhas fora, um pouco como as 
"Calif6rnias de abundancia" dos seus ITmaos ilheus, feita de 
imagina9ao e desejo alimentados pela saudade e pelo longe: 

Vejo-te, Mae-Terra. 

Vejo-te, mas, eu sei, 

es6 de imaginar-te que te vejo. 

Es6 saudade a tua presen9a. 


Estou longe ... 
Longe, Mae-Terra! 
E a tua madrugada 
impede-a urn muro hostil de bra90s estendidos 

cor de azebre. (pag. 59) 

A quem pertencerao esses bra90s cor de azebre que impedem 0 
regresso do poeta? Havera um referente exterior para eles? 
Querenl. 0 Poeta referir-se abarreira eregida entre essa Lisboa e 
a patria chica pela condi9ao do "emigrado" que, como sabemos 
(sem que Thomas Wolfe, autor de You Can 'f Go Home Again, 
no-lo tenha de dizer), muitas vezes e incapaz de regressar? 
Havera outras respostas? Sera que os llitimos tres poemas deste 
nucleo contem uma resposta, uma ruptura desse "muro de bra90s 
estendidos / cor de azebre"? 

A resposta a estas perguntas come9a a surgir no texto 2 
de "Quatro Poemas daAntemanha". Uma vez mais 0 Poeta evoca 
Caeiro - 0 Caeiro da poesia simples como 0 levantar-se 0 vento. 
Mas, uma vez mais tambem, essa evoca9ao e feita em termos de 
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contesta9ao, de "ma-Ieitura". Primeiro, surpreende-nos 0 simile 
silveiriano que - ao contrario do simile de Caeiro: "A minha 
poesia e natural como 0 levantar-se 0 vento".20 - nos surpreende 
com 0 que e, indubitavelmente, a imagem mais erotica deA Ilha 
e 0 Mundo: "como urn corpo de mulher abrindo-se de amor" 
(pag. 60). Essa imagem condiciona as demais imagens do poema 
que, anaforico como os de Campos, mas alterando 0 conceito 
que Caeiro tinha de natural e simples, os aplica a algumas 
experiencias fulcrais de que se faz 0 drama ilheu representado 
em A llha e 0 Mundo: a simplicidade duma poesia que "sem 
odios nem revoltas, / Poesia que fale / so de coisas belas" (pag. 
60). E uma dessas coisas belas - no contexto da tematica da 
emigra9ao que i( e )nforma todos estes poemas - e a liberdade do 
proprio desejo de evasao: 

... E, liberto talvez do sonho antigo de evadir

me, 

nao me perturbara mais a presencya longinqua 

dos transathlnticos passando. 


Ai, 

simples e natural 

como cancyao de ber90. (pag. 60) 


Nao pretendo, por falta de espa90, fazer justi9a a todas as 
implica90es destas duas breves estrofes com que Pedro da Silveira 
encerra este segundo texto. Dado 0 tema deste trabalho, duas 
dessas implica90es impoem-se-nos, no entanto. Primeiro, as 
implica90es retrospectivas destes versos. Agora aprendemos que 
o desejo evasionista que 0 sujeito poetico percebia nesses "olhos 
de fome" do poema "Ilha" eram tambem, e talvez sobretudo, 
uma projec9ao dos seus proprios desejos, agora aceites como 
individuais. 0 transatUintico aqui mencionado tern, portanto, 
uma rela9ao muito intima com 0 "barco" de "Ilha", 0 vapor de 
"Dia de Vapor" e do "paquete" do poema com que abre este 
ultimo nuc1eo tematico. Estes e outros "barcos" mencionados 

http:vento".20
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ao Longo da sinfonia-sequencia integram-se; como se integram 
os destinos, os desejos, as frustrayoes do poeta e dos seus irmaos 
ilheus (sentimentos que 0 sujeito poetico sente por eles e projecta 
neLes). Por outras palavras, 0 "tern a" (sentido musical e Hterario) 
do poema como porta-voz da colectividade ilhoa corney a a 
fechar 0 seu circulo neste poema: eu-eles-eu confundidos, 
sintetizados. A segunda implicayao a tirar dos ultimos tres versos 
transactos e mais dificil. Que a "canyao de beryo" seja elevada 
a metAfora da simplicidade, compreende-se. Que essa 
simplicidade se associe a visoes utopicas - utopia essa marcada 
pelos versos "Poesia que fale I so de coisas belas" - parece-me 
mais dificil de explicar e justificar nurn Poeta empenhado. 
Escapismo? Desejo de regresso ao ventre? Total desilusao? 

o poema 3 da-nos uma resposta. Trata-se do poema 
mais agressivo do livro, panfletario mesmo, como se 0 poeta 
quisesse reagir ao seu amolecedor devaneio do fim do poema 
anterior. 0 apelo ao povo para que diga tudo - "Diz tudo 0 que 
nao foi dito I desde 0 principio de ti, I 0 que calaste na sombra" 
(pag. 61) - soa-nos ainda mais utopico do que os utopicos versos 
do poema anterior para que chamei a atenyao. Naturalmente 
que se trata de urn apelo arevolta, atomada de consciencia e a 
tomada das redeas do proprio destin~. 0 tom imperativo do 
poema, contudo, e, mais ainda, a metAfora "Ergue do teu silencio 
a voz", nao deixa de res soar aos ouvidos do leitor, deste leitor, 
como contendo 0 seu quantum satis de ironia. Como po de esse 
povo levantar uma voz que nao tern? Como pode ele levantar 
uma voz que esse povo s6 adquiriu, em A Ilha e 0 Mundo, porque 
o poeta lha emprestou, porque 0 vate 0 cantou? Ou sera este 
poema urn estimulo da parte do poeta a si mesmo para que siga 
cantando em prol desse povo? Tenho a impressao de que 
estamos - uma posiyao em que a poesia mais empenhada por 
vezes nos coloca - perante urna poetic a incitayao aliberdade, a 
democracia, gritada autoritariamente. 

A alvorada, como ja suspeitArnmos na nossa protoleitura, 
e como 0 texto 4 com que se encerra este nucleo tematico e A 
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Ilha e 0 Mundo reitera, e urn regresso, como tambem tfnhamos 
adivinhado ao rubricar esta colectanea de sinfonia-sequencia, ao 
"tema" da esperanya do poema de abertura ("Historia") e, nurna 
variayao/inversao esperanc;osa do "tema" de "Ilha" - 0 que 
introduz 0 vapor que incita apartida - e uma alvorada colocada 
nurn futuro entao indescortimivel (lembremos que 0 livro foi 
lanc;ado nurn longfnquo 1952, portanto a 22 anos do 25 de Abril): 
o dia em que os desejos, as aspirac;oes do ilheu convertam 0 

ficar-prisao, 0 desejo-evasao, em desejo-possibilidade de jicar 
(para os que do outro lado da margem ja residem) e desejo de 
regressar (para os que deste lado nos encontramos). 

Voltando arealidade de que A Ilha e 0 Mundo se alimenta, 
porque epoesia empenhada, mas de que tambem se afasta, porque 
e poesia, fayamos as contas - nao apoesia de Pedro da Silveira 
como realizac;ao estetica, pois essas contas ha muito que foram 
feitas e Ihe garantiram urna posic;ao de destaque no quadro da 
poesia ac;oriana - mas desse desejo expresso pelo sujeito poetico 
(pelo Poeta?) quanto ao jicar e ao regressar, tal como estao 
expressos em "Quatro Poemas daAntemanha". Quanto ao jicar, 
a sua poesia foi profetica. Hoje, como todos sabemos, nao se 
emigra dos Ac;ores como se emigrava, por razoes que sao por 
demais conhecidas de todos. Quanto ao regressar dos emigrantes 
desta para a outra margem... Esse sonho permanece urn sonho. 
E para explorar a sua configurac;ao e as suas causas precisariamos 
comec;ar com uma visao desta margem. 0 que aqui quisemos 
fazer, seguiudo os parametros propostos pelo poeta Pedro da 
Silveira, foi dar urna perspectiva da outra margem da emigrac;ao 
ac;onana. 

Notas 

1 (Lisboa: Centro Bibliogratico). Outras referencias serao feitas no texto. 



117 UMA VIsAo DA OUTRA MARGEM 

2 "0 Sentimento dum Ocidental", in Jose Regio (sel., preflicio e notas), 
Liricas Portuguesas, la serie, 4a ed., conforme a 3a (Lisboa: Portugalia 

Editora, 1968), pag. 312. 

3 Este trabalho - ou parte dele - foi apresentado como comuni<;iio no VIII 
Simp6sio Literano, em Tulare, Vale de San Joaquin, Calif6rnia, na Primavera 

de 1998. 

4 Esta muito para alem deste ensaio sobre A Ilha e a Mundo urn estudo 
exaustivo, ou pelo menos mais completo do que este pretende e pode ser, da 
tematica da emigra<;iio em toda a poesia de Pedro da Silveira, inc1uindo 0 

relevante papel que nela desempenha a hist6ria migrat6ria de parentes seus, 
parte dela remontando a fins do terceiro quartel do seculo XIX. Veja-se 
Sinais de Oeste (Coimbra: Textos 'Vertice', 1962), sobretudo 0 nucleo 
tematico "Sete Romances Imperfeitos" (pags. 47-72). Recentemente, Pedro 
da Silveira publicou urn longo poema evocativo/reiterativo dessas 
reminiscencias de familiares emigrados. Veja-se "Prosa das Cartas e Retratos 
de Familia", "Suplemento A<;oriano de Cultura", dir. de Vamberto Freitas, 
Correia dos A{:ores, 19/12/1996. Tenho em prepara<;iio urn estudo sobre 0 

tema da emigra<;iio em Sinais de Oeste. 

5 A rela<;iio intertextual Jorge Barbosa e, ate certo ponto, Manuel Lopes e 
Pedro da Silveira e bastante 6bvia e, no caso de Barbosa, 0 pr6prio Pedro da 
Silveira publicamente a acusou. No caso do autor de Cora{:ao em Africa, 0 

assunto, que eu saiba, esta por averiguar. A mim parece-me urn tema digno 
de investiga<;iio. Depois de terminada a prime ira versiio deste estudo, veio a 
lume 0 artigo de Ana Vieira Pereira, "Dos A<;ores, de Cabo Verde e Seus 
Encontros" ("Suplemento A<;oriano de Cultura", dir. de Vamberto Freitas, 
Correia dos A{:ores, 26/3/1998), que aponta algumas dessas intertextualidades 
entre os dois poetas c1aridosos, sobretudo Jorge Barbosa, e 0 autor de A Ilha 
eoMundo. 

6 Manuel Lopes, Poemas de quemjicou (Cabo Verde) (Angra do Heroismo: 
edi<;iio do Autor, 1949. 0 poema "Vozes", com a dedicat6ria "Para Pedro da 
Silveira", aparece na pag. 67. Que eu saiba, esta por fazer urn estudo 
comparativo, sobretudo no que diz respeito atematica da emigra<;iio, entre 
os poemas desta prime ira recolha poetica de Manuel Lopes e os poemas de 

A Ilha e a Mundo, a primeira colectanea do poeta a<;oriano. 

7 Urn dos aspectos importantes de A Ilha e a Mundo, mas ao qual niio 
podemos dispensar a aten<;iio que mereceria, siio as dedicat6rias. Esses 
paratextos desempenham - possivelmente entre outras - tres fun<;oes: 1) 
urna manifesta<;iio de amizade e camaradagem; 2) urn afmna<;iio de afinidade 
ideo16gica. A maioria desses nomes siio de escritores associados ao neo
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realismo, como Carlos de Oliveira, ou a movimentos afins, como os ja 
mencionados poetas cabo-verdianos, 0 do sao-tomense Francisco Jose 
Tenreiro, poeta da negritude mas tambem neo-realista, 0 do empenhado Castro 
Soromenho, cuja inclusao na lista de nomes de dedicatarios (e-lhe dedicado 
o "Poema Incompleto da Menina da Vila") e, retrospectivamente, tanto mais 
justo quanto injusta tern sido, da parte de criticos com restritivas e redutivas 
vis5es ideologicas, a critic a revisionista que tern querido reduzir a sua 
contribuiyao ao desenvolvimento da modema literatura africana de lingua 
portuguesa; e 3) urn reconhecimento publico da afinidade (e porque nao dizer 
da divida), tematica e formal, contraida para com alguns dos poetas 

mencionados. 

8 Como e do conhecimento geral, Vitorino Nemesio cunha 0 termo e define 
a "ayorianidade", se bern que muito impressionisticamente, no artigo 
"Ayorianidade", publicado na revista ponta-delgadense insula, 7-8 (1932) e 
reeditado na colectanea de ensaios do mesmo ano, Sob os Signos de Agora. 
Este artigo foi incluido in Onesimo Teotonio Almeida (org.), A Questao da 
Literatura A.;:oriana (Angra do Heroismo: Secretaria Regional de Educayao 
e Cultura, 1983), pags. 32-34. Em 1939, Vitorino Nemesio publica "0 Poeta 
eoIsolamento: Roberto de Mesquita", in Revista de Portugal, 6 (Jan. 1939). 
Nesse estudo que constitui urn marco na critica mesquitiana, Nemesio aplica 
o conceito de ayorianidade apoesia do autor de Almas Cativas. Outro estudo 
classico sobre ayorianidade e "Subsidios para urn ensaio sobre ayorianidade", 
de Luis da Silva Ribeiro, in Subsidios para urn Ensaio sobre A.;:orianidade, 
Informayao preambular, Notas, Bibliografia por Joao Afonso (Angra do 
Heroismo: InstititutoAyoriano de Cultura, 1964; reed. in Obras Completas, 
II, Hist6ria (Angra do Heroismo: Instituto Hist6rico da Ilha Terceiral 
Secretaria Regional da Educayao e Cultura, 1983), pags. 515-556. A 
bibliografia teorica, hist6rica e aplicada sobre ayorianidade e consideniveL 
Alem do volume ja mencionado, veja-se Pedro da Silveira, "Prefacio", in 
Antologia de PoesiaA.;:oriana (Lisboa: Sa da Costa), pags. 1-41); Onesimo 
Teotonio Almeida, A.;:ores, A.;:orianos, A.;:orianidade: Urn Espa.;:o Cultural 
(Lisboa: Signo, 1989); "Ayorianidade: equivocos esteticos e eticos", inDa 
Literatura A.;:oriana: Subsidios para urn Balan.;:o (Angra do Heroismo: 
SecretariaRegional de Educayao e Cultura, 1987), pags. 303-314. Quanto a 
trabalhos sobre obras de escritores ayorianos em que se aplica 0 conceito de 
ayorianidade, veja Jose Martins Garcia, Vitorino Nemesio: A Luz do Verbo 
(Lis boa: Vega, [1988]; refundiyao de Vitorino Nemesio: A Obra eo Homem 
(Lisboa: Editora Arcadia, 1978); Heraldo Gregorio da Silva, A.;:orianidade 
na Prosa de Vitorino Nemesio: Realidade, Poesia e Mito (Lisboa: Co-ediyao 
Imprensa Nacional-Casa da Moeda/Secretaria Regional de Educayi'io e 
Cultura - Regii'io Aut6noma dos Ayores, 1984; e Antonio Machado Pires, 
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"Nemesio e os Al;ores", Col6quiolLetras, 48 (Marl;o 1979), pags. 5-14, e 
"Marcas da insularidade no Mau Tempo no Canal de Vitorino Nemesio", 

Arquipelago, 1 (1979), pags. 79-90. 

9 No ja referido "Prefacio" aAntologia de PoesiaAr;:oriana, Pedro da Silveira 
chama a atenl;3.0 para as diferenl;as racicas, historicas, etnicas e geograticas, 
so para mencionar as mais importantes, entre 0 arquipelago dos Al;ores e 0 de 
Cabo Verde, conquanto acentue "certas inegaveis afinidades" entre os dois 

arquipelagos atlanticos (pag. 2). 

JO Veja-se Tom J. Lewis e Robert E. Jungman (org.), On beingforeign: cul

ture shock in shortfiction (yarmouth, Maine: 1986). Esta antologia de contos 
esta dividida em seis nucleos tematicos, a maioria deles contendo tres contos, 
representando as fases da experiencia eiimigrante. 0 volume inclui uma rica 
introdul;3.0 aproblematica da experiencia migratoria, com sucintas e acessiveis 
definil;oes e explical;oes de conceitos e termos. A bibliografia, apesar de 
bastante desactualizada, como seria de esperar duma obra pub licada em 1986, 
ainda e de muita utilidade para estudiosos da fiCI;3.0 breve, e nao so ficl;aO, 
inspirada na experiencia intercultural. Outras referencias a esta obra serao 

feitas no texto. 

11 Para uma leitura diferente da minha deste mesmo caracter dramatico (a 
designal;ao e da minha responsabilidade), veja 0 penetrante, ainda que breve, 
estudo de Fernando Vieira Pimentel, '''A Ilha e 0 Mundo' de Pedro da Silveira: 
Vontade e Destino", Conhecimento dos Ar;:ores Atraves da Literatura (Angra 

do Heroismo: InstitutoAl;oriano de Cultura, 1988), pags. 235-243. 

12 Jorge Barbosa, Ambiente, in Jorge Barbosa, Poesias, 1, com 0 estudo "Signos 
e Simbolos em Jorge Barbosa: Uma Tentativa de Analise Semiologica", por 
Manuel Veiga (Praia, Cabo Verde: Instituto Caboverdiano do Livro e do 

Disco, 1989), pag. 80. 

13 "Poema Incompleto da Menina da Vila" revela uma marcada semelhanl;a 
dramatica com 0 numero II dos "Nocturnos (,Porto Grande')", de Poemas de 
Quem Ficou, de Manuel Lopes: 

Rapariguinha solitaria 
quinze gastas primaveras 

o que e que esperas 

olhando a noite mole e linda? 


Algum vapor que passe ou fundeie? 
Algum abral;o generoso, 
descuidado aqui, ali, 
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ou no mar alto ainda? ... (pag. 65) 

14 Veja-se Heraldo Gregorio da Silva, "Religiosidade A90riana 
Contemporanea", inAc;orianidade na Prosa de Vitorino Nemesio: Realidade, 
Poesia e Milo (Lisboa: Co-edi9ao Imprensa Nacional-Casa da Moedal 
Secretaria Regional de Educa9ao e Cultura - Regiao Autonoma dos A90res, 

1985),pags.323-337 

15 Refiro-me, como 0 leit~r ja podeni ter suspeitado, acrltica que Jorge de 
Sena fez a Mau Tempo no Canal, a que chamou uma das "obras-primas do 
romance portugues deste meio seculo", acrescentando, porem, "mas as 
personagens niio se Iibertam do caprichoso evocar das paisagens e das cenas, 
e a humanidade delas, perdida num alegorismo metaforico, nao transcende a 
cria9ao verbal." "Vitorino Nemesio", in Estudos de Literatura Portuguesa

I (Lisboa: Edi90es 70, 1981), pag. 218. 

16 Veja-se Urn Portugues na Corrida ao Duro: A Autobiografia de Charles 
Peters, org., trad. e intro. de Francisco Cota Fagundes (Lisboa: Edi90es 

Salamandra, 1997). 

17 Em "Irmao", Jorge Barbosa escrevera "AAmerica ... 1a America acabou
se para ti ... I Fechou as portas atua expansao". Este poema termina com 
uma visao totalmente pessimista do destino do caboverdiano, agora que as 
portas de acesso ii America lhe foram cerradas: "0 teu destino ... I 0 teu 
destino I sei la! II Viver sempre vergado sobre a terra, I a nossa terra, I pobre 

I ingrata I querida!" (pags. 86; 87). 

18 Fernando Pessoa, Poesias de Alvaro de Campos (Lisboa: Edi90es Atica, 
sid), pag. 162. Futuras referencias ii "Ode Maritima" reportam-se a esta 

edi9iio e serao feitas no texto. 

19 Estudei a viagem de Campos na "Ode Maritima" em varias das acep90es 
aqui esquematizadas, em "The Search for the Self: Alvaro de Campos's 
'Ode Maritima''', in George Monteiro (org.), The Man Who Never Was: 

Essays on Fernando Pessoa (Providence: Gavea-Brown,1981): 109-129. 

20 Fernando Pessoa, Poemas de Alberto Caeiro, 4.a ed. (Lisboa: Edi90es 
Atica, sid), pag. 40. 
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Alfred Lewis: Poeta do Povo 

Donald Warrin 
California State University, Hayward 

De entre as dezenas de milhares de portugueses radicados 
na Calif6rnia ao longo do seculo e meio da sua macis;a presens;a 
ness a regiao, destaca-se a voz de Alfred Lewis, 0 maior poeta 
as;oriano do Estado Dourado. Entre a sua chegada com umas 
poucas moedas no bolso e a sua carreira de juiz e de escritor, 
este filho da ilha das Flores experimentou plenamente a vida de 
emigrante portugues. Ninguem como ele soube exprimir pel a 
literatura os anseios dos que abandonaram a sua ilha para se 
estabelecerem longe, nas terras estranhas da costa do Pacifico. 

A experiencia do emigrante portugues no oeste 
americano tern sido, desde 0 seu inicio, predominantemente ru
ral. As grandes extens5es de terra na Calif6rnia, especialmente 
no Vale de San Joaquin, forneceram-Ihe a oportunidade de se 
dedicar avida agricola com que ja estava familiarizado e de 
adquirir terras para 0 seu "rancho". Auto-suficientes em boa 
parte, distantes dos vizinhos, esses "ranchos" tinham urn caracter 
insular. 0 sentimento de solidao de quem esta com urn pe no 
Novo Mundo e outro no Velho e 0 resultante saudosismo 
avassalador, encontram a sua maior expressao na poesia de 
Alfred Lewis. 

Nasceu com 0 nome de Alfredo Luis, na freguesia da 
Fajazinha, ilha das Flores, a 3 de Abril de 1902. Urn ataque de 
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poliomielite sofrido na infancia foi sem duvida factor contribuinte 
para a sua natureza algo alheada e estudiosa. Ao terminar a 
limitada escolaridade a que teve acesso, Lewis continuou os seus 
estudos sob a tutela do seu paroco ate aos 19 anos. Nessa altura 
foi-lhe oferecida uma subven9ao para continuar a sua educa9ao 
no continente, com 0 eventual ingresso em Coimbra. Contudo, a 
experiencia familiar e comunitaria puxava-o bern noutro sentido. 
Com 0 pai regressado de varios anos na ca9a da baleia e na 
pesquisa do ouro - e naturalizado americano - e 0 irmao mais 
ve1ho ja na California, era diffcil resistir aatrac9ao da America. 
Desde menino ouvira os velhos na pra9a contarem as suas 
fa9anhas, reais e imaginadas, experimentadas pelas Sete Partidas 
do Mundo. Tratava-se, dir-se-ia, de uma questao de alargar os 
horizontes intelectuais ou geogrcificos. E 0 jovem nao resistiu a 
chamada das terras do Eldorado. Em 1922, pouco antes do seu 
vigesimo aniversario, optou pois por emigrar. So dois ou tres 
anos, pens ava, e havia de voltar - mas essa viagem de regresso 
jamais se concretizaria. 

Para custear a viagem, a fanulia vendeu a unica perten9a 
fora do proprio lar, uma modesta "re1va" na colina acima da 
freguesia - e 0 jovem Alfred partiu para a California. Pouco apto 
a labuta campestre, encontramo-lo, logo apos a sua chegada a 
Atwater, no Vale de San Joaquin, "rastejando como aranha" a 
apanhar batatas doces.1 Depois esteve num restaurante portugues 
de San Francisco, a lavar pratos. Ate que urn dia the ofereceram 
emprego na Revista Portuguesa, publica9ao mensal de Hayward. 
Mais tarde voltou definitivamente para 0 Vale de San Joaquin, 
trabalhando inicialmente nas oficinas do Lavrador Portugues, 
jornal de Tulare. Flagelado pel a tuberculose, provavelmente 
contrafda em Atwater quando dormia numa cave cheia de batatas 
doces, passou meses a recuperar num sanatoria nas montanhas 
vizinhas. Daf, talvez, a origem do cunho higubre que se patenteia 
nos seus versos da epoca. 

Mais tarde, frxado na cidade de Los Banos, servindo como 
contabilista, agente de bens imoveis, estudante de direito, juiz 
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municipal, Alfred Lewis conseguiu materialmente 0 que sonhara 
no isolamento da Fajazinha. Qualquer coisa, porem, 0 rofa por 
dentro, uma inquietude que nunca havia de deixa-Io em paz. 0 
remedio era escrever. 

o livro que deu fama a Alfred Lewis como ficcionista foi 
a novela Home is an Island, historia de umjovem ac;oriano, Jose 
de Castro, prestes a emigrar para a America.2 Escreveu depois 
"The Land is Here", que retrata 0 protagonista do livro de estreia 
nos seus primeiros anos na California. Autobiografico tambem, 
tern lugar principalmente num sanatoria na Sierra Nevada, onde 
o protagonista - tfsico - se esta restabelecendo e embrenhando-se 
na lingua e na literatura da cultura adoptiva. Seguiram-se outras 
novelas jamais publicadas: "Sixty Acres and a Barn", "Rockville 
USA", "The Mark of the Trespasser", etc. Falta de tensao 
dramatica, disseram-Ihe os editores a negar-Ihe a publicac;ao. 
Falaram corn certa justificac;ao, pois fora 0 agente litenirio de 
Lewis, e nao 0 autor, quem tivera a ideia de fazer morrer 0 

companheiro de Jose ern Home is an Island, como urn meio de 
aumentar 0 interesse dos leitores. 

Portanto, depois de Home is an Island, nenhuma outra 
novela de Lewis chegou a luz. Curiosamente, 0 conto, genero 
ern que mostrava mais talento, parecia interessa-Io pouco. Apesar 
de dois contos seus serem inc1ufdos no anuano Best American 
Short Stories ("Box-Maker Deluxe" em 1949 e "Fame, Fortune, 
and Tequila" em 1950), Lewis nao voltou a tentar a fic~ao breve.3 

Contudo, 0 dom nela revelado de evocar urn momento, urn 
ambiente, a maneira de Hemingway, servir-lhe-ia mais tarde 
quando compos os seus "instantaneos" poeticos. 

Ecomo poeta, e nao como novelista ou contista, que 0 

escritor se realiza plenamente. As poesias de Lewis preenchem 
centenas de folhas, abrangendo os anos de 1918 ate ao seu 
falecimento em 1977. Os seus versos dividem-se nitidamente 
em duas fases, uma de influencia portuguesa, outra de influencia 
americana. Foi primeiro urn poeta portugues, a compor versos 
num estilo algo realista, algo simbolista (para ele 0 grande mestre 
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era Guerra Junqueiro). Chauvinismo, melancolia, religiosidade, 
urn sentimento de isolamento, caracterizam os poemas do jovem 
Lewis escritos nas decadas de 1920 e 1930. 

Nas ilhas dessa epoca a emigra~ao representava 0 termo 
natural da puberdade, 0 fim de uma fase, 0 come~o de outra. 0 
tema da partida e a sentimental visao retrospectiva duma juventude 
idealizada sao constantes nos versos de Lewis e iriam ressaltar 
ainda mais na poesia da idade mais avan~ada. 

Escuto ja 0 marulhar das vagas ... 

Ja yOU no barco, nao sei onde you 

Ta1vez carninhe para extensas p1agas, 

Longe daque1es que meu peito amou ... 


("P.. Partida", 1927, pag. 208) 

Sonhador, saudosista por excelencia, Lewis foge sempre 
aactualidade cirdundante. Passara a meninice imaginando uma 
vida aventureira em terras estranhas: 

Fui tentado 1a. Ao pe dos ve1hos 

Ba1eeiros d' outrora, ouvi as 1endas 

E as proezas daque1es que voltaram .... 


("IIMu", 1970, pags. 265-266 

Vma vez na California, come~a, mediante os seus versos, a olhar 
para tras, evadindo-se das duras realidades que encontra, para uma 
infancia romantizada. Esta invoca~ao do passado e tfpica do estilo 
de Lewis na epoca com uma marcada imprecisao imagfstica: 

Urn melro negro ao romper d'aurora 

Alegre canta dum silvado em flor; 

Enquanto moc;as pe1a estrada fora, 

Seguem p'ras lides 'te 0 sol se por... 


("0 Meu Lar", 1928, pag. 224) 

Essa civi1iza~ao dourada que esperava encontrar na 
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America resulta menos amena do que imaginara. N a poesia 
"Exilio", de 1937, nota-se 0 contraste entre os sonhos do passado 
e 0 negro presente: 

Fechando os olhos, meu azul passado, 

Revi num lan~o, de principio a fim: 

As noites belas, 0 nascente amado, 

Poentes de tristeza, de carmim ... 


Neste exflio cruel, terra sombria, 

De belezas despida morta, fria, 

Como eduro viver! 

Senhor! Senhor! 


(pag.247) 

Lewis revela nesta epoca uma maior capacidade de 
descrever os seus sentimentos em prosa, como se ve no pref,kio 
ao mesmo "0 Meu Lar", que apareceu no Colonia Portuguesa 
de Alameda, Calif6rnia: 

A Arthur AVila, Amigo: depois de seis anos de exilio, 
radios, autom6veis, e completa ausencia do meu 
querido AtHintico, nao me epossivel descrever aquele 
pequenino lar em que vi a luz do dia, aquela laranjeira 
sob cuja sombra rezei, pela primeira vez 0 Padre Nosso, 
cabe~a anelada reclinando no colo de minha mae ... 
Desculpa os pobres versos, pois. 

(1928, pag. 223) 

Alfred Lewis possuia urn excelente sentido de humor, 
talento que nunca quis desenvolver, salvo no caso de urn tinieo 
poema, "Carta", dirigido a urn suposto amigo, Joao. A ironia 
dessa "carta" revela muito da personalidade do poeta. S6 muito 
mais tarde e que as suas poesias voltariam a ser tao intimas. Na 
"Carta" podem-se identificar alguns dos temas que 0 haviam de 
preocupar meio seculo mais tarde ao compor os seus 
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"instantaneos" florentinos. Aqui Lewis imagina-se urn 
emigrante retornado, baseando-se nas suas proprias 
experiencias, tanto americanas como ainda da Fajazinha, e 
reconhece 0 facto desinquietante de - apos so urn ana no 
estrangeiro - ja se encontrar transformado pela sua experiencia 
americana, a qual tornava cada vez mais dificil 0 seu regresso e 
reintegrayao na vida insulana. 

Caro amigo Joao, 

Eu quando urn dia, 

For as Flores, a terra onde nasci, 

Todo cheio de "prosa" e de alegria 


Urn rei em pequenez de colibri ... 

C'o meu "casaco grande" e guarda-sol 

C' urn bigode de palmo e fina cah;a, 

A rir e a cantar qual rouxinol, 

o brando "Three 0 clock" ou outra valsa ... 

Mala de coiro escuro na direita, 

Ornada dum anel de diamante, 

- Diamante digo eu, que a pedra feita 

Foi dum vidro qualquer, falso brilhante ... 


Imagina, se podes, 0 prazer, 

Que vou sentir ao ver a Maricotas, 

- A minha "loira musa" que fazer 

Me fez gastar a sola as podres botas l.. 


Nas tardes de verao hei-de ir a fonte, 

Beber ligua, e falar co'as mocetonas; 

Falar do "gato bravo" que no monte, 


Matei, quando "pastava" em "Arizonas" ... 

E a Maria do Anjo ha-de pedir-me 
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Informa~6es do filho, 0 Manuel; 

E eu, sem tom e sem som, falando, hei-de rir-me 

Dizendo que 0 rapaz 'sta "very well"!. .. 


Rei-de "bater" 0 padre em teologia, 

Que aprendi num hotel a lavar pratos ... 

E quando 0 sol descer, ao fim do dia 

Irei de "rifle" ao ombro ca~ar patos. 


E hei-de falar d'amor as raparigas, 

A todas dar "esp'ran~as", para ver 

o efeito e valor dumas cantigas, 

Quanto a mulher efacil p'ra crer! 


Frequentarei 0 templo, a santa miss a 

Domingos e dias Santos pressuroso; 

E comerei inhames e lingui~a 


Se for da "banda grande" e palavroso ... 


E se for regedor, ou escrivao 

Da junta de par6quia, que emais certo 

Lavrarei escrituras a tostao, 

Ou coisa semelhante, pre~o incerto ... 


Tudo isto, se nao for modernizado: 

Pois no caso de ser "americano", 

A hist6ria muda muito, pois de humano 

Par'cerei inda mais bestializado. 


Tulare, 1923 
(pags.163-164) 

Alfred Lewis estava bern farniliarizado com 0 tipo de 
"americano" a que se refere neste excerto de Aguarelas: 

And then Mariquinhas came into my life and stayed 
until that American from California arrived to visit his 
people... They became engaged, and that love which 
was now a kind of adoration was suddently killed. 
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But then, did she know how I felt? Did my love 
mean more than a simple look of ad ora tion, a 
"hello", a smile in exchange for another? And yet, I 
felt she knew.4 

A produ9ao liteniria de Alfred Lewis, lan9ada nos jomais 
de lingua portuguesa da epoca, atingiu 0 seu apogeu por volta 
de 1927, para logo diminuir, tendo produzido poucos poemas 
durante a decada seguinte. 0 ultimo apareceu em 1940. Assim 
se fecha a primeira fase da cria9ao liteniria de Lewis. Se nao 
fosse 0 bilinguismo do escritor, sup6e-se que se assinalaria 0 

fim do poetaAlfred Lewis. Entretanto, um novo perfodo havia 
de iniciar-se com a publica9ao de uma serie de poesias 
ocasionais em lingua inglesa no jomal Carmel Pine Cone 
(Carmel, California) no decorrer dos anos 46 a 49. Foi este 0 

inicio da experimenta9ao com 0 seu idioma adoptivo, que 
culminaria no lan9amento de Home is an Island. Evidencia-se 
nestas poesias 0 mesmo interesse pela natureza, agora com 
imagens mais concretas: 

The heat drops in sheets and the valley 

Slumbers, as if under 

A potent drug ... 


("Summer Calm", 1946, pag. 312 

A Natureza personifica-se e sensualiza-se constantemente: 

Wrinkled, spent, the summer blood congealed 
My last leaf is gone. 
Now the Sun 
His pale, persistent fmgers 
Caresses me. 

("A Tree Survey the Winter", 
1949, pag. 318) 

Foi lento este periodo de gesta9ao, este regresso apoesia. 
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Seguiram-se alguns poemas sem data e dois que apareceram no 
Dicirio Insular (Angra do Herofsmo) - tOOos compostos em ingles. 
Entretanto, nao seria senao ate 0 ano de 1967, 0 sexagesimo
quinto do autor - que se iria notar 0 grande entusiasmo pela poesia 
que marcaria os seus ultimos anos. Pela primeira vez desde havia 
muito, volta atematica da sua ilha, captando em "instantaneo" 
cenas nitidamente recordadas da sua infancia. 0 novo estilo, 
primeiro delineado nos versos do Pine Cone, mostra-se singelo, 
directo, evocando imagens concretas, denunciando a influencia 
da moderna poesia norte-americana. 

Escreve agora em ingles poesias com titulos como "My 
Village in August", "Boy with a Basket of Taro", "Nostalgia", 
"Morning Chore", "The New Pocket Knife". Estao permeadas 
da ideia da america, retomando temas sugeridos anos atras na 
"Carta" (1923), tal como a imagem depreciativa do "americano", 
quer venha em busca de uma rapariga, quer venha para morrer, 
como indicam, respectivamente, os dois exemplos que se seguem: 

When he came 
(It was June, a time of celebrations) 
All the gold of California 
Shone, tempting, in his mouth. 
The nervous legs 
Encased in blue Levis 
Boots, pipe, purple tie 
Pronounced him a special man. 

("Short Story", 1967, pag. 50) 

"Time to remove old Calafona," 

Our friend, the digger said, heavy with thoughts.s 


"Seven years dead; came back with sacks 

Of gold, bought a cow and fed the village. 

A vow to Our Lady. 

Laughed, winked at the girls. 

Grew fat and died one day. 

That's the way it is, when you're old." 
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("Cemetery", 1967, pag. 50) 

Agora, na sua terceira idade, desembara9ado do estilo 
alambicado de outrara, con segue evocar, as vezes com grande 
nitidez, a presen9a das suas Flores de antigamente. Essas cenas 
dasAguarelas Florentinas cristalizam-se ao presencearmos duma 
6ptica de puberdade, algo moderada pela perspectiva do adulto 
a vida da ilha de ha meio seculo. As personagens ganham came e 
osso: Ti Ana, Ti Francisco, 0 arauto, os pais do poeta, Ti Maria, a 
parteira: 

Suas maos delicadas e corpo de crianya 
Seu andar sem barulho e olhos negros 
E urn sorriso de ajuda, misturado 
Com 0 saber dos anos decorridos

("Parteira", 1974, pag. 108) 

Tambem se evoca 0 ambiente pravinciano da freguesia 
que teria impulsionado 0 jovem poeta para 0 exflio: 

Urn dia segue 0 outro; nao M nada 

Diferente de dia para dia; 

A mesma madrugada; a mesma noite; 

o mesmo sol a bafejar as faias. 
o mesmo levantar; a me sma aula; 

Sonho a seguir sonho; 0 mesmo mestre 

Falando das grandezas do passado ... 


("Vida", 1974, pag. 115) 

A personifica9ao continua, revelando-se uma forte predilec9ao do 
autor: 

o sol chegou anossa rua, 

Pintou de prata as paredes da casa 

E entrando devagar pela janela 
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Fina1mente pairou na mesa da cozinha. 

("Cicio", 1973, pag. 82) 


Urn grupo de moscas valsa no centro 

Da nos sa sala caiada de branco. 


("Manha d'Estio", 1973, pag. 84) 


E aguisa de remate, no fim de vanas poesias, estes seres vigiam 
o mundo humano, estreitando a relas;ao naturezalhomem: 

Do mar, em procissao cagarros pardos 

Pareciam seguir em linha incerta 

o marinheiro morto ao campo santo 


("Enterro", 1975, pag. 118) 


Com 0 seu regresso literano allngua portuguesa abeira 
da casa dos 70, Alfred Lewis atinge a maturidade poetica. A sua 
linguagem, se sofre urn pouco devido alonga ausencia da patria, 
ganha pela autenticidade dos sentimentos, pela verossimilhans;a 
das imagens e interesse pelo povo das Ilhas. Quem ler as poesias 
desta epoca compreende a razao por que 0 jovem Lewis optou 
pela America das vacas e batatas doces em vez da capa e batina 
de Coimbra e percebe a razao por que 0 escritor sempre se cercava 
de conterraneos. Ele mesmo explica com orgulho: " ... tornei
me uma especie de conselheiro para as centenas de portugueses 
que residiam no Vale de San Joaquin".6 

Tal como os "rancheiros" seus vizinhos, Alfred Lewis 
nunca pode olvidar a sua Ilha. A cidade de Los Banos jaz no 
leito de urn antigo mar. Ai Lewis viu na planicie circundante 
uma metafora do AtHlntico. Estes versos que nos deu falam por 
muitos dos ilheus, "rancheiros" dos vales da California: 

Emigrante Sozinho 

o mar que ve everde; 

Tapete d'erva bafejada ao vento 
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Sem vagas brancas, sem 0 choro das aves 

Voando em gracra pelo ceu d'outrora 


o sol que sente e outro: 

Uma bola de fogo, nua 

Queimando a terra, procurando anoite 

o veu dos montes para retirar. 

A voz da noite e nova: 

Apitos; som sem musica das f<ibricas; 

Silencios, sem 0 tinar das guitarras. 


E 0 emigrante sozinho, 

Recorda os tempos velhos: 


E a saudade como nuvem de chuva 

Ou manto roxo de Hi 

Acaricia seus ombros 

Como se fosse a mae, deixada 

Na sua faja pequena. 


Los Banos, 23 Julho, 70 
(1970, pag. 258) 

Se por urn lado nunc a regressou asua querida llha, Alfred 
Lewis voltou pelo menos ao idioma nativo, no qual nos deixou 
o retrato mais eompleto que ha do que signifiea ser ac;oriano na 
California. 

Nota: Na altura de me eneontrar trabalhando na edi9ao da poesia 
de Alfred Lewis aqui referida, tive 0 grande prazer de realizar 
outro projeeto,junto com 0 Doutor Mayone Dias: 0 livro Cern 
Anos de Poesia Portuguesa na California.? Reunindo-nos a 
meio eaminho entre 0 suI e 0 norte do Estado, ou hospedado eu 
em Los Angeles por ele e pela amavel esposa, D. Margarita, 
foram momentos de boa eamaradagem de que nunea me vou 
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esquecer. Ao escolherem os poemas para essa antologia, os dois 
autores acabaram por inc1uir uma extensa selec<;ao da poesia de 
Lewis. Para 0 interesse do leitorcitamo-la aqui: "A<;ores: Parto", 
"A Ideia da Partida", "Arauto", "Ausencia", "Aventura: 
Vietname", "Baleia Morta", "Cam6es - Quatro Seculos Depois", 
"Carta", "Depois", "Domingo aTarde", "Emigrante Sozinho", 
"Manha d'Estio", "Massacre", "Matan<;a", "0 Natal ern Nossa 
Casa", "Pagamento", "Parteira" , "Romeiro", "Saudade", 
"Saudades da Terra"; e ern ingles, "Boy With a Basket ofTaro", 
"My Village in August", "Short Story", "The Search Ahead" e 
"Vietname: Three Stories". 

Notas 

I "Breve Autobiografia", in Alfred Lewis, Aguarelas Florentinas e Gutras 
Poesias. Org. Donald Warrin (Angra do Heroismo: Secretaria Regional dos 
Assuntos Sociais; Servi90s de Emigra9ao, 1986), 30. As cita90es a seguir 
fazem referencia a esta obra. 
2 Home is an Island (New York: Random House, 1951). 
3 The Best American Short Stories, 1949: and the Yearbook ofthe American 
Short Story. Red. Martha Foley (Boston: Houghton-Mifflin Co., 1949) e 
The Best American Short Stories, 1950: and the Yearbook ofthe American 
Short Story. Red. Martha Foley (Boston: Houghton-Mifflin Co., 1950). 
4 Aguarelas, 9. CEnfase do poeta.) 
5 0 termo "Calafona" aplicava-se aos emigrantes radicados no Estado da 
Calif6rnia. Sete anos era 0 prazo concedido aos enterrados antes de cederem 
lugar aos recem-falecidos. 
6 Aguarelas, 32. 

7 Donald Warrin e Eduardo Mayone Dias, CemAnos de Poesia na California 

(Porto: Secretaria de Estado das Comunidades, Centro de Estudos, 1986). 
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Passageiro em Transito, de Cristovao de Aguiar: Percursos 
do Eu no espelho da emigra~ao 

Ana Paula Ferreira 
University ofCalifornia, Irvine 

No man is an island, entire ofitself; everyman 
is a piece ofthe continent, a part ofthe main. ... 
A man ~ death diminishes me, because I am 
involved in mankind; and therefore never send 
to know for whom the bell tolls; it tolls for 
thee. 

-John Donne, Meditation 17, in 
Devotions Upon Emergent Occasions 

[OJ real niio estd na partida nem na chegada 
- ele se dispiie no meio da travessia. 

-Joao Guimaraes Rosa, Grande 
Sertao: Veredas 

Car la fonction du langage n 'y est pas 
d'informer, mais d'evoquer. 

-J acques Lacan, "Fonction et 
champ de la parole et du langage", 
in Ecrits]l 

Introdw;ao 

A representa<;,:ao literaria do drama nacional da ernigra<;,:ao 
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tende a articular-se como testemunho dorido de urn trajecto sus
penso, sem conclusao nem regresso possfvel. Delineado entre 
uma experiencia de falta primaria e a antecipa<;;ao de uma 
abundancia porventura nunca a1can<;;avel, esse trajecto persiste e 
insiste em nomear 0 lugar de origem enquanto espa<;;o mftico de 
plenitude trespassado pelo trauma de uma lei castrante e exiladora. 

A narrativa da ernigra<;;ao pode ser considerada, assim, 
como uma viagem estruturalmente paralela, talvez mesmo a 
metMora-sintoma por excelencia, do percurso humano af 
representado: perseguir as andan<;;as do ernigrante na palavra 
literaria implica, e ate por motivos de identifica<;;ao afectiva, so
cial e ideologica, urn complexo labor de trasla<;;ao ou tradu<;;ao na 
cadeia de significantes que procuram apreender 0 sentido de urn 
concreto vivencial desde sempre vedado quer ao conhecimento, 
quer a linguagem daquele que 0 pretende mediatizar, nele 
inscrevendo-se de forma irredutfvel. Se ao nfvel da diegese, 0 

poder de compra do emigrante dificilmente the adquire a re
integra<;;ao com a terra-mae que 0 expulsara do seu seio, muito 
menos ao nfvel do discurso as palavras do escritor a1can<;;am a 
unidade e fixa<;;ao semanticas em principio necessarias ao seu 
comprometimento com a verdade historica que pretende 
representar. Resta-lhe talvez a tentativa de trasladar-se, de 
traduzir-se a si proprio, procurando 0 seu sentido nos contomos 
semanticos do material que ficcionaliza - como demincia, como 
pergunta, como apelo a urn potencial "tu" -leitor, idealmente feito 
cumplice do processo de reintegra<;;ao imlpossfvel. 

Aludir aqui aclivagem entre vida e literatura seria uma 
redundancia banal se nao fosse pelo facto de que a desloca<;;ao 
ou, se se quiser, 0 vai -e-vern do ernigrante como 0 do sentido da 
palavra no discurso remetem, em ultima instancia, para 
experiencias imaginarias tao dfspares quanto, de certa forma, 
comuns. Eno ser e no nao ser de uma viagem tomada metMora 
obsessiva e obsessionada com a miragem de uma origem 
escindida, referencia perdida ou dispersa, onde radica a frustra<;;ao 
de urn testemunho que, para la de todas as boas inten<;;6es realistas, 
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sera por vezes nada mais do que constru9ao narcisista-agressiva 
do sujeito solitario e duplamente alienado na linguagem que 
escreve "eu" e da pelo nome de "escritor'',2 

A demonstra9ao deste impasse, acaso relevante para toda 
a escrita que se quer representa9ao de urn outro ser, grupo ou 
problema social, e lev ada a cabo por Crist6vao de Aguiar no 
desconcertante texto-viagem que ePassageiro em Transito (1994). 
Eis-nos perante uma explica9ao, ou melhor, como ditia John 
Donne, "expostula9ao" (no sentido de suplica, rogo e 
simultaneamente queixa) de urn romancista estreado quase vinte 
anos atras com 0 primeiro volume de Raiz Comovida (1978), 
agraciado entao com 0 Premio Ricardo Malheiros. 

o traslado metaf6rico da "dor de ilharga" 

Desde 0 seu subtitulo, "novela em espiral ou 0 romance 
de urn ponto a que se vai sempre acrescentando mais urn conto", 
Passageiro em Trtinsito anuncia-se como narrativa conturbada 
de vozes, textos, percursos interiores que tematizam e, mesmo, 
desconstroem urn "eu" escritural, a que sera redundante chamar 
de "ficticio" Ga que em termos p6s-estruturalistas em geral a 
condi9ao de todo 0 Eu na linguagem assim 0 e). Revestindo-se 
de ironia e de auto-ironia, esse "eu" exibe-se como apenas urn 
"ponto" na linguagem, pelo que 0 seu percurso (ou est6ria) s6 
cobra senti do com rela9ao a outros "pontos", que sao em si est6riasl 
"contos" entrelac;;ados de textos passados e do texto presente, numa 
semantica de combinac;;ao e substitui9ao que re-envia ao 
significante-ancora "llha". 

Desdobrada metonimicamente em "matriz", "meretriz" 
mas, primeiro que tudo, "raiz" "fasciculada" ou fragmentada num 
"eu" nao s6 dividido - e dorido - como tambem deslocado em 
corpos, terras e "eus" alheios, e essa "llha" imaginaria que lanc;;a 
o sujeito aaventura do simbolo numa ordem de troca nomeada e 
regida por uma Lei que igualmente faz do "eu" e dos outros em 
que este se projecta mareantes-emigrantes desenraizados, perdidos, 
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em busca de uma referencia, ponto fixo ou ancora que mais nao e. 
Ou, parodoxalmente, so sera quando assumida como passagem, 
como ilha-em-transito: transito de um "eu" ao outro, de uma 
palavra e estoria a tantas outras, de um temporario local de espera 
a outro, este nao transitorio mas definitivo: a morte, que enfim 
irmanara todos os "padecentes de dares de raizes" (169), 
devolvendo-os, se bem que isoladamente, aunica "Ilha" que e 
certa: a campa-matriz. 

Avanc;ada assim a minha resposta ao convite analftico (e 
sobretudo dial6gico) que Passageiro em Transito (me) propoe 
nao sei ate que ponto isenta dos "biscates semioticos, ... [d]a 
chamada critic a em si" ironizada pelo narrador (162) -, passo a 
retroceder para olhar mais de perto os passos do "giro peripatetico" 
(103) exibido neste texto, agonico-ironico rendimento de contas 
de urn escritor ficticio, talvez irmao-gemeo daquele outro que se 
tem por real e que vive radicado em Coimbra desde os anos da 
Faculdade, onde professa (marginalmente, diga-se de passagem) 
a disciplina de Ingles. 3 

Mantendo e ate explorando a varios niveis a tenc;ao entre 
o "incidente impressionante" veiculado pelo primitivo genero da 
novela e a galeria de personagens envolvidas em tramas do 
quotidiano, caracteristico do romance burgues (Aguiar e Silva 643
49), 0 Autor apresenta aqui 0 que se poderia considerar um 
momento-limite na vida interior de urn personagem, que se as
sume como escritor, narrador e tambem interlocutor do seu proprio 
depoimento. Inspirado acaso pela famosa "Meditac;ao 17" do 
renascentista John Donne, 0 Autor focaliza nesse momento-limite 
uma etapa decisiva na vida mental (algo doentia) de um solitario 
confrontado com a verdade de que "nenhum homem e uma ilha". 
Por este motivo, romanescamente, 0 personagem transporta-se as 
"ilhas" que sao os outros ou aos outros-fragmentos de "ilhas" que 
ele comporta dentro de si, chegando, de met:ifora em met:ifora, a 
realizac;ao de que chegara para cada um a hora em que "0 sino" 
derradeiro soara. 

Tal transporte, ou viagem interior, elevado a cabo em dois 
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movimentos circulares, organizados de acordo com a rela<;;iio 
especular (narcisista-agressiva) do "eu" com 0 seu "outro", 
terminando num epflogo que devolve 0 personagem ao seu ponto 
solitario inicial, isto e, apalavra, metatora-em-transito que ele e 
como homem, como ilheu e, principal mente, como escritor. 
Passaremos revista a cada uma das etapas de uma viagem nao sei 
ate que ponto eco par6dico daquela outra que 0 romantico Xavier 
de Maistre fizera "autour de [sa] chambre". 

Homem maduro, de certa forma emigrado desde jovem 
"a oeste da ilha" (em Coimbra), 0 personagem-narrador depara
se inicialmente com uma dor de raiz, ou "de ilharga", que the d6i 
mais do que costume, ou the d6i mais que outras dores de raizes 
espalhadas no seu corpo e alma de homem des-ilhado (5, 19). 
Olha-se no "espelho das analises" (21) - simultaneamente 0 

espelho do seu quarto de cama e 0 espelho metaf6rico da sua 
vida-de-escritalvida escrita, e eis que come<;;a 0 seu "solipsismo" 
(51) ou "periplo" (109, 137) avolta do continente de palavras 
chamado "eu". Este angustioso, se nao mesmo neur6tico, 
processo implica 0 ir desfiando farrapos-significantes de si, "os 
meus tropismos" (6, 40), revolvidos no tempo e no espa<;;o em 
pseudo-associa<;;ao livre ao jeito de uma freudiana "cura da fala". 

Ritmada pelo ladrar de caes na noite coimbra e nao s6, 
esta instancia do "eu" desdobrado no "tu" do espelho em que se 
observa sem no entanto se poder ver de corpo inteiro, tern por 
objectivo 0 "tomar uma decisao" com 0 fito de "extrair a ilha da 
vesicula" (42). Conhecido em parlance psicoanalftica como 
"trabalhar 0 sintoma", tal movimento inicia-se com a projec<;;iio 
narcisista-agressiva do "eu" num "tu" imaginano, correspondente 
a uma etapa anterior e decisiva da sua constitui<;;iio como sujeito 
alienado no mundo da linguagem e da cultura. Niio reconhecendo 
divis6es espacio-temporais, esse "tu" -"eu" e, de facto, 0 "mol" 
do estadio do espelho lacaniano: "come<;;ava esta consumi<;;ao de 
ficar por ti e por mim cada vez mais enamorado" (49),4 Faz 
senti do, entao, que 0 discurso elaborado a partir desse ponto de 
'enamoramento' seja tecido de fic<;;6es de infancia e juventude 
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entrela9adas em ficc;oes do presente evocando a "estrutura de 
fortificac;ao" avolta da qual se erege 0 "monumento" do Eu 
(Lac an 5). 

Neste contexto, que representa de modo bastante evidente 
a propria experiencia analitica, tao-pouco admira que irrompam 
varios comentarios sobre a teoria e a pnitica da "semantica" 
aquela profess ada em aulas de literatura, desde 0 liceu it Faculdade 
( 11, 17); aquela representada pelos "dies literatos de Lisboa" 
(18); e, sobretudo, aquela que imp era sobre a "complicada 
semantica deste arrozoado" (21).5 Oferecendo 0 que se poderia 
considerar a chave henneneutica interna it propria narrativa, ditos 
comentarios pautam este primeiro movimento da "navegac;ao" 
falante/escritural do sujeito desejante, consciente de que 0 

processo de evocac;ao e imitil como fonna de procurar 0 sentido 
puro ou originiirio do "eu". 

o que se pretende aqui nao e urn retorno - 0 leU-motifde 
toda a obra e justamente a frase ou variac;oes sobre 0 tema "nao 
ha retornos" (8, 30) - mas a" evacuac;ao" (21). Trata-se de expelir 
da consciencia, ou da "ilharga esquerda" (22, 67), a angustia de 
uma dor-ilha, "pedra" (43, 45), "amplo de raiz comum" (48), 
para a qual 0 sujeito estivera fadado mesmo antes de nascer noutro 
quarto de carna, por finais dos anos trinta (26). Esse quarto estava 
ja. inscrito com a sombra da ausencia paternal, livrada it 
embarca9ao (8-9), uma fonna ja. do estar e do nao estar que viria 
a ser a emigrac;ao do seu padrinho (30), como a sua tambem. E 
por is so que 0 "eu" dividido enftenta a acusa9ao emblematizada 
nos fragmentos de fotografias -"suponho que eram as do 
casamento ou da primeira comunhao" (52) - espalhados sobre a 
mesa de cabeceira e pelas dec1ina90es do latim e do alemao 
pregadas na "parede em frente amesa do estudo" (64). Estes 
pedac;os do "eu" constituem a prova ineluta.vel da sua 
fragmenta9ao como sujeito, da sua impossibilidade de se erguer 
num todo Integro, quer ficando, quer partindo de vez. Oscilando 
entre rituais de sacrossanta pennanencia (primeira comunhaol 



140 ANA PAULA FERREIRA 

casamento) e saltos de trais;ao amesma em viagens/traslas;oes 
para outras ilhas, Hnguas, continentes-corpos, identidades, 0 "eu" 
e alvo da perseguis;ao maternal trans-historic a contra aquele Pail 
Filho/Marido que, ao final de contas, nem fica nem vaL 
Acentuando 0 sentido da sua ambivalencia tao ffsica quanta 
espiritual, e, em correspondencia directa com as cinco declinas;oes 
de latim e de alemao (associadas a educas;ao em Letras em 
Coimbra), colado do lade inferior esquerdo do espelho impoe-se 
o dedo acusador do papel que reza os cinco "pecados" do sofredor 
da dor da raiz (recorde-se que a"ilharga esquerda"): "cobarde, 
fraco, abdlico, voldvel, inconstante" (64, 69). 

Desdobrado nos gemeos Arrnindo e Armando, 0 primeiro 
a "construir barquinhos de papel" (59) para a viagem que so em 
parte 0 e - a viagem da escrita -, 0 segundo a inquirir 
("cartesianamente" ou "estupidamente" [41], sobre raizes de 
dores ha muito dispersas, ha muito de sentido submerso, esse 
"eu" acossado pela acusadora imagem de "cobarde, fraco, 
abdlico, voldvel, inconstante" decide - ou finge que decide 
"tomar uma decisao" (42, 52) e partir para fora do quarto/espas;o 
da raiz/matriz imaginaria representada no espelho narcisista, 
incluindo 0 da sua propria escrita. 

o segundo momento da viagem interior ou percurso 
terapeutico de "evacuas;ao" do sintoma-memfora comes;a aqui, 
com 0 sujeito transpondo-se para uma sala de espera do aeroporto 
de Lisboa em companhia de luso-americanos que esperam 0 voo 
deregresso cada uma "suallha" (91,161).6 Simulando 0 renascer 
de urn novo homem-deus, em certo sentido urn renascer paralelo 
aquele encetado no quarto de cama, este poiso simbolico 
("postura") do escritor-narrador situa-se "talvez em Dezembro" 
(74). Em vez do ladrar dos dies da pseudo-semantica literaria 
ou literata coimbra, 0 ritmo do seu vai-e-vem na palavra eneste 
momenta marc ado pelos "anjos instrumentalistas" dos altifalantes 
que anunciam nas tres Hnguas da Comunidade Europeia as portas 
de embarque dos divers os voos (72). 0 que esta, assim, emjogo 
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no seu "giro peripatetico" (103) eo perigo de levar "a metMora 
do passageiro em trans ito a escatologia crista" (72). Ou seja, 
incorrer num translado metaforico que reduz a uma condi<;ao 
ontologica de teor universalizante 0 problema nao so existencial 
como tambem social e ideologico que se teria que resolver na 
narrativa do "eu" colocado no "eixo sintactico e semantico" da 
partida (71), mas de uma partida concretamente associada a 
condi<;ao do emigrante ilheu. Sem de facto contomar essa 
posibilidade universalizante-cristii de interpreta<;ao, que tern 0 

seu que de relevante para uma cultura de algum modo associada 
a imagem do Ecce Homo e as festividades do Santo Cristo (89),7 
o escritor ficticio projecta-se ao longo desta etapa decisiva da 
sua auto-analise numa serie de "companheiros de ilha" que, 
como ele, tambem padecem de dores de rafzes, tambem "terao 
culpas" (75) a exorcisar. Efrente a esse espelbo de emigrantes 
em transito literal e metaforico que re-inicia, entao, 0 "minucioso 
processo de inventaria<;ao de trastes e cacos" do seu "eu". 8 

Posto que em sala "de transito", na que todos transitam 
psicologicamente da ilha perdida imaginaria para uma ilha real 
que, para cada urn, difere em grande grau do desejo de "ilha" 
absoluta que seu dinheiro - ou sua obra literaria, no caso de 
escritor - pretenderia apreender, a viagem-procura do narrador 
pela palavra que 0 diz vai transitando de estoria em estoria, todas 
elas de personagens de identidades em transito (Le. "luso
americanos"). 0 consequente movimento digressivo e 
espiralado da narrativa do "eu" volta, no entanto, e com 
insistencia deliberada, ao seu ponto inicial: a acusa<;ao, que 0 

narrador quereria compartir com todos os "passageiros em 
transito", de que ele (talvez tambem com estes) nao passa de 
urn "cobarde, fraco, abulico, voluvel, inconstante" (87, 93). Isto 
explica, pelo menos em principio, a agressividade quase burlesca 
com que "0 escritor" faz representar os luso-americanos, por 
exemplo, a prepotencia da viuva Deolinda Perry. No entanto, 
na medida em que estes funcionam como espelhos do "eu", na 
medida em que neles se espraiam as raizes multiplas e 
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contraditorias da "ilha" que 0 "eu" ern vao procuraria simbolizar 
no seu discurso, a agressao e, ern ultima instancia, contra 0 proprio 
"eu", colocado ainda e sempre "ern frente do espelho"; "[ c ]ontinuas 
ern frente do espelho" ( 139, 140). 

Ao ser de urn ou outro modo invocada nas estorias 
subscritas aos luso-arnericanos do presente, como aos do passado 
(por exemplo, 0 seu padrinho), a dicotornia manique1sta de ilha, 
entendida como a consci(~ncia do ego pensante "nas duas idades 
do Homem" - "grandessissema matriz e meretriz" (82; 138), 
naturaliza-se e, portanto, perde a sua aresta dolorosa. A antiga 
"dor de ilharga" do narrador esvai-se, assim, nesse espelho 
fragmentado e distorcionante, quais fotografias ern peda90s, que 
sao os passageiros na sala do aeroporto: "A raiz nunca mais me 
doeu. Desde que aqui cheguei e me deambulo de urn lado para 0 
outro, ao longo desta sala de espera" (l08); "Jli nao doi desde que 
lhe foi dado 0 carimbo de passageiro ern transito" (109). 

Nao que 0 "escritor", "passageiro ern transito" por transitos 
alheios, tenha corn isso alcan9ado "0 segredo para 0 [seu] abre-te 
sesamo" (107), b conhecimento de si sendo, de resto, impossivel, 
para quem escreve e se escreve - e para quem nao.9 Mas esses 
peda90s do "eu", perrnanentemente dividido entre 0 ficar eo partir, 
entre 0 corn ungar, 0 casar-se e, no entanto, 0 deslocar-se ou 
"avacalhar-[se]" (138) ern "declina90es" de outras l:fnguas, terras 
ou povos-continentes, sao, no final de contas, aceites, assumidos 
como condi9ao radical da propria subjectividade: daquela que 
marca a identidade dos ilheus ernigrantes ern particular e, ern terrnos 
mais gerais, daquela que faz de todos sujeitos-para-a-morte. lO 

Esob esta nota, escatologica, sim, mas quand-meme, que 
"0 periplo as raizes" tra9ado ern Passageiro em Transito se fecha, 
devolvendo 0 "escritor" -narrador a solidao do seu ponto inicial, 
"encolhido frente ao espelho que sou eu proprio" (170). 0 percurso 
narrativo nao vai, de facto, a lado nenhum; os "eus" do personagem 
desilhado e transplantado continuarn, cada urn por sua conta, 
vivendo vidas paralelas que nao chegarao mais a re-integrar-se a 
sombra de outra "ilha" ou ponto fixo que nao seja imaginario. No 

http:sujeitos-para-a-morte.lO


143 PASSAGEIRO EM TRANSlTO, DE CRISTOVAo DE AGUIAR 

entanto, 0 poiso de amparo construido pelo desejo - e pelos 
interesses daquele que se sente "cansado de tanto peregrinar" 
(167), anteve-se aqui como conducente a uma resolul,fao 
terapeutica. Esta liga-se apossibilidade de "desaprender" (109) 
o que vern a ser os significados das metaforas "dec1inal,foes" e 
"pecados", ou seja, os remorsos, as culpas imputadas por urn 
super-ego falico-maternal que insistiria na unidade e na 
permanencia, ou seja na "ilha" do "eu", quando este e em si 
uma viagem, urn constante fluxo e refluxo. A resolul,fao 
terapeutica, em consonancia com a passagem do sintoma nessa 
desfiagem de metaforas e, portanto, 0 que leva 0 personagem a 
esquecer a dor radical, anterior a todos os cortes, a todas as 
divisoes fisicas, psicol6gicas, geograficas: uma "dor da raiz" 
matricial e comum, que impera manter a margem do 
conhecimento no transito discursivo de todos aqueles que a 
linguagem faz passageiros/sujeitos para a morte. l1 

Conc1usao: Passageiro em Transito eo resto 

Aludia-se ao comel,fo do presente ensaio ao ja tao gasto 
"problema" da relal,fao entre discurso literano e 0 material 
humano que 0 toma possivel - 0 seu objecto ou "conteudo", 
por assim dizer. A obra de Crist6vao de Aguiar manifesta uma 
aguda consciencia do quanto a represental,fao literana pode ser 
considerada, em limha com 0 pensamento p6s-estruturalista 
filiado em Foucault, uma violencia perpetrada por aquele que 
possui a autoridade do discurso contra os que desta autoridade 
carecem. Os que continuam presos as ocupal,foes e aos cos
tumes da terra e os que partem para a aventura do trabalho 
alem-mar obviamente nao gozam do estatuto de quem deles se 
ocupa num romance, ou neles projecta as suas angustias e 
contradil,foes como sujeito na sociedade burguesa. Como dar, 
entao, voz publica, no mercado da cultura oficial, a essas 
experiencias que normalmente se nao comunicam pela palavra 
escrita, a nao ser acaso em esporadicas cartas pessoais nem 
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sempre recheadas da unica moeda de troca que interessa as 
contingencias dos que ficarn em terra, daqueles que habitam urn 
espa90 geognlfico identificado historicamente com a falta, com 
a emigra9ao? 

Para Crist6vao de Aguiar, a solu9ao tern sido a de ir 
erigindo a sua obra como recria9aO evocativa de uma oralidade 
dir-se-ia que "primitiva" ou "original" a90reana, da qual urn fu
turo "homem de letras", originalmente nascido entre a mesma, e 
feito herdeiro-deposiHirio. Independentemente de qualquer 
autobiografismo que se the queira ou nao imputar, esta estrategia 
narrativa faz presente, mais do que representa, 0 contrato 
interlocutivo em que se funda a instiincia de oralidade comunitaria 
no passado, contrato este que, de algum modo, pressupoe e 
anticipa.o cumprimento da escrita. Sejarn as "istorias" do Tio 
Pascoal, do primeiro volume de Raiz Comovida (1978), sejam as 
da Tia Severiana de Jesus, de Um grito em Chamas (1995) - so 
para assinalar dois arcos crono16gicos na fic9ao do Autor, este 
ultimo justamente posterior a Passageiro em Transito-, as istorias 
do passado sao sempre mediatizadas por urn narrador 
homodiegetico, mas ja infinitamente distante das mesmas, que 
vai evocando as etapas da sua propria est6ria como "individuo 
solitario", perplexo perante a "amplidao da vida" (Benjamin 87). 
E natural que 0 "escritor", sabendo-se mere arremedo do 
"contador de estorias" da cultura oral, nao se sinta capaz de recriar 
"aquele lume aceso" que os seus antepassados punham em 
"palavras sem pressa" (Raiz 176). E tarnbem nao admira que 
considere a sua escrita urn projecto necessariarnente incompleto, 
falhado, se nao mesmo impossivel: "sempre 0 mesmo [livro] , 
sempre diferente, sempre por escrever" (Um grito 46). 

E por isso que, no conjunto da obra romanesca de 
Crist6vao de Aguiar, ultimamente seduzido pelo fasdnio da 
diarfstica no mercado da cultura oficial,12 tern imperado urn certo 
comprometimento com a divulga9ao artfstica e, ate certo ponto, 
a preserva9ao de uma cultura que necessariarnente passa pelo 
eixo "sintactico e semantico" da emigra9aO. Por este motivo, 
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entre outros motivos, urn livro como Passageiro em Transito 
precisou de ser escrito como depoimento, como testemunha e 
tambem como especie de exonera~ao de uma culpa desde sempre 
pressentida ou antecipada. Que direito tern 0 Autor, afinal, de 
fazer est6rias (para nao falar de ironias e sarcasmos) sobre 
emigrantes se ele, pessoalmente, nunca passou na pele essa 
experiencia? 0 escritor fictfcio de Passageiro em Transito vern 
confrontar esta questao - questao que ate pode pecar de urn 
essencialismo redutivo -, teatralizando de maneira tao agonlstica 
quanto e, como sempre, risonho (e auto-risonho) 0 

posicionamento ambivalente de urn escritor que, nao obstante 
viver e trabalhar em terra lusa, vive no corpo - ate pela sua semi
marginaliza~ao intelectual e profissional - a dor, seja real, seja 
imagimma, de uma "llha" desilhada, transportada e reconstrufda 
noutras ilhas-corpos-terras: "eus" vivendo no desejo de voltar 
a ser a ilha fntegra, redonda, fixa e unica, que s6 0 e ou foi na 
fantasia daqueles que dela urn dia se viram irremediavelmente 
afastados. 
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Notas 

I Veja-se a versao em ingles em Ecrits: A Selection, p.86. 
2 As previas considerayoes te6ricas atem-se a uma leitura lacaniana da actuayao 
do sujeito na cena do discurso em que se pretende representar para um outro. 
Ja que 0 Eu econstituido enquanto tal pela linguagem que 0 fixa numa imagem 
alienante e narcisista de si mesmo, 0 seu discurso e, na melhor das hip6teses, 
uma tentativa de saber de si "retroactivamente", ou seja, a partir da imagem 
fictfcia (e da chamada "meconnaissance") em que edesde sempre fundado 0 

seu conhecimento de si como sujeito instalado no mundo da sociedade e da 
cultura. Na medida em que a estrutura narcisista em que se desenvolve esse 
'saber de si' por meio da evocayao na palavra, confronta 0 Eu com a sua 
sujeiyao ao que Freud chamara "0 descontentamento da civilizayao", 0 sujeito 
vive em tenyao permanente entre 0 narcisismo e a agressao, esta ultima virada 
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para a morte, Vejam-se a este respeito os Ecrits de Jacques Lacan, 

especialmente os capitulos 1-3: "The Mirror Stage as Formative of the Func

tion ofthe I", "Agressivity in Psychoanalysis" and "The Function and Field 

of Speech and Language in Psychoanalysis", 

3 Nao sendo afecta a biografismos, parece-me, no entanto, importante apontar 

o detalhe de que Cristovao de Aguiar 1ecciona Ingles na Faculdade de Ciencias, 
urn serviyo que 0 mantem (ou com 0 qual 0 escritor se mantem) urn tanto a 
margem dos "doutores" da Faculdade de Letras, 
4 Mais adiante, por exemplo, 0 narrador refere-se ao "quotidiano exercicio de 
narcisismo a que me aplico cheio de falhas sintacticas e de outra natureza" 
(65), 
5 No ensaio "The Freudan Thing", Lacan associa a "experiencia anaHtica a 
estrutura geral da semiintica na qual tern suas raizes" (Ecrtts 128; traduyao 
minha) , 
6 "Cada urna das Ilhas constitui urn resumido mundo de diferenyas" (85), 
7 Rememoradas aqui por referencia par6dica aos "chouriyos" do defunto 
emigrante Joe, adomando a procissao ao Santo Cristo, 0 simbolo falico dos 
chouriyos associa-se simultaneamente ao poder de compra do emigrante e ao 
"to do" imaginario que esse poder lhe facultaria ao nive1 (fantasmatico) da sua 
integrayao como sujeito na ilha de algurn modo para sempre perdida, Dada a 
condensayao metaforica encapsulada neste significante, nao creio que a par6dia 
possa ser reduzida a mera anedota de tom pejorativo, anti-emigrante, 
8 A ±rase 6 de Carlos Andre, na "Carta-Prefacio" dirigida a Crist6vao de Aguiar 
a partir da leitura do seu Ultimo manuscrito, filiado ao genero diaristico, Rela{:ao 
de Bordo. 0 texto foi-me enviado pelo autor em mensagem electr6nica (21 
de Abril de 1998), 
9 A critica da razao hurnanista condensada na maxima de Descartes, "eu penso, 
logo", faz-se presente ao longo de toda a narrativa em forma de auto-ironia, 
quando nao auto-par6dia, do ego autonomo por parte do narrador. Para a base 
psicoanalitica deste posicionamento, veja-se Jacques Lacan, "The Agency of 
the Letter in the Unconscious or Reason Since Freud" (in Ecrits) onde se Ie, 
por exemplo, 0 famoso postulado anti-cartesiano, "I think there where I· am 
not, therefore I am where I do not think" (166). 
10 Segundo Lacan, na medida em que a condiyao de sujeito, literalmente sujeito 
da linguagem, so existe como 0 significante que 0 substitui ("eu") na esfera 
socio-cultural, a linguagem que lhe da a vida ('normal ') na sociedade e tamb6m 
o instrumento da sua morte enquanto ser aparte da linguagem que 0 constitui. 
Dai que Lacan proponha: "It still remains to be decided which death, that 
which is brought by life or that which brings life [i,e" a linguagemJ" (308), 
Sera, enfim, como "[b]eing of non-being" que 0 Eu emerge na cena social, 
dependendo a sua sobrevivencia tanto do nao conhecimento de si como de urn 
"discourse in which it is death that sustains existence" (300). 
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11 Veja-se nota anterior. 

12 Refiro-me a Relar;iio de Bordo, ainda nao publicada ao tempo da composir,:ao 

do presente ensaio, mas entretanto publicado: (porto: Campo das Letras, 1999). 
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o Professor Euclides Goulart da Costa e 0 Ensino da 
Lingua Portuguesa no Havai 

Edgar C. Knowlton, Jr. 
University ofHawaii 

A paginas 51 e 55 do seu livro Os Primos da America, 
publicado em 1991, em Lisboa, por Re16gio D'Agua Editores 
Lda., Jose Ferreira Fernandes apresenta a hist6ria da primeira 
escola oficial portuguesa do Havai que existiu entre 1917 e 1919. 
Esta hist6ria baseia-se em informa90es proporcionadas por 
Maria, filha do ja falecido Professor Euclides Goulart da Costa, 
enviado a Honolulu para fundar uma escola portuguesa. 

o assunto e de interesse para os que, como Eduardo 
Mayone Dias, estudam 0 ensino do portugues nos Estados 
Unidos. 0 Professor Dias conhece tanto Ferreira Fernandes 
como Maria, filha do Professor Costa. Desejava eu juntar 
materias relacionadas com 0 tema do ensino do portugues no 
Havai para apoiar os interesses dos colegas que, como eu, temos 
sido inspirados pelo exemplo do Eduardo Mayone Dias. 

A escola do governo portugues apresenta uma hist6ria 
particularmente interessante que nos fomece provas do idealismo 
lusitano e tambem de alguns problemas existentes com 0 ensino 
deste idioma no estrangeiro (entre eles temos que mencionar a 
distancia, a Prime ira Guerra Mundi ai, a epidemia de gripe 
pneum6nica e a falta de livros e de metodologia). 

Alem das escolas regulares de lingua, a partir dos Ultimos 
anos do seculo dezanove havia outra possibilidade de aprender 



150 EDGAR C. KNOWLTON, JR. 

a lingua portuguesa no Havai. No mes de Novembro de 1888 
10ao Baptista d'Oliveira (1859-1942), ou seja 1. B. Oliver, 
assumia as suas funyoes docentes na Esc01a Inglesa de Honomu, 
segundo 0 Biennial Report ofthe President ofthe Board ofEdu
cation of 1890 (pp. 39-40, 133), 1. B. Oliviera [sic], "a Portu
guese who instructs in English during school hours and has classes 
in Portuguese after two o'clock". 10ao Baptista d'Oliveira 
desempenhava 0 cargo de director da escola em Honomu. 

No mes de Maio de 1891 organiza-se uma aula de 
portugues na Escola da Missao (Protestante) Portuguesa em 
Honolulu. A primeira professora foi Rachel Fernandes Soares 
(1862-1895), descendente de madeirenses nascida no estado de 
Illinois, esposa de um pastor protestante ayoriano, 0 Rev. Ant6nio 
Victorino Soares. Entre 1891 e 1900 os nomes de Adelaide 
Camara, mais tarde casada com 10ao Sousa Marques, lr. (que 
faleceu com 66 anos no dia 5 de Maryo de 1942), nascida na 
Madeira no dia 14 de Maio de 1875 e falecida em Honolulu no 
dia 23 de Abril de 1966; Maria (Mary Ruth) Ferreira (mais tarde 
casada com 0 Rev. Crux); Arcenia Fernandes (Soares), irma de 
Rachel Fernandes Soares e segunda esposa do Rev. Antonio V. 
Soares (1857-1942); Kate V. Woodward; Laura Lister Pires 
(1875-1965, oriunda de Illinois, mais tarde esposa de 1. D. 
Marques), Augusto Hon6rio Rodrigues Vieira (1874-1934, 
nascido no Funchal, formado na Escola Normal de Havai); 
Eleanor Pires (1879-1969, irma de Laura L. Pires, mais tarde 
esposa de J. B. Freitas) figuram com relayao a esta escola, onde 
igualmente eram oferecidas aulas de ingles.! 

Tambem existiam jardins infantis etnicos. Entre eles 
assumia importancia 0 portugues, devido aos esforyos 
dispendidos por protestantes no sentido de instruir as crianyas 
de varios grupos irnigrantes, entre eles chineses, japoneses e 
indigenas, isto e, havaianos.2 

Segundo 0 Report to the Governor of the Territory of 
Hawaii by the Superintendent ofPublic Instruction for the Bien
nium ending December 31, 1920 (Honololu: New Freedom Press, 
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1921): "A primeira escola de lingua portuguesa foi estabelecida 
em Honolulu em 1889 por Julia Augusta Gomes Luiz (1877?
1939). As aulas reuniram-se na sua casa durante uns dezoito 
anos e ali centenas de alunas obtiveram os rudimentos da sua 
propria lingua (T. H. Gibson, "Some Landmarks in the Develop
ment of Hawaii's Public School System", pag. 26). 

Adelina Coito Caldeira (c. 1885-1971) foi professora de 
portugues na Escola "A Patria" a partir de 1905 (veja-se 0 Luso, 
19/3/1910, pag. 4, com umretrato e comentario sobreo seu papel 
no ensino da lingua portuguesa as jovens). Era filha de Pedro 
Joaquim de Coito e Julia de Santanna e era madeirense. Houve 
tambem aulas nocturnas regidas por Joao de Sousa Ramos (c. 
1857, em Sao Miguel- 14 de Maio, 1918 em Honolulu), antigo 
director de 0 Luso. 

o Professor Euclides Goulart da Costa chegou a Hono
lulu no dia 30 de Abril de 1917, enviado pelo Governo de Portu
gal para ser Professor de Lingua e Historia de Portugal nessa 
cidade. Seguiu-se-lhe 0 Padre e Professor Joaquim Manuel 
Romao, que seria tambem director de 0 Luso de 1918 a 1922, 
ano em que nomearam 0 Professor Costa, consul interino de Por
tugaL (Veja-se Carlos Almeida, Portuguese Immigrants (The Cen
tennial Story o/the Portuguese Union o/the State o/California) 
[San Leandro: Supreme Council of the U. P. E., C., 1978], pag. 
228, com retrato do primeiro membro honorario: Euclides Goulart 
da Costa). Euclides da Costa nasceu na ilha Terceira mas sempre 
se considerou natural da Horta, Faial, e foi urn dos poucos 
representantes consulares de Portugal que tomou parte activa na 
vida da comunidade portuguesa. Foi consul na ultima decada do 
seculo passado. Saiu dos Estados Unidos mas voltou a San Fran
cisco como Consul de Portugal em 1924, servindo ate 1927. 
Depois foi enviado a Republica de Cuba e dali transferido para 0 

Ministerio de Negocios Estrangeiros. Regressou a Boston e, em 
1929, foi nome ado consul em San Francisco, California. Realizou 
investigayoes extensas, que publicou em 1928 em Lisboa, sobre 
o descobrimento da California por Joao Rodrigues Cabrilho. Em 
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1925, em Lisboa, a Sociedade de Geografia publicou Vulcoes 
de Hawaii, da sua autoria. Notas de Hawaii foram editadas em 
o Instituto (vol 68°, no. 12, 1919). 

Le-se em 0 Luso (vol. xx, no. 23, 16/611917, pag. 1): 

ESCOLA OFICIAL PORTUGUEZA3 

Sao por esta fonna convidados todos os individuos que 
desejem frequentar a Escola Oficial Portugueza, a fazerem 
as suas declara90es em ordem a serem inscritos. 

Todos teem que declarar alem do seu nome e edade, 0 
numero da casa, rua onde res idem e nacionalidade que 
seguem. 

A inscri9ao de menores e feita pelos Paes ou pessoas 
encarregadas da sua educa9ao. 

Por especial favor do Ex. medico snr. Dr. L. R. Gaspar, 0 
escritorio para inscri9ao funcionara no consultorio deste 
facultativo. 1264 Emma Street, das 2 as 6 da tarde de todos 
os dias uteis ate 30 do corrente mez de Junho. Dentro destas 
horas pode serutilisado 0 telefone 2654 daquele Ex. medico. 

A ESCOLA funcionara provisoriamente no anexo da 
ESCOLA CENTRAL GRAMMAR a rua VINEYARD por 
amavel obsequio do BOARD ofEDUCATION do HA WAlL 

Os cursos estao estabelecidos e funcionarao como segue, 
das 3 da tarde ate as 9 da noute, consuante as classes: 

(a) Curso dos adultos do sexo masculino--Ter9as e quintas 
das 7 as 8 e segundas das 8 as 9 da N. 

(b) Curso dos adultos do sexo feminino. Segundas e 
quartas das 7 as 8 e sextas das 3 as 5 da T. 

(c) Curso para menores do sexo masculino, Segundas e 
quartas das 3 as 5 e sextas das 7 as 8 da N. 

(d) Curso para menores do sexo feminino, Ter9as e quintas 
das 3 as 5 daN. 

(e) Curso de aperfei90amento sexo masculino, Ter9as e 
quintas das 8 as 9 da N. 

(f) Curso de aperfei90amento sexo feminino, Quartas e 
sextas das 8 as 9 da N. 
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Sendo inscritos nos cursos de menores os individuos dos 
10 aos 15 annos e nos [de] adultos os de 15 annos para 
Clma. 

Nos cursos de aperfeic;oamento s6 serao inscritos os que 
mostrarem ter ja alguns conhecimentos da lingua 
portugueza, falando-a e escrevendo-a com certa correc;ao 
gramatical. 

o PROFESSOR 
Euclides Goulart da Costa 

Honolulu 10 de Junho de 1917 
oLuso (vol. xx, no. 23, 16/6/1917,pag. 4) inclui 0 artigo 

seguinte da autoria do Redactor-Geral M. G. Santos: 

A Escola Oficial Portugueza 
Na primeira pagina deste jornal publicamos 0 aviso do 

professor oficial snr. Euclides da Costa concernente a 
abertura da escola e as horas que a mesma funcionani. 

Seria certamente um grande desapontamento para 0 

governo Portugues, professor Costa e para 0 snr. Consul 
Geral, se os Portugueses em Hawaii nao correspondessem 
a esta patriotic a iniciativa, inscrevendo-se desde ja urn bom 
numero de alurnnos d'ambos os sexos. Nao ha razao que 
justifique 0 contrario. 0 governo atendendo as 
representac;oes que de Hawaii foram feitas, bondosamente 
accedeu ao pedido e enviou-nos urn professor habelitado 
para conduzir a escola; compete-nos agora the dar todo 0 

apoio possivel. 
E esse apoio nao faltara. Sabemos que se vao inscrever, 

em todos os cursos, muitos individuos de ambos os sexos e 
de edades as mais variadas. Sabemos tambem que para 
atender a grande afluencia de alumnos 0 professor Costa 
esm disposto a remodelar 0 horario acrescentando ate as 
horas de serviyo em cada dia. 

Nao falta po is a boa vontade do professor, assim haja da 
parte dos alumnos frequentando a Escola com anciedade, 
com disciplina e com vontade de aproveitarem. 
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Como se ve no Aviso, que na primeira pagina publicamos, 
a Escola funcionani provisoriamente no anexo da "Central 
Grammar School," amavelmente cedido pelo Board ofEdu
cation deste territorio de Hawai. Esta cedencia s6 demonstra 
a considerayao que esta alta corporayao oficial da instrucyao 
de Hawai liga aEscola Portugueza, e portanto ao seu pro
fessor, e anossa colonia. 
Ea primeira vez que uma escola estrangeira funcione numa 

sala do governo do territorio, 0 que esobremaneira honroso 
para nos. 

A Escola funcionani depois numa sala da Sociedade "A 
Patria," sala que vai ser construida especialmente para 0 

importante estabelecimento de Ensino criado para esta 
colonia pelo Governo da Republica Portugueza. 
o Professor Costa espera de Lisboa livros, mapas, etc., 

que requisitou para facilitar 0 ensino e adornar a sal a da sua 
Escola. 
o acto de abertura da Escola que sera oportunamente 

anunciado, deve ser revestido de certa solemnidade, porque 
na verdade, eurn grande dia festivo para a nossa colonia. 
o professor snr. Goulart da Costa teve a amabilidade de 

informar por oficio as Sociedades Portuguezas das 
condiyoes de matricula e funcionamento da sua Escola. 

Chamamos outra vez a attenyao dos nossos leitores para 
o anuncio do Professor Costa na primeira pagina, 
recomendando ao mesmo tempo que nao se esqueyam a 
virem 0 mais cedo possivel inscrever seus nomes para esta 
escola. 

o aviso foi repetido nos dias 23 e 30 de Junho (nos. 24 e 25, pag. 
2). E em 0 Lusa de 7 de Julho (pag. 1) Ie-se: 

Hoje pelas 8 horas da noute, teni logar na Sociedade 
Lusitana arna Lunalio [sic] uma sessao solemne para festejar 
a abertura da escola official Portuguesa, creada pelo 
Governo da Republica Portuguesa para 0 Territorio de 
Hawai. A banda do Condado tocara nos Jardins da 
Sociedade das 7 horas e meia as 9 horas e meia da noute. 
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Haveni varios discursos proferidos pelos Exmos. Srs. 
Agnello L. C. Pessoa, Consul Geral de Portugal, Professor 
Euclides Goulard da Costa, M. G. Santos, representando a 
Sociedade "A Patria": e outros oradores depois da sessao. 
Comec;;ani uma danc;;a cuja musica e fomecida pelo Portu
guese Glee Club. 

Estao convidadas as entidades officiaes do Territorio e 
Condado e muitas pessoas em evidencia no nosso meio. 

E em 0 Luso de 14 de Julho (no. 25, pag. 1), aparece: 

SOLEMNE INAUGRACAO DA ESCOLA PORTUGUEZA 
Hon. L. E. Pinkham, Govemador do Hawai, Corpo Consular 
e outras notabilidades assistiram a Esta Festa Memoravel. A 
abertura da escola official portugueza e a vinda do Professor 
Euclides Goulart da Costa marcam uma epoca memoravel 
para a colonia portugueza do Hawai. 
Do discurso do Sr. Professor E. G. da Costa 
o Govemo da Republica criou as Escolas no estrangeiro 

no momenta historico mais angustioso que a nossa Patria, 
como de resto todas as nac;;oes europeias tem atravessado ... 
Etambem neste momenta que Portugal cria escolas junto 

das colonias portuguezas da America, para que os pobres 
emigrados, que em quasi todos os Estados Unidos trabalham 
nos campos e nas fabricas se aperfeic;;oem e se tomem 
melhores instrumentos do progresso da riqueza destas terras 
maravilhosas... 
AGRADECIMENTO AO SR. FRANK SANTOS 
(pag. 4.5) 0 Sr. Santos foi, com a sua incansavel propa
ganda, urn dos factores mais importantes que contribuiu nao 
s6 com a sua ajuda moral mas ate financeira, para 0 

estabelecimento desta escola. 

Em 0 Luso, de 11/8/1917 (pag. 2), temos: 

A frequencia da Escola Portugueza continua a ser grande. 
Sobretudo os cursos infantis enchem sempre a grande sala 
do anexo da "Central Grammar School." 
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Como estao ern ferias todas as outras escolas, as criam;as 
atendem, ern maior numero, a Escola Portugueza. 

Para coadjuvar 0 Prof. Senhor Costa, 0 editor deste jomal, 
snr. M. G. Santos, tern assistido as li~oes das classes infantis 
onde repete ern inglez as explica~oes do professor, a fim de 
que as crian~as, que nao sabem bern 0 portuguez, possam 
comprehender melhor 0 significado das palavras. 
o Prof. senhor Costa espera receber brevemente livros, 

quadros, etc. que pedio para Lisboa, esperando que, depois 
de the chegarem, possa cada aluno ter 0 seu livro para melhor 
aprendimento. 
o metodo seguido e 0 de Joao de Deus, oficialmente 

estabelecido nas escolas de PortugaL 
A sociedade "A Patria" tern pIanos de estabelecer sec~oes 

ern todos os pontos do archipelago onde existem nucleos 
importantes de portugueses ... 

E em 0 Luso, de 20/1 0/1917 (no. 40, pag.2), pode ler-se: 

Extraordinaria Recita Sociedade "A Patria" hoje, Sabado 
a favor da Escola Portugueza 

oLuso, de 1 Dezembro de 1917 (pag. 4), inclui a seguinte noticia: 

A Escola Portugueza passa a funcionar de segunda feira ern 
deante nos baixos do edeficio da Sociedade de Santo Anto
nio Beneficente de Hawaii. A comarca Vasco da Gama da 
Sociedade "A Patria" contratou corn a de Santo Antonio 0 

aluguel dos baixos do edeficio desta ultima associa~ao onde 
vai estabelecer 0 seu club de recreio, sala de sessoes, 
fomecendo a Escola Oficial Portugueza tambem uma boa 
sala independente. Tudo isto eainda provisorio, visto que A 
Patria continua a estudar os meios de levar a efeito a compra 
durn edeficio para sua instala~ao defenitiva, cousa que ainda 
nao the foi possivel obter pela carestia de tudo no presente, e 
pela falta de amparo da Colonia a esta tao simpatica e 
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patriotica associayao. 

Em 0 Luso, de Dez. 1917 (pags. 18-19), publica-se "A 
Partida do Compadre", conto ayoriano escrito por Euclides da 
Costa. Como exemplo da tecnica literaria do autor, vale a pena 
reproduzir aqui 0 texto integral: 

Nao ha nos Ayores casal, que se estime, que pelo Natal 
nao mate urn porco. 

As morcelas, a arrozada de fressura e os torresmos sao 
iguarias obrigatorias nos dias de festa maior - a Noute-do
Galo, Ano-Bom e Reis; a linguiya conduto de hi mais para 
o invemo e a banha gordura para as soupas e fritangadas 
de todo 0 correr do ano. 

Por isso, cada urn, engorda 0 seu porquinho 0 melhor 
que p6de, para que 0 toucinho renda, a carne seja de born 
sabor e a tripa propicia a linguiya de geito. 
o porco e a fartura da casa; e essa fartura comunica a 

todos urn regalo intimo. 
o dia de matanya e, pois, urn dia de festa. Trabalha-se a 

cantar e ha uma alegre anciedade por ultimar a faina das 
morcelas e sentir a farta rescendencia das primeiras que se 
fritam para prova do tempero. 

Esta prova e ja uma pandega. Todos comem, esfatia-se 
pao, esvaziam-se copos, graceja-se, sem de outra cousa 
cuidar senao do proprio contentamento. 
o porco sangram-no no amanhecer, chamuscam-lhe 0 

cabelo, escanhoam-se a pele, lavam-no, abrem-no a direito 
pel a barriga abaixo, tiram-lhe as entrenhas penduram-no 
ate amanha seguinte, a enxurnbrar bern. 

No outro dia retalham-no; separam carnes, gorduras, 
costeletas, ossos e apartam bocados de valia para obsequiar 
amigos, a cada urn urn naco de lombo, uma fatia de 
toucinho, uma morcela de boa vista e salsa bastante a 
enfeitar 0 prato... que nao e de bOa gente matar porco sem 
dar presente! 

Este uso e cruel, porque quanta mais amigos se tern menos 
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porco resta em casal 
Ora, foijustamente sobre isto, que uma manha, ao sahirem 

da novena do Menino-Jesus, mesmo no adro da igreja, 0 

born do Andre Botelho conversou com 0 seu astuto 
compadre Manuel da Rosa, homem de boa palavra, mas 
atrevido e de grandes manhas em negocios de seu proveito. 

Andre Botelho falou com franqueza ao seu amigo e 
compadre: deitara contas a vida ... 0 Natal era dahi por sete 
dias ... 0 porco estava como uma bola, mas ... sim, mas 0 
raio da costumeira de presente a este, presente aquele, 
punha-o em embara90s. Serio ... serio ... era uma tro9a matar 
o porquinho e por metade, pra mais que nao pra menos, na 
rna, de presentes. 

Bern de ver, ele engordara 0 porco era Ia para 0 arranjo da 
sua casa. E por isso, simplorio, sincero, pedia ao compadre 
que Ihe atinasse com uma soIU9aO airosa. 

Voce nao tern uma ideia, 6 compadre? 
Qual historial - Toda a gente 0 vai saber; Respondeu

lhe 0 Rosa, ruminando logo num fito certo, curvado, os olhos 
cravados na terra e a direita enfiada debaixo do chapeu, a 
c09ar a cabe9a hirsuta. 

Leve-o 0 dianho mai-Io a tanto pensar sem puxar uma 
ideia! exclamou 0 Botelho, de olhos postos no amigo, numa 
atitude bronca de quem nao sabe patavina. 

De repente 0 Rosa endireitou-se, apertou expressivamente 
os bei90s, carregou 0 olhar de malicias, sondou em volta, 
pos as maos ambas sobre os hombros do amigo: 

Sabe voce que mais?! - Alembrei-me agora duma coisa! 
Ao Andre abrio- -se-Ihe a fei9aO inteira e pos-se atento 
com olhos e ouvidos. 
o Rosa entao expos, confidenciaI: - Voce chama os 

amigos, mata 0 porco, e, ja se ve, pendura-o na AtafOna, 
detraz da casa, na forma dos mais anos ... Voce ouve?! E 
quando se fOr ao outro dia, voce vai aipardinho ... e acercava
se mais do Botelho, punha-lhe a cabe9a no hombro, batia
Ihe contente nas costas, abaixava a voz. 

Voce percebe?! - Vai alpardinho, retalha 0 bicho, 
esconde-o nuns balaios, nuns cestos, onde diabo calhar ... 
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E 0 outro a escuta, repetindo por entre-dentes, todas as 
palavrinhas, fixando bern, satisfeitissimo: - Diga, hOme, 
digal 

Esconde-o... mete-se em casa ... e prontol 
-E depois? 
Depois?! - Essa 6 bOall Pois voce nao percebe?l -

Depois, quando vir6m os hom ens pro partirem, manha 
clara, dia feito, ja tudo nas ruas ... voce amofina - se todo, 
faz - se que Iho roubaram, barafusta, da a entender 
suspeitas ... pinta 0 diabo!! 
o Botelho esbogalhou os olhos, dobrou-se todo numa 

gargalhada: Essa so de si, seu compadre! - 0 que voce 
nao se alembrar ninguem se alembral 

E 0 Rosa todo empertigado, deitando para grave: 
- Mas nada de dar com a lingua nos dentes, 
hein?! 

Ora, com quem 0 compadre esta praticando! 1 
Estava frio; comeyaram a andar, que aquilo de estar 

parado nao fazia born cabelo, e foram conversando sobre 
gados e lavouras ate a venda nova, onde se brindaram. 0 
Botelho mandou deitar Granito. 

Granito?! 
- Granito, sim senhor. Huei?! Urn dia nao sao dias! 
Certamente, bern mais do que is so valia a sabedoria do 

conselho. 

* 

Aprazou-se a matanya para a madrugada do 23. 0 
Botelho apalavrou 0 rancho de costume: 0 Braz sangrador, 
o Antonio do outeiro e 0 Feliciano da ponte, tudo gente 
de forya e entendida bastante naquele serviyo. 

Ainda nao eram nove horas ja 0 porco estava pendurado 
na trave da AtafOna, de cabeya abaixo, todo alvo, 
mostrando a fartura do toucinho alto e das tenras banhas 
pendentes. Sentia-se feliz 0 Botelho por toda aquela 
melgueira ficar em casa, amenos uma posta de estoiro, 
que havia de mandar ao compadre, caladamente. - 016! 
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La isso era do cora9ao! 
E ao despedir os homens arrazou-1hes bem os copos de 

agua-ardente, esc1arecendo com esperteza: Que voces bem 
sabem que hao de vir amanhecer aqui, pra-quilo se partir 
cedo, que os dias sao uns instantes! 

E ia-Ihe por dentro um gosto imenso de desempenhar bem 
o seu papel, nao fosse alguem desconfiar da coisa. 

N em filhos nem mulher sabiam daquele negocio. Depois ... 
depois... 

Um segredo e urn segredo! Mas muito se haviam de rir 
quando lhes descobrisse a marosca! ! 

Ele sabia ja como havia de arranjar 0 logro: La pe1a 
madrugada metia-se sosinho na Atarona, serrava 0 porco 
em tres, embrulhava os bocados em len90is de linho, e 
escondia tudo na palha de gado, na loja da casa; voltava Pfll 
cama, e nao sabia dela senao quando the fossem levar 0 
espanto da grande ladroeira. A coisa nao the parecia, assim, 
mal urdida ... e so 1a para a tarde e que se dec1arava a fa
milia. Sempre haviam de rir quando lhes descobrisse a 
marosca ..... 

Labutou-se durante 0 dia no trabalho das morcelas, picando 
cebOlas, picando sa1sas, laviscando as tripas com laranjas 
verdes, limas azedas e limoes de bom cheiro. A mulher era 
mestra nisto e a filha uma rapariga ladina pra questao do 
tempero. Por isso as morcelas de sua casa tinham fama como 
poucas. 

Fizera um dia frio e nevoento, come9ando ao entardecer 
uma chuva mansinha, desta chuva de empapar e deixar tudo 
em lameirinhos, mas, apesar disso, 0 Manuel de Rosa sempre 
veio, do extremo da freguezia, ver 0 pe em que estavam as 
cousas. E conversaram, beberam, deitaram calculos no 
rendimento dos toucinhos. Ja com luz aceza, fizeram larga 
prova das morcelas, comidas com bOas laranjas, esplendido 
pao do milho branco e regular ajuda de Tinto maduro. 

Veio 0 Botelho despedi-Io a porta, de lanterna na mao, e 
ainda ahi the fez 0 Rosa avisos da discre9aO a usar, para que 
tudo se sahisse a bem. 

- Nao venha ca fora, servo de Deus! Olhe que a noute 

, " 
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esta do gelo e 0 compadre comeu bern! avis ava, prodente, 0 

Rosa. 
Everdade, pois 0 compadre nao veio a cavalo?! Para que 

quer voce 0 macho que tern na loja?! - Ora! - Ora! Sempre 
me parecia que 0 tivesse amarrado a esse portal! e certificava
se, levantando a lantema consoante onde queria ver. 
o Rosa explicou: CaminMra assim num de repente, nem 

se lembrara de deitar arreios no animal, por is so, agora, para 
seu castigo, tinha que palmilhar tudo ape; e despedio-se, 
sumindo-se no escuro, portal fora. 

Meteu-se 0 outro em casa, fechou a porta, fazendo, de si 
para si, excelente auzencia da amisade e engenho do padrinho 
da sua mais velha. 

* 

No entanto 0 Manuel da Rosa nao caminhou. Poi dois passos 
acima, desamarrou 0 macho da parede, trouxe-o a mao ate a 
AtafOna e esperou, a abrigada, que todos se deitassem. 

A noute posera-se medonha; 0 ceu era como carvao e a 
chuva grossa afrontava tudo. 
o Rosa alagado, cheio de frio, meio nervoso, la se amanhou 

s6sinho. 
Puxou 0 macho a dentro a AtafOna, po-Io junto ao porco e, 

so pelo tacto, desatou a corda, segurando filIDe ate descanc;ar 
o lombo do animal bern a meio do costado da cavalgadura; 
ageitou a carga 0 melhor que pode, passando-Ihe uma corda 
em volta, de maneira a nao deseambar a urn lado. 

E abalou com 0 porco, levan do 0 macho pela redea, 
silencioso, cauteloso, fugindo da estrada, metendo-se as 
serventias das terras, no rumo de easa. 

N a noute negra, sem ver coisa de nada, so sentia frio, chuva 
e lameiro em barda no caminho seguido. 

* 

o Botelho nao se despio. Arrumou-se na eama e pnili 
quedou, de bOreo, ate noute velha. Ora se dOlIDio! Mas, de 
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repente, ouvio cantar urn galo; deu urn saIto e foi espreitar 
ajane1a. 

Era escuro a valer; chuvia grosso; 0 beiral da casa era 
como uma catarata; sentia-se a agua referver pelas valetas 
da lade ira e 0 tumulto do saIto na Ribeira da Cruz. 

Nao havia remedio, abafou-se num CaSa9aO e deitou-se 
pel a porta fora, no endireito da AtafOna. Nem levou a 
lanterna, que 0 olho da lusita era lambareiro e podia 
desmanchar 0 brinco! 

Tamem tinha gra9a 0 raio da porta escancarada! E 0 

Botelho tinha a certeza de a ter fechado ... e d'ahi ... podia 
ser que nao! 

Entrou, deitou a mao a aguilhada, mesmo ao detraz da 
porta, avan90u dois passos por sobre a monda acamada e 
maneou 0 pau pe10 ar, a geito, aver se dava no porco. Nada! 
Com uma escnridao tamanha e ainda meio estonteado, era 
mesmo dificiL 

Adeantou-se, segundou a manobra. Nada. Homes sa! ! Pois 
ele estava mesmo ali e nao 0 topava? 

Entao encostou a p6rta, ergueu a perna e riscou, na cal9a 
esticada, urn fosforo de enxofre. Iluminou-se a Atafona e 0 
Botelho ficou de olhos na trave, embasbacado, quasi sem 
fOlgo. S6 quando 0 lume the escaldou as unhas e que 
rebentou a praguejar, a vista esgazeada, chorando a sua vida. 

Almas danadas! - Casta do inferno! 

* 

Logo de manha 0 caso deu bnido na freguezia. Acudio 
gente a casa do Botelho. 0 pobre homem esbravejava, 
mulher e filhos estavam apavorados, era naquela cas a urn 
alvoro90 e uma dor de apiedar feras. 

Nisto apareceu 0 compadre, deitando para compadecido 
e piscando 0 esquerdo ao Botelho, a maneiras que ninguem 
visse. 

Para constar, s6 para constar, fez-se interessado, andou 
de gatas aver se descobria rastos, verificou se houvera 
arrombamento na p6rta desconjuntada da velha AtafOna ... 
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e, de vez em quando, a geitos que nao percebessem, abeirava
se do amigo Andre, metia-lhe a boca no ouvido e cantava
lhe baixinho: -Muito bern! Muito bern! ... 
- E mesmo assim, seu manganao!! Olhe como estao tOdos 

a acreditar!! 

o homem enfurecia-se, que era verdade escarradinha que 
Ihe tinham roubado 0 porco, urn porco gordo e limpo, que 
era mesmo uma riqueza. - Que ainda havia de ensinar aquela 
camilha ladra, embora fosse parar a costa d' Africa!! E 
engrossavam-se-lhe as cordoveias nos gestos bravos, 
arremangava-se, puxava as cal9as pelo cos, estava furioso 
uma vez so! 
o compadre fitava-o matreiro, com urn sorriso velhaquete 

e 0 olho fechado ironicamente: - E assim! ... E assim! ... 
Voce esta representando que e uma maravilha, meu 
compadre!! 

Ora isto era lume para 0 homem. 
Nao de eu daqui urn pas so, meu Deus!! E desbarretava

se, curvava-se, batia forte no peito, dava entono a voz, 
debatia-se como uma fera ferida, ajoelhava, jurava sobre os 
filhos, pedia a casa queimada . . . se nao era verdade pura 
que Ihe tinham roubado 0 porquinho. 

Pela rica salva9ao da minha alma, 6 compadre!! Repisava 
azoado, ja tombando para lamuriento. 

Manuel da Rosa nao insestio, acreditou. 
o dia nascera limpo. Estendia-se pelo campo uma restea 

de sol brando. 
Corria ja mansa a ribeira; iam enxugando os caminhos. 
Combinaram entao irem, ambos, dar parte ao regedor, 0 

Botelho para se queixar e 0 Rosa para auxilio de inculcas 
discretas e estudo de instru90es e manejos a empregar. 

TOda a freguezia se compadeceu do infortunio do Andre 
Botelho e nao houve lavrador que nao Ihe mandasse presente 
acrescentado. Ate 0 senhor Vigario, do que de outros recebera, 
lhe mandou urn forte quinhao. 

Era bastante, gra9as a Deus! Mas para 0 Botelho, nada 
daquilo the supria 0 seu rico porco, nem the abrandava a 
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tristeza. 

* 
Por volta do meio dia 0 Rosa meteu-lhe 0 bra~o e 

caminharam para casa do regedor, que morava longe, ao 
extremo, para la ainda da moradia do proprio Rosa. 

Falaram, exposeram, confessaram as suas suspeitas. A 
auctoridade tomou conta solemne do caso, prometeu 
investigar, 

Na volta, 0 Rosa, ao passar por sua casa, fowou com 0 

compadre para entrarem. - Que diabo, sempre havia de provar 
da sua pinga, ja que Ihe passava pela porta. - Vamos, homem, 
nao e com tristeza que se arrecada 0 perdido! 

Teimou, entraram. 
Nao gostou 0 Botelho da comadre os receber a rir, num rir 

muito palerma, mas ... 
Levaram-no pe1a co sinha, nao 0 deixando parar na ancia 

de descerem a loja, onde era a garrafeira. 
- Mas nao ha necessidade de tantas pessoas, que dianho! ! 
- De vagar, de vagar! Ou voces querem-me atirar no chao! 

Exc1amava, meio arrenegado, 0 born do Andre Botelho. 
Entrou na loja e ficou varado. 
Se Ihe metessem uma faca nao deitava pinga de sangue! ! 
o compadre a rir, a co madre as gargalhadas de guincho 0 

fim ... e ele estacado, sem perceber letra nem articular fala. 
Nao havia duvida, era 0 seu porco que estava ali, inteirinho 

como 0 havia creado, estendido, embora com mau geito, 
sobre uma arca de cedro antiga. 

-Mas entao... 
- Entao e mesmo assim, obtemperou logo 0 Rosa, uma 

cousa que se faz, ha-de fazer com limpeza. - Eu conhe~o 
voce como as minhas maos! ... 

- Se nao era assim, 0 compadre tinha-se descahido pela 
certa... e era urn fiasco!! 

Depois do primeiro copo, 0 Rosa explicou 0 resto: 
- Logo a nonte, quando forem horas, marcha 0 porco para 

sua casa. 
- 0 macho que 0 trouxe 0 sabera levar, ... enos todos 0 
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retalharemos ate amadrugada, se fOr preciso. - Eu ca no 
que me meto ... meto-me!!! 

E por muitos anos se deitaram suspeitos sobre um pobre 
diabo, que, af6ra alguma melancia das terras, nunca roubou 
senao galinbas. 

* 

Quando de manha, em sua casa, cheio de jubilo, 0 Botelho. 
trabalhando no corte das carnes, nao fazia outra cousa senao 
ilogiar 0 Rosa. 

Voce e urn homem das arabias, seu compadre!! 
o Rosa aceitava 0 dito e retorquia ufano, senbor do seu 

merito: 
Creia, compadre, se eu tivesse sabedoria de ler e ageitar 

duas regras, creia compadre ... dava urn politico de tantos 
embustes, que 16go me faziam govemador! ! 

S6 govemador!! Upa! Upa! Compadre! 1. .. 
E riam-se tOdos a born rir. 

Em 0 Luso, de Dez. 1917 (pags. 20-21), "A Escola 
Portuguesa em Honolulu", da autoria de A. Pessoa, descreve 0 

come90 desta iniciativa cultural: 

A Escola oficial de portugues em Honolulu inaugurou-se 
com grande solemnidade, no dia 7 de Julho do corrente ano. 
Este dia, festivo para a colonia portuguesa, ficou 
profundamente gravado na lembran9a de todos, e, e deveras 
uma data memoravel por nao s6 demonstrar 0 carinbo e 
alto apre90 dos governantes de Portugal, como tambem por 
marcar 0 inicio do reconhecimento do triunfo das superiores 
qualidades do nosso povo! 

Impossivel se torna, num despretencioso artigo de jomal, 
considerar as enormes vantagens da vulgarisa9ao do 
conhecimento da nossa bela e empolgante historia, vasto 
dominio colonial e encantadora lingua! 

Na vida pratica encontramos exemplos frisantes, que 
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passando despercebidos pela sua simplicidade, sao contudo 
dignos de maior atenc;:ao. Assim, as sociedades portuguesas 
alem de centros importantissimos, legitimo e invejado 
galardao da nossa colonisac;:ao, foram ativos e poderosos 
fatores da conservac;:ao da nossa lingua e seu cultivo, sendo 
ao mesmo tempo uma das razoes do seu aperfeic;:oamento e 
da necessidade da sua vulgarisayao. Elas formaram sem 
duvida a grande maioria dos que na luta pela vida mais 
facilmente vencerarn. 

Foi 0 espirito associativo de individuos da mesma raya 
que conservou intactos os nossos usos e costumes escapando 
a influencia do meio. 

Sabe-se que 0 criterio a que obedeceu a introduyao de 
individuos de raya caucasica nestas ilhas, especialmente 0 

portugues, era devido a sua rapida e facil assimilayao. Sem 
duvida, a falta de instruc;:ao era 0 principal elernento 
aproveitavel para a mais facil e completa desnacionalisac;:ao, 
e que efetivarnente produziria 0 efeito desejado, se nao 
fossem as qualidades natas da nossa rac;:a indestrutiveis e 
avessas a rnoldarem-se a rneios que af6tem 0 seu sentir. 

Todas as nayoes, hoje em dia, procuram por todos os meios 
atrair os seus nacionais em terra estrange ira. 

A tradic;:ao historica, base essencial da existencia de urn 
povo, e 0 estirnulante para manter 0 espirito de 
nacionalidade de origem nos que emigram. 

As grandes nac;:oes do mundo, cujos vastos recursos lhe 
permetem formar por assim dizer prolongarnentos da sua 
propria terra em terra estranha, a par de uma bern elaborada 
educayao, toda tendente a relembrar 0 passado glorioso, 
incessantemente patenteiam auxilio e protec;:ao aos seus 
nacionais para, gosando reciprocas vantagens, lhes 
assegurar uma verdadeira posic;:ao de conquista e 
independencia. 

Portugal, cujos interesses estao inevitavelmente ligados 
as aspirac;:oes das grandes potencias, apesar do criminoso 
abandono a que foram votados os nossos emigrantes, nao 
perdeu muito terreno porque 0 portugues, lanc;:ado a aventura 
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em terra estranha nao perdeu os caracteres essenciais da 
sua nobre rac;a. 

Calava bern profundamente no animo dos expatriados 0 

desamparo e falta de interesse que notavam no seu paiz de 
origem. 

Formando sempre urna comunidade perfeitamente distinta 
a colonia portuguesa encontrou-se urn dia sob a dominac;ao 
branda da grande nac;ao amiga, em cujos principios liberais 
cabia perfeitamente 0 seu modo de viver especial cuja prova 
de aprec;o foi deseja-Ios como proprios cidadaos! 

Continmimos usando a nossa lingua e os nossos habitos, 
e 0 orgulho de sermos portugueses e 0 melhor penhor do 
nosso amor pela patria ad6ptiva. Sem querermos, demos 0 

mais notavel exemplo de lialdade aqui, nesta miscelanc;a 
de rac;as de todo 0 mundo! 

Apenas cinco meses de regular funcionamento da Escola 
Portuguesa, ja sao consideraveis os beneficios do 
resurgimento de amor patrio. 

A campanha destinada a auguriar donativos para a Cruz 
Vermelha Portuguesa nao esenao urn reflexo do crescente 
interesse por Portugal; 0 seu esplendido resultado demonstra 
bern c1aramente que 0 sentimento de grata recordac;ao dos 
seus irmaos continua vivido e latente. 

Em tudo rejuvenesce 0 sentimento por Portugal! 
A frequencia a Escola egrande e enorme 0 desejo de 

assistir! Nao s6 em Honolulu como de todas as ilhas acodem 
pedidos de se aperfeic;oarem na nossa lingua. 

Nota-se nos periodicos melhor linguagem e mais correc;ao, 
e no convivio social a precisao de termos e desembarac;o 
no nosso idioma e maravilhosamente assombroso. 

Por estes meios brandos e pouco notados em breve se 
conseguini enesperado sucesso. 

Superiormente dirigindo a sua alta missao de divulgar 0 

conhecimemto da lingua e da historia de Portugal vae 0 

inteligente professor aproveitando os mais habilitados e que 
em contato com a mocidade portuguesa milhor poderao 
desde tenro comec;o formar 0 seu espirito. 
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As bases primordiais esHio habilmente delineadas. 
o seu futuro, nao tenho duvidas, esta perfeitamente 

assegurado! 
A tentativa do Governo Portugues logrou exito, e 

simultaneamente com outras medidas que, posso assegurar 
se seguirao, de interesse para a colonia, quando uma situac;ao 
mais normal e menos embarac;oza se proporcionar, satisfara 
a justa ambic;ao da Colonia Portuguesa de Hawaii, que teve 
a homa de ser a primeira a aproveitar, e a atestar os beneficios 
da instituic;ao das Escolas no estrangeiro. 

Em 0 Luso, de 13 Janeiro de 1918 (pag. 1), lemos: 

Escola Portugueza 
Esta escola oficial portugueza que durante as ferias do Natal 
deixou de funcionar, tornou a reabrir-se Segunda-feira 
pass ada, estando presentes as classes da tarde umas 15 
meninas ... 
A nova salla e bastante ampla ... 
o Prof. Costa tern ultimamente recebido alguns abaixo 
assignados pedindo a abertura de escolas em varias 
localidades das diferentes Ilhas. 

E em 0 Luso, de 9 de Fevereiro de 1918 (pag. 4): 

ESCOLA PORTUGUESA DE KALIHI 

Abertura do curso realisada no dia 6 representa mais urn 
passo para 0 aperfeic;oamento e unidade da colonia 
Portuguesa. Os Portugueses de Kalihi unem-se com 
entusiasmo auxiliar a escola do seu precinto, aconselhando 
seus filhos e filhas a frequenta-Ia. 
o apelo feito pelo sr. professor Euclides da Costa aos 

mestres que ensinam nas escolas do territorio nao foi esteril. 
A circular que no devido tempo nos e outros jornais com 

tanto prazer publicamos, acaba de produzir 0 seu primeiro 
fructo. 



169 o PROFESSOR ElJCLIDES GOULART DA COSTA 

Mal receberam a Circular do professor Goulart da Costa 0 

sem. Manuel da Corte, prof. da Kalihiwaena School de 
acordo com as suas colegas senhoras Miss Ester F. de Sousa, 
Miss Olimpia Soares, Mrs. Constance Vivas e Mrs. Be1ina 
Helbush procuraram 0 prof. Euclides da Costa para se 
oferecerem a servir a sua ideia, abrindo Cursos de Portugues 
no sitio do Kalihi, caso se obtivesse do Board ofEducation 
a cedencia duma sal a na Kalihiwaena School, condiyao esta 
indispensavel, viste se tomar impossivel, por falta de meios, 
alugar casa e comprar 0 mobiliario indispensavel. 

Inforrnado disto S. 0 sem. Consul-Geral tratou, com 0 

costurnado interesse, de obter do Board of Education, do 
Inspector do Territorio e do Principal da Kalihiwaena School 
as auctorisayoes indispensaveis aabertura dos Cursos numa 
dependencia pelo Govemo. Falaram tambem 0 sem. Manuel 
da Corte e por ultimo 0 sem. Euclides Costa, que relembrou 
alguns pontos da historia do legendario povo portugues, 0 

brilho dos seus poetas, escritores e oradores, salientando 0 

valor do conhecimento da lingua portuguesa, falada nao s6 
em Portugal e suas colonias, mas tambem nos vastos 
dominios da tlorescente e riquissima Confederayao dos 
Estados Unidos do Brazil. 

Depois os senhores Consul e Prof. Costa agradeceram ao 
Principal da Kalihiwaena School a permissao do 
funcionamento do Curso de Portugues, respondendo-Ihe 
aquele ilustre director daquela escola, auctorisando todos 
com agrado um tal pedido, tal como em Junho 0 auctorisaram 
para a Escola da cidade de Honolulu funcionar no edeficio 
da Grammar School. 

Obetida a licenya 0 sem. Manuel da Corte logo tratou com 
os senhores Joao Nobriga, e Antonio L. Peny de convocar 
uma reuniao dos portugueses do Kalihi-uka e Kalihi-kai afin 
de todos tomarem interesse pela escola do seu precinto. Esta 
reuniao, que se realisou na residencia do sem. Antonio L. 
Peny no domingo 20 de janeiro foi animada pela presen9a 
de grande numero de portugueses dos Kalihis, todos 
devotadamente interessados pela nova escola. 

Feita a inscriyao que atingiujii 0 numero de 39 alunos de 
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ambos os sexos de e de 12 anos para cima, a nova Escola 
Portuguesa iniciou os seus trabalhos no dia 6 do corrente. 

Apezar da ceremonia da inaugurayaO revestir a maxima 
simplicidade, nem por isso S. Ex. 0 senr. Consul deixou de 
a ela assistir felicitando 0 prof. senr. Costa por esse primeiro 
fructo da sua patriotic a Circular e saudando os simpaticos 
professores, que sao os auxiliares do enviado que the era 
agradavel permitir que dentro da sua escala se ministrasse 
urna instruyao que longe de alterar os sentimentos do cidadao 
americana s6 procurava toma-Ios mais uteis a sua vida par
ticular e portanto aos interesses da grande Republica. 

Tern pois 0 Kalihi a sua escola a daqui aplaudimos 0 inter
esse que os senhores Manuel da Corte, loao Nobrega e An
tonio Perry tomaram para que ela fosse a born fim e tambem 
a boa vontade das distintas professoras que se incunbiram 
do ensino. 
o professor senr. Goulart da Costa deve estar satisfeito 

com 0 born resultado dos seus trabalhos, sendo apenas para 
lamentar que de Lisboa ainda nao the tenham mandado urn 
unico livro para a sua escola, nem taopouco auctorisayaO 
para, como n6s e muitos outros Ihe teem pedido, ir as outras 
ilhas tratar de generalisar 0 ensino do portugues nelas. 

Nas outras ilhas tambem ha portugueses, tao patriotas como 
em Honolulu, e tambem eles merecem serem atendidos e 
saberao receber e seu professor oficial respeitosamente. 
Tambem eles contribuiram bastante para a subscriyao da 
Cruz Vermelha; e uma colonia que nao erica que manda 0 

avultado donativo de 5584 Dol. para urn instituto de caridade 
da sua patria tao arredada, prova que ainda tern unidade, 
amor-patrio e vontade de ajudar os seus irmaos de sangue, 

Dizemos isto na esperanya de que 0 senhor Professor 
Oficial, nao deixara de atender 0 pedido dos nossos 
portugueses das outras ilhas, porque eles tambem gostam 
de ter algumas prelibayoes sobre historia de Portugal e 
conhecer melbor a nossa lingua. 

o Luso, de 9 Maryo de 1918 (pag. 2): 
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Segundo nos disse 0 Prof. Goulart da Costa vao ser 
estabelecidos mais dois ramos da Escola Oficial Portugueza 
urn nesta ilha de Oahu e outro em Hawaii. 

A Prof. Miss D. Maria Ferreira da Escola de Liliuokalani, 
no Kaimoki, ja se ofereceu para a regencia dum Curso na 
sua escola ... A outra Escola e em Ninole, regida pelo prof. 
Amos J. Ignacio. A escola de Kalihi continua a ter boa 
assistencia, e como os respectivos professores teem tirado 
ali otimos resultados seguindo, para ensinar, a lingua 
portuguesa, do metodo que nas escolas do governo esta 
adoptado para 0 ensino da lingua inglesa aos estrangeiros, 
disse-nos 0 prof. sr. Costa, que generalisara esse metoda a 
todas as escolas abandonando 0 usado nas escolas de Portu
gal, por mais dificil Ii compreensao dos portugueses do Ha
waii. Nesta mesma conversa lamentou-se 0 professor Costa, 
por nao ter livros que possa distribuir aos estudantes e ate 
aos professores que tao generosamente 0 auxiliam nos ramos 
da escola da Patria, mas que infelizmente ainda os nao 
recebeu nem sabe quando recebera. 

Os professores portugueses que oferecerarn os seus 
serviQos aescola foram os seguintes: 

1. Manuel De Corte que tinha servido como professor a 
partir de 1903. Nasceu na Madeira c. 1882; chegou ao Havai c. 
1883 a bordo do Hankow. Faleceu em 1948. 

2. Amos Jacinto Ignacio, de Ninole, professor a partir de 
1904. Nasceu em Porto Formoso, Sao Miguel. (Veja: 1. F. Freitas, 
Portuguese-Hawaiian Memories, pag. 22.) 

3. Mary Ruth Ferreira da Escola Liliuokalani, com serviQo 
a partir de 1895 (que era membro do grupo de portugueses 
madeirenses e protestantes que vieram do estado de Illinois no 
fim do seculo XIX; diploma normal de Illinois). Casada com 0 

Rev. W. S. A. Crux em 1936. Partiram de Honolulu para a 
Calif6rnia em 1945, tendo ela falecido em Claremont, Calif6rnia 
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em 1950. 
4. Constance (Aflague) Vivas (filha de Enos e Maria 

Aflague, casada com Louis M. Vivas, 12 de Dezembro de 1911 
em Honolulu, falecida em 1963 depois de urn acidente de transito 
em San Francisco), com serviyo como professora de 1908 ate a 
1947. A sua filha, Anita M, Vivas, casou-se com W. Clayton 
Benham. 

5. Belena Geraldine "Jerry" F. (Sousa), nascida em Ho
nolulu no dia 8 de Maryo de 1894 (ou provavelmente 1895)4 e 
criada por Antonio Ferreira Sousa e Maria Sousa nascidos na 
Madeira, casada com Henry W. Helbush em 1917, com serviyo 
como professora a partir de 1914, diploma da Escola Normal 
em 1914. 

6. Olympia Soares (1893?-1982), com serviyo a partir 
de 1913 (filha do Rev. Antonio V. Soares e sua esposa, Rachel 
F. Soares), diploma da Escola Normal em 1913. 

7. Esther F. Sousa, nascida c. 1894 no Havai, filha de 
Antonio Ferreira Sousa e Maria Sousa, os mesmos que criaram 
Belena, com serviyo como professora a partir de 1912, diploma 
da Escola Normal em 1912. 0 seu nome aparece no Honolulu 
Directory de 1960-61 com residencia em 322 Royal Hawaiian 
Avenue, antes de 1956 em 1387 Lusitana Street. 

Em 0 Luso, de 29 de Junho de 1918 (pag. 2), lemos: 

Esc01a Oficia1 Portuguesa 
A Esco1a fechou na quinta-feira 27 do corrente. Nesse dia 
houve urn pequeno exame sobre formayao de plurais, de 
genero dos nomes, redayao duma pequena historia e a duma 
carta. As seis alunas mais c1assificadas foram: Maria Melim, 
91 %, Isabel Melim, 87%, Cecilia B. Ponte, 87%, Maria 
Mendonsa, 83%, Eulalia do Couto, 82%, Isabel Silva, 76%, 
Florence Gomes, 73%. Findo 0 exame todas as alunas que 
compareceram tomaram um refresco, entretendo-se, depois 
algum tempo, cantaram canyoes escolares e cantando no 
fim as alunas Eulalia do Couto e Emily Freitas alguns 
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trechos da Portuguesa. 

o Luso, de 131711918 (pag. 1), inclui a seguinte noticia: 

Conferencias Sobre Historia de Portugal pelo Prof. Costa ... 
foram bern attendidas. 

o numero de 15 de Novembro de 1919 (pag. 1) do mesmo jomal 

noticia: 

Em despedida do Rev. J. M. Romao, Professor oficial da 
escola Portuguesa em Honolulu, 0 qual tern estado visitando 
esta cidade e ilha com importante propaganda a favor da 
Casa Portuguesa que se propoe eregir em Honolulu, foi
llie oferecido urn surnptuoso jantar no Hilo Hotel... servindo 
como chefe de brindes 0 Sr. E. S. Capellas de Hakalau ... 
Alem do Professor Romao partilharam deste memoravel 
banquete 38 damas e cavalheiros da ra9a lusitana de Hilo e 
arredores cujos nomes nao publicamos por falta de espa90 
(A Setta, Hilo). 

Cito em seguida do niLmero especial, de 1212011919 (vol. xxiii, 

no. 51, pag. 4), urn excerto do artigo "Os Portugueses em Ha

waii", de M. A Silva: 

N6s temos urnas tres ou quatro sociedades de beneficencia 
das quaes, uma, a Sociedade Lusitana, possue 0 seu edificio, 
talvez uma duzia de estabelecimentos comerciaes 
espalhados por todas as ilhas do arquipelago, e quasi uma 
escola, digo "quasi" porque por ora s6 temos 0 Professor 
que nos foi enviado de Portugal, 0 Exmo. Snr. Joaquim 
Manuel Romao, mas nao temos casa propria para urna 
escola nem mobiliario, nem livros. Emquanto os japoneses 
e chinos teem a maior parte desta capital sob 0 seu dominio 
comercial, quatro bancos de primeira ordem e elevada 
capitaliza9ao, varias institu90es religiosas e financeiras, 
muitos c1ubes sociaes e mais de cento e sessenta escolas 
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onde ensinam s6 japones ou chino. Os japoneses e chinos 
tambem dominam a maior parte do comercio nas outras 
ilhas alem desta ... 

Numa reunHio do Departmento de Instruc;ao Publica 
de 20 de Setembro de 1920 discutiu-se a disponibilidade do 
Padre Romao para reger aulas de portugues na Escola 
Secundaria McKinley. A generosidade do Padre Romao e do 
Governo Portugues foram oficialmente reconhecidas. 0 
assunto foi referido ao Director da Escola. Na reuniao do 18 
de Novembro a recomendac;ao do Sr. Givens daquela Escola 
foi aceite. 

o Professor Maro Beath Jones, Director do 
Departamento de Linguas Romanicas de Pomona desde 1911, 
chega a Honolulu em 1925 para substituir 0 Professor Irving 
Otis Peeker da Universidade de Hawaii. De 1925 a 1926, 0 

Professor Jones deu aulas de portugues. Segundo 0 U. H. 
Quarterly Bulletin (vol. V, no. 2, Register ofOfficers and Stu
dents for 1925-1926), entre as alunas especiais da Faculdade 
de Artes e Ciencias (paginas 135-38), contavam-se Margaret 
F. Branco (135), Mary Ruth Ferreira (mais tarde a Sra. Crux), 
A. Henrietta Freitas, Louise C. Gilliland (136), Edith Machado, 
Evelyn C. Melim, Flora Santos, Evonn M. Silva (137), Lydia 
D[ias] Soares, Olympia Soares, Ricarda A. Soares, Esther 
Sousa, Clothilde Dias Vivas, Leonilde Tranquada (138). 

o Professor Norman Paul Sacks indicou que foi 0 Dr. 
Romanzo Adams, Professor de Sociologia, que sugeriu que 0 

portugues alcanc;aria prestigio se formasse parte do curso 
universitario. Este estimulo motivou Manuel Gomes Paschoal 
(1858-1949), madeirense, nos seus esforc;os de preparar uma 
resoluc;ao da legislatura do territ6rio sobre 0 ensino da lingua 
portuguesa na Universidade (veja-se: Journal ofthe House of 
Representatives of the Twentieth Legislature of the Territory 
ofHawaii regular session, 1939 [Honolulu, 1939], pag. 341; 
tambem referido no livro de Manoel da Silveira Cardozo, The 



175 o PROFESSOR EUCLIDES GOULART DA COSTA 

Portuguese in America 590 B. C-J974 [Dobbs Ferry, New York: 
Oceana Publications, Inc., 1976], pag. 118): 

Whereas, the University ofHawaii already offers courses 
in the Japanese, Chinese, German, French and Spanish lan
guages;and 

Whereas, there are many persons of Portuguese extrac
tion in the Territory ofHawaii, and more and more oftheir 
children are attending the University of Hawaii; and 

Whereas, Portuguese is spoken over a larger area and 
among more people than is Spanish, and 

Whereas, with increased friendly relations between the 
United States and the Latin American countries, particu
larly Brazil, the ability to read and speak the Portuguese 
language will be of great benefit; now, therefore, be it 

RESOLVED by the House ofRepresentatives of the Ter
ritory of Hawaii, the Senate concurring, that the proper 
authorities be, and they hereby are requested to provide in 
the curriculum ofthe University ofHawaii beginning with 
its next semester a full credit course in the Portuguese lan
guage; and be it further 

RESOLVED that copies of this Concurrent Resolution 
be transmitted to the Board ofRegents of the University of 
Hawaii and to the President of the University of Hawaii. 

Offered by: 
M. G. PASCHOAL" 

(Veja-se ainda J. F. Freitas, Portuguese-Hawaiian Memo
ries, pag. 103). 

o Dr. Luiz Rodrigues Gaspar, nascido no Funchal, 
Madeira no dia 16 de Abril de 1874 e falecido a 11 de N ovembro 
de 1944, filho de Luiz Rodrigues e Maria Amelia (Pestana) 
Gaspar, casado com Maria Isabel Rodrigues (15 de Fevereiro de 
1883 a 18 de Janeiro de 1957) no dia 17 de Julho de 1902, tendo 
vindo como medico de bordo no S. S. Willesden, chegou a ser 
em 1914 consul interino de Portugal. Concluiu 0 curso do Liceu 
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do Funchal em 1892 e obteve 0 titulo de Licenciado em 
Medicina na Universidade de Bruxe1as em 1897. Em 1939 foi 
nomeado Professor Assistente Interino de Linguas Romanicas 
da Universidade de Hawaii (veja-se a pagina 14 do Directory 
ofOfficers, 1939-1940 [Honolulu: University ofHawaii, 1939]). 

Nonnan Paul Sacks deu aulas de frances, espanhol e 
portugues na Universidade de Hawaii entre 1940 e 7 de 
Dezembro de 1941. Obteve 0 seu doutoramento na Universidade 
de Pennsylvania, de onde veio para Honolulu. Depois da guerra 
mudou-se para Oberlin. Foi urn dos mais ilustres hispanistas 
dos Estados Unidos. 

Donald Elliott deu aulas de frances, espanhol e 
portugues entre 1946 e 1954 na Universidade de Hawaii. Voltou 
alguns anos mais tarde dedicando-se ao frances e ao espanhol. 
Faleceu no estado de Hawaii em Janeiro de 1990. 

Edgar C. Knowlton deu aulas de espanhol, frances, 
portugues e italiano entre 1948 e 1991 na Universidade de Ha
waii. Doutorou-se na Universidade de Stanford em 1959, tendo 
estudado 0 portugues em Fall River, Massachusetts e na 
Universidade de Harvard. Trabalhou na Censura como tradutor 
de portugues em 1942. 

Belmira Tavares veio de Fall River, Massachusetts para 
dar aulas de portugues na sessao de Verao da Universidade do 
Havai de 1961. Estudou em Pembroke College, Brown Uni
versity, e na Universidade de Columbia. 

Cecy Brown, brasileira, deu aulas de portugues com 
muito exito em Kailua na ilha de Oahu. 

Frank Nelson, professor de ingles da Universidade em 
Hilo durante muitos anos, estimulou os alunos de portugues a 
viajarem aEuropa. 

Magda Arce, chilena, foi professora de espanhol e 
portugues em Hilo. Em 1973, foi directora do Centro Segovia. 

Entre outros professores recentes de portugues e 
espanhol da Universidade de Havai, a partir de 1963 contam
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se Stefan Baciu. Romeno, escritor, critico, jornalista, cidadao 
brasileiro naturalizado, veio para a Universidade de Havai da 
Universidade de Washington em Seattle. Faleceu em Honolulu 
em Janeiro, 1993. Judith Ishmael obteve 0 titulo de Ph. D. na 
Universidade de New Mexico em 1962. Mais tarde casada com 
Paul Bissett, e hoje professora na Universidade de Miami no estado 
de Ohio. Raymond Moody (Ph. D. da Universidade de California 
em Los Angeles, interessado em pedagogia); e Paul Chandler (Ph. 
D. da Universidade de Indiana, especialista em metodologia). 

Herbert Carlos, natural de Oahu, deu aulas de portugues 
noctumas em Honolulu e tambem liyoes nUID programa de radio 
daKNDI. 

David Santana, natural de Oahu, depois de servir no Corpo 
de Paz no Brasil, deu aulas de portugues e espanhol em varias 
escolas de Oahu. 

John Poast, que ens ina 0 portugues na Hawaii Pacific 
University econsul honorario do Brasil no Havai. 

Chris Ignacio, natural do Havai, obteve nos ultimos anos 
a autorizayao para dar aulas de portugues na escola secundaria de 
Sao Jose em Hilo. 

Nos ultimos anos 0 ensino da lingua portuguesa na ilha de 
Maui tern sido possivel, em parte, com 0 apoio do Maui Portu
guese Cultural Club. 

Lisa Giamoyris deu aulas de portugues na escola 
secundaria de St. Anthony em Wailuku, Maui, onde chegou a 
ocupar 0 posto de vice-directora. 

Sebastiao de Assis, brasileiro, deu aulas de portugues no 
Maui Community College. 

Maria Jose Carvalho, portuguesa, deu aulas de portugues 
a membros da comunidade portuguesa de Maui em Hale Mahaolu. 

Audrey Rocha Reed, activa no Maui Portuguese Cultural 
Club, e divulgadora da cultura, da musica, e da lingua portuguesa 
nUID programa de radio em Wailuku, aos domingos. 



178 

I 

EDGAR C. IC'lOWLTON, JR. 

Notas 

Graryas a amabilidade de Iris Soares, e possivel dar os nomes e idades 
aproximados dos alunos da Escola Portuguesa da Missao do ano de 1901. 
Na aula de J. D. Marques: Mary Anjos de Medeiros Miguel, de 11, Manuel 
Jorge, de 10, Joseph Demetrio Silva, de 10, Laura Eleanor DeMello, de 10, 
John DeMello, de 12, Alexandria Fernandes, de 11, Manuel Fernandes, de 
13, Maria Jose Paixao, de 13, Mary Gomes, de Caesar Ferreira Rosa, de 
11, Chas. Ernest Ferreira Branco, de 12, Margaret Ferreira Branco, de 9 (mais 
tarde uma directora no DPI i.e. Departamento de Instmyao PUblica), Marga
ret Madalene Dias, de 11, Manuel Phillip, de 12, Amelia Phillip, de 11, Jesuina 
Phillip, de 10, Eliza Santos, de 13, Anna Frank de Jesus, de 13, Louis Frank 
de Jesus, de 9, Frankie Frank de Jesus, de 11 (mais tarde esta familia adoptou 
Franks como sobrenome em vez de Frank de Jesus), Maria Gonsalves, de 11, 
John Pimentel, de 11, Georgina Silva, de 12, Roland Claudio deJesus, de 12, 
Isabel DeRigo [sic], de 11, Christina Costa, de 9. Joseph Albino Serpa, de 11, 
Mary Serpa, de 13, Matilde Martin, de 12, John Martin, de 9, Harriet Langfield, 
de 9, Louis Langfield, de 13, Mary Timas, de 15, Alice Medeiros, de 13, 
Joseph Silva, de 10, George Bringle, de 13, Sarah Patricio, de 9, Jacintho 
Patricio, de 12. Na aula de A. H. R. Vieira, Lydia Dias, de 8 112, Alfred 
Sousa, Adelaide Ferreira Roza, de 8, Hermangilde Faria, de 10, Olympia 
Soares, de 8 1/2 (filha do Rev. A. V. Soares, pastor da Igreja Evangelica), 
Adelina Conceiyao Cabral, de 11 112, Stanley Heron Sshaw [sic], de 7, 
Rozanne Gilliland, de 11, Alvaro Ferreira Branco, de 8, Esther Ferreira de 
Sousa, de 8 1112 (mais tarde professora no DPI, i.e., Departamento de 
Instruryao PUblica), Emilia de Sousa, de 12 112, Antonio Ignacio Cabral, de 
11, Mary Medeiros Silva, de 13 112, Joe Sousa, de 11 112, John Ferreira 
Canha, de 10, Manuel Gomes, de 8, Pilarita Antolin, de 12, Alice Santos, de 
8, RozaliaAguiar, de 8, Luiza Rego, de 8 112, Christina Sousa Pregana, de 9, 
Manuel Gonsalves, Jessie Gouveia, de 12, Hannibal Nunes, de 12 112, Odelia 
Pacheco, de 10, Isabel Gonsalves, Mary Augusto, de 10, Emil Benson, de 9 
112, Antone Demetrio Silva de 8 112, Sarah Cabral, de 9, Gussie Ferreira 
Roza, de 7 1/2, John Gonsalves, Joe Pimentel, Virginia Silva, de 11, Joe 
Cabral, de 11, Balbina Ferreira Sousa, de 7, Georgina Marques Ferreira, de 
13. Naaula de Eleanor Pires (irma de J. D. Marques, emais tarde casada com 
J. R Freitas): Harry Meline*, de 6, Joseph Frank* ,de 7, Clotilda Dias*, de 7, 
Jessie De Rego*, de 7, Francis Soares*, de 7, Minnie Serpa*, de 7, Mary De 
Santos*, de 7, Frank Paixao, de 9, WilliamPaixao*, de 8, JosephPaixao*, de 
6, Christina Carreira*, de 9, Mable [sic] Duarte, de 8, Mary Santos*, de 8, 
Leapaldina [sic] Aguiar*, de 9, David Phillipe*, de 6, Antone Martin*, de 9, 
Louis Menezes, de 7, Amelia DeRego*, de 6, George Helemauna Karratti, 
de 5, Lancelotte Samuel Teixeira, de 6, Louie Vicente, de 6, Adalaide Goies, 
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de 6, Georgina Alberts, de 7, Agnes Branco*, de 6, Pedro Silva *, de 8, 
Evangeline Rodrigues, de 7, Helen Leandro, de 7, Johnnie Silva*, de 6, 
Adalaide Costa Linda, de 7, Francisca V. Gonsales, de 9, Abundia V. Gonsales, 
de 8, Earnest Gomes*, de 6, Manuel Rodrigues, de 6, Lyda Fernandes*, de 7, 
Mary Martin*, de 6, Rosa Sousa, de 6, Michael Sousa, de 8, Margareta Babulsa, 
de 6, Antone Costa Linda, de 5, Victorino Jose, de 7, Maria De Traindad [sic] 
Cairaca, de 7, Maria D'Estella, de 7, Willie Perry, de 8, Manuel Craio, de 7, 
Sarah Faria*, de 7, Mary Fernandes, Manuel Goies, de 7, Lorena Anton*, 
Edward Phillipe. Ao lado da idade de certos alunos M uma indicayao de 
assiduidade as aulas dominicais. Os nomes desses alunos sao indicados com 

asterisco (*). 

2 As professoras do Portuguese Kindergarten foram Miss Pires a partir do 
mes de Setembro, 1894, e Miss V. Lima, a partir do mes de Setembro, 1895 e 
em 1896-7 Mrs. Isabel F. Tarbell, Miss L. Parminter, Miss L. Dias, Miss V. 
Melim, e em 1898-9 Mrs. Isabel F. Tarbell, Miss Virginia Melim, Miss Alice 
Kong e Miss Kio Mitamura. Depois da mudanya de nome para Miller St. 
Kindergarten, em 1900, registam-se os nomes das seguintes professoras: Mrs. 
Isabel F. Tarbell, Miss Gladys Alcina, Miss Mary Felipe, Julia F. Camara, em 
1901-2. Mrs. Isabel Tarbell, directora, Miss Arcenia Franks, Miss Mary Philip, 
Mrs. Annie Franks, Miss A. Franks, em 1903-4 Mrs. 1. F. Andrade (antes 
Mrs. Tarbell), Miss M. Phillips, Miss A. Morse, Miss A. Freitas, Miss A. 
Franks, em 1905-6 Mrs. Isabel F. Andrade, Miss Anne Franks, Mrs. Angela 
Gilliland, Miss Lizzie Sanderson, Miss Louise Wilhelm, em 1907-8 Miss M. 
Waterhouse, Miss D. Fennell, Miss E. Phillip, Miss G. Phillip, Miss A. Lo
gan, em 1909-10 Mrs. A. L. Hitchcock, Miss E. Phillips, Miss G. Phillips, 
Miss L. Norton, Miss M. Taylor, em 1911-12 Mrs. A. L. Hitchcock, Miss 
Lucy Norton, Miss Emily Phillip, and Miss Olga Tranquada; em 1913-14 
Miss Mary Lucas, Miss Dolla Fennell, Miss Lucy Norton, Miss Emily Philips; 
em 1915-16 Miss Mary Lucas, Miss Maybelle Taylor, Miss Lydia Vivas, Miss 
Ethel Fennell, Miss Maggie Rawlins, em 1917-18 Miss Mary Lucas, Miss 
Naomi Robinson, Miss Maggie Rawlins, Mrs. Lum, Miss Lei Heleluhi, em 
1919-20 Mrs. Horace Reynolds, Mrs. Manuel Phillips, Mrs. Emily Fontes, 
Mrs. F. L. Fowler, Miss Elizabeth Spencer, Angleine Nicolas. Sem duvida 0 

portugues seria util nos primeiros anos nas tarefas do jardim infantil. 
3 Nesta, como em todas as citayoes deste trabalho, respeitar-se-a a ortografia 
originaL Serao corrigidos, porem, alguns casos 6bvios de gralhas ortograficas. 
4 Segundo uma carta escrita no dia 22 de Agosto de 1996 pelo seu fllho, 
Robert E. Helbush, temos mais informayoes interessantes sobre ela. Le-se na 
referida carta: 

"Belena Geraldine Sousa, or 'Jerry' as she preferred to be called, 
was born on Honolulu. The date of her birth is uncertain, but was probably 
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March 8 of either 1894 or 1895. Her mother, a Mrs. Seton, died in childbirth, 
and the infant girl, was taken in by Mr. and Mrs. Antonio DeSouza (the name 
was later anglicized to Sousa). Mr. Seton, a sailor, was away at sea when his 
wife died. When he returned to Honolulu and learned of his loss, he sought 
out the baby, but because his profession required long absences, he reluc
tantly allowed the Sousa family to keep the infant. Mr. Sousa and his brother 
John were from Funchal, in the Madeira Islands originally and emigrated to 
Hawaii with their mother. Mr. Sousa was employed as a haberdasher at 
Andrade's store and John ran a grocery store in the Punchbowl district. Both 
brothers were members of the House Guard and participated in the rebellion 
that overthrew the Hawaiian monarchy. (See J. F. Freitas, Portuguese-Ha
waiian Memories, p. 178, for John Ferreira de Souza, born in Calheta, Ma
deira, son of Jose Ferreira de Souza and Antonia Ferreira de Souza, resident 
in Honolulu since 1884, proprietor of"Souza's Grocery Store.") 

My mother graduated from NcKinley High School in 1913. In addi
tion to the schools you mention, she also taught at Lincoln Grade School in 
the early 1920s while I was a pupil there. She married Henry Helbush in 
Honolulu on May 6, 1917 and had three sons William, Robert, and David, 
She left Honolulu in the mid-1920s and moved to San Jose, California. She 
served as a legal secretary there and in Oakland for about 30 years. She died 
in Burlingame CA on September 27, 1991 and is buried in a nearby military 
cemetery next to her husband, Verne Clift. 

My mother is best remembered for her warm but forceful personal
ity, her remarkable memory, her excellent command ofthe English language, 
her insistence on adherence to the highest professional standards by herself 
and her co-workers, and her devotion to her family." 
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The Early 1970s, Landmark Years for Luso-Americans in 
California: An Introduction to Eduardo Mayone Dias and a 
Setting for the Julia Gonsalves Interview 

Frederick G. Williams 
University ofCalifornia, Santa Barbara 

At the beginning ofthe decade ofthe 70s, several impor
tant events took place in California that would shape the course 
of Portuguese Studies in the state for the next thirty years, and 
have impact nationally as well as internationally. To begin with, 
the major living figure ofPortuguese letters, Jorge de Sena, then 
teaching at the University of Wisconsin, accepted a post at the 
University of California, Santa Barbara. There he would be in
volved directly in the establishment of the first Portuguese Lec
tureship in this country (funded in 1973 by the Instituto de Alta 
Cultura, today's Instituto Camoes, a cultural-educational arm of 
the Portuguese government), the UCSB Summer Institute in 
Portuguese, now in its 24th year, and the UCSB Portuguese Stud
ies Center which originally bore his name, endowed with an ini
tial $350,000 grant from the Calouste Gulbenkian Foundation of 
Lisbon. 

Secondly, the first federally and state funded Portuguese 
bilingual bicultural programs in Californiia were established in 
school districts with large Portuguese concentrations. On-going 
training was provided to these and other educators at the first 
annual Portuguese Educational Conference, and heightened 
awareness of the Portuguese immigrants' contributions to the 
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state was disseminated at Portuguese Communities Day confer
ences. 

One of the key players in bringing the disparate Portu
guese communities together and pivotal in joining academia and 
community in common cause, was Eduardo Mayone Dias, an 
unassuming, soft-spoken, gifted racounteur with a droll sense of 
humor. He was born in Lisbon, married a Mexican, obtained his 
Ph.D. from the University of Southern California, and taught at 
UCLA. With the winning smile of a trusted friend, and the in
stincts of an investigative reporter, he has sought out, searched 
out, coaxed out and found out every facet, every detail, every 
segment and record of the history and culture of the Portuguese 
in California. He has written about them all, from the early whal
ers to the modern tuna captains, the saints and sinners, the priests 
and poets, the contemporary workers and community leaders. 

The Portuguese immigrants, however, are not homog
enous, for they include various ethnic groups, numerous dialects 
and creoles, and corne from differing climates found throughout 
the far-flung territories of the former Portuguese sea-borne em
pire, including mainland Portugal, Madeira, the Azores, Cape 
Verde, India, Hong Kong, and Macao, to name only the most 
prevalent communities. Dias has become not only a biding force 
and spokesman for these various communities, but an ambassa
dor ofgood-will among them, and between them and the larger 
Anglo society. 

I first met Eduardo Mayone Dias in 1971 at UCLA where 
we were colleagues and for two years shared an office in the 
Department of Spanish and Portuguese. I was the new-corner, 
having recently completed my Ph.D. at the University ofWis
consin, and he the more experienced academic.! I moved on 
after two years, first serving as the secondary curriculum con
sultant for the federally funded Title VII Portuguese Bilingual 
Bicultural program of the ABC School District in Artesia, Cali
fornia, and then, starting in 1974, joined the faculty of the Uni
versity of California, Santa Barbara. 
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During the two years we shared an office, Eduardo Dias 
introduced me to more than University routine and protocol.2 
Through him I became acquainted with the Portuguese-Ameri
can communities scattered about California. Together with 
Alberto Machado da Rosa, with no money, we founded the 
Cabrilho Institute at UCLA, a cultural entity which we hoped 
would bring together the disparate Portuguese communities and 
the university for mutual support and cultural enrichment. The 
Cabrilho Institute sponsored conferences, cultural events, so
cials and ran a column in the Jarnal Partugues, the oldest ofthe 
Portuguese-language newspapers in California.3 

We also proposed to establish a summer institute in Por
tuguese where the language could be learned, maintained and 
enhanced. A brief entry in my journal, dated October 8, 1971, 
reflects the early association with Dr. Dias and the first attempt 
to establish this language project: 

Today I completed my first week ofteaching at UCLA. I 
have three courses-Spanish-Am Lit. Survey; Portuguese 
25 (second year); Brazilian Lit. Survey. I enjoy the classes 
very much and have some very fme students. I've been 
working all week with my colleague Eduardo Dias, with 
whom I share an office, on the Summer Intensive Lan
guage Program proposal. We hope to be awarded govern
ment support thru the Office of Education -NDEA.4 

Those two years were filled with exciting literary and 
cultural events which focused on Portugal, Brazil and the Luso
Americans. UCLA's student newspaper the Daily Bruin carried 
an article highlighting Luso-Brazilian Week on November 5, 
1971, which included films and speakers on Portuguese, Bra
zilian and Portuguese-African topics, as well as food and mu
sic. I cite from a portion of the article quoting Prof. Dias: "The 
idea for the Luso-American Week originated with our Portu
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guese graduate students, and is tied in with the general interest to 
promote the Portuguese program." 

On January 20, 1972, Eduardo Dias, Isabel Herwig and I 
were interviewed on a program that was part ofa series prepared 
especially to help inaugurate color television in Brazil: 

Yesterday I participated on a panel made up of 3 
UCLA Professors from our Department [Eduardo M. Dias, 
Isabel Herwig and me] and a moderator-interviewer, Mario 
Giudicelli, Jr., which was televised or taped for a later broad
cast on network television in BraziL The show is called 
"Correspondente Internacional" and is funded by the 
US.LA. [US. Information Agency ] and given free ofcharge 
to Rede TUPI in Rio de Janeiro. 

The program series will inaugurate color TV in 
Brazil and will be aired within the next 3 months. Among 
the people interviewed have been Kirk Douglas, Werner 
Von Braun, Linda Crista, Lalo Shifrin, Chancellor Young 
of UCLA, Henry Kissinger and several others. 

The questions focused on Brazil's impact in the 
U.S., particularly in the university. I think it went very 
well. 

I was asked to be on the program about a week 
before in a call from Steven Wordell [202] 755-1864 in 
Washington D.C, who works for the USIA. By the way, 
the series is presented weekly-Fridays at 9:00 p.m. in Rio 
de Janeiro. I don't know the hour or day it is run in other 
cities. Our program was called "Roundtable UCLA" or 
vice versa. The program lasts 30 min. 

Since they were busy and could not come pick us 
up, they sent a chauffeured Cadillac limousine.5 

Our colleague in Luso-Brazilian studies, Claude L. Hulet, 
organized an important Symposium at UCLA to commemorate 
the 50th anniversary of Brazil's Modem Art Week. It was held 
from February 7-12, 1972, and drew participants from around 
the country. The proceedings were later published. I quote from 
my journal: 
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The latter part of the week was spent in connec
tion with the UCLA Semana de Arte Moderna Sympo
shun sponsored jointly by the Department of Spanish and 
Portuguese and Latin Am. Center. Films were shown Mon
Wed; papers were read Friday and 

Saturday, with a plenary session Friday night 
where the Ambassador to the U.S.,Hon. Araujo de Castro 
[from Brazil] spoke, the music of Villa-Lobos was per
formed, and primitive-style art paintings from Brazil were 
exhibited. I arranged for the printed program and the se
quence in which the 18 papers were to be read. I spoke 
Sat. afternoon on "Theme and Structure ofVidas Secas." 

The highlight of the symposium was the honor
ing of the pioneers in Luso-Brazilian studies in the U.S. 
Ofthe 11 or so honored, only Dr. de Jong, Jr. ofBYU was 
able to come. It goes without saying that it was a special 
thrill to show him and sister de J ong around, having them 
over to eat, taking them to the various sessions. The two 
of them were very pleased with the honor, and everyone 
enjoyed them. He presided over the fIrst session.6 

In what would be the first of many joints events, the 
Portuguese faculty and students from UCLA joined the Portu
guese faculty and students from UCBS on February 26, 1972, 
for a picnic in Santa Barbara at Goleta Beach: 

Saturday our whole family joined UCLA's Sp.& 
Port. Dept. (at least the Port. end) injoining UCSB's Port. 
students and faculty at Goleta Beach Park for a picnic. It 
was very, very pleasant. The weather was excellent, the 
location ideal [right on the beach, but with a park], the 
food superb [tender, tender meat] and the company too. It 
was so nice to see the Senas again as well as Jack Schmidt. 
We talked and talked, played volley-ball, threw eggs. 
Present, about 60.7 
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On April 8, 1972, Eduardo Dias and I travelled to San 
Diego to visit the Portuguese-American community, especially 
those members who were related to the tuna industry: 

Yesterday in the morning and afternoon, Eduardo 
Dias and I drove down to San Diego to visit the leaders of 
the Portuguese-American community. Most are in some 
way connected with the tuna industry in which they have 
had a virtual monopoly for years. Now a few Japanese 
and Italian-Americans are moving in. Of the 130 larger 
tuna boats in San Diego, 100 are Portuguese. They have 
made good money and all live in expensive homes; many 
are millionaires. Whenever a tuna boat is apprehended 
within the 200 mi. limit set by South American countries, 
they are, or have been Portuguese. I talked with one cap
tain who took a certain amount of pride in telling me the 
problems. We discovered, however, that as a group, they 
are well below the national average in sending their chil
dren to college or placing them in professional fields. They 
described themselves as an upper-middle class ghetto. 

The trouble is, the best fishermen are 18-19 year 
old boys. It is hard enough to make them finish high school 
when they can earn $20,000-$30,000 dollars a year going 
fishing. One day, however, the community will grow so 
large that the industry will not be able to put them to work. 
They want to diversify and go into other areas. We pro
posed college, and specifically Luso-Brazilian studies. 
These Portuguese are all from the Azores, where they were 
poor~they really don't know a thing about their culture 
and literature. We need students~so we are trying to de
vise a plan whereby they can become aware of their cul
ture and the opportunities available through a college edu
cation. 

The discussion, as I say, was very interesting. 
These were concerned people; all bilingual, all well-to
do. It was a real experience. We met~the 9 ofus-at the 
American Tuna Association, right down on the pier. 8 
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During the week ofMay 8-13, 1972, UCLA hosted a series 
ofevents, including a conference on Cam6es to commemorate the 
400th anniversary of the printing of The Lusiads; Jorge de Sena 
was the principal speaker. We also hosted a special Portuguese 
Communities Day, which was attended by people from through
out the state. It was here that I first met Julia Gonsalves and the 
staff and students of the Artesia Portuguese bilingual program: 

The week of or weekend of May 12th & 13th saw 
UCLA host the commemorating activities ofthe 400th anni
versary of the printing of the Lusiads by Camoes, and the 
Portuguese Immigrants day. On Friday we had Dr. Sena speak 
on the epic poem-the text to be published in the Encyclo
pedia Britannica, also Dr. Norwood Andrews. The addresses 
were followed by a panel discussion on The Lusiads, then a 
slide presentation with selections in Portuguese & English 
from two cantos: the "Ines de Castro" episode and the "Velho 
do Restelo", with the Renaissance Portuguese music in the 
background. Dr. Machado [da Rosa] did the Port. I was voice 
for the English. 

About 70 students from the Bilingual Port-English 
school in Artesia came and danced for us-traditional 
folkdances. 

Saturday's activities included a series of mini-ad
dresses from leaders. This was an inspiring experience. One 
spoke on the Portuguese Dairy Industry of the San Joaquin 
Valley, another on the Tuna industry of San Diego. Julia 
Gonsalves of the California Board of Education, spoke on 
Port. programs in the State-problems and goals. Mr. Lemos 
spoke on the Port. media in Calif. He publishes the oldest 
Port. language newspaper and runs radio & TV programs. 
Others spoke on the Fraternities, music and literature among 
the immigrants, and other things. It almost became a testi
mony meeting-many broke down and cried as they remem
bered their past, humble poor people, who made good in this 
country. Most are from the Azores and are staunch, patriotic 
Americans. 
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In the afternoon there was a panel discussion which 
I moderated. We proposed the creation of the Cabrilho In
stitute to study Portuguese in California, and act as a coor
dinating organization which offers the facilities of the uni
versity to help direct the communities. This was well re
ceived. There are about 250,000 Port. in the bay area. Most 
ofthe communities have money-but as a group they don't 
seek higher learning.9 

Both Eduardo Dias and Julia Gonsalves would play ac
tive roles in the Second Portuguese Communities Day confer
ence, organized by Jorge de Sena on the campus ofUCSB in Santa 
Barbara in May of 1973. Gonsalves proposed that a proclama
tion-petition be sent to Sacramento on behalf ofPortuguese edu
cation. After a unanimous vote of support by the conference 
attenders, she was appointed chair ofthe sub-committee assigned 
to draft the message. The committee met in the afternoon on the 
final day of the conference. I was impressed that she redacted it 
on the spot and almost single-handedly. The final version was 
read and approved by the conference attenders, and subsequently 
presented to the California State Department ofEducation. 

A few months later I would be working in the Portuguese 
Bilingual Bicultural program office in Artesia, California as a 
secondary education curriculum consultant. Eduardo Dias, Bar
bara Fields (the primary level curriculum consultant in the bilin
gual program) and I teamed up to produce some Portuguese-En
glish readers there, among them, Exploring a New World: A Por
tuguese-American Reader, Books I and II.lO It was in this same 
office, on December 12, 1973, that Dias and I would conduct the 
oral history interview with Julia Gonsalves which follows. 11 
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Julia Gonsalves, Educator: Growing up Cape Verdean and 
Portuguese-American, A 1973 Oral History Interview by 

Frederick G. Williams and Eduardo Mayone Dias 

This is an oral history interview with Julia Gonsalves con
ducted by Dr. Frederick G. Williams and Dr. Eduardo M. Dias on 
December 12, 1973 at the federally funded Title VII Portuguese 
Bilingual Bicultural program office, located on the campus of 
Elliot Elementary School of the ABC School District, 18415 
Cortner Ave., Artesia, California. 

Mrs. Gonsalves is a Consultant in Foreign Languages in 
the California Department ofEducation with the Bilingual Bicul
tural Task Force. She had been working for a number of years 
toward the establishment of foreign language courses in districts 
and counties throughout the State of California. Her efforts have 
begun to bear fruit. Among other noteworthy projects, she was 
Chairman ofthe Committee which published the Bibliography of 
Spanish Materials for Students, grades K-6 and 7-12, published 
in 1971 and 1974 respectively, by California State Department of 
Education. She is currently Chairman of the Committee on Por
tuguese Bibliographic Materialfor Students, soon to be published. 

WILLIAMS: Tell us a little bit about your background, when you 
were born, where you came from, your parents, etc. 
GONSALVES: I was born on the Island of Brava in the Cape 
Verdes, Portugal. I came to this country when I was 10 years of 
age. My father's people had gone there from Cintra and I was 
born in the Vila de Nova Cintra, Freguesia de Para Gonyalves, 
and my father and his family were very proud 0 f the fact that they 
had had quite a bit to do with the settling in Brava. 
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DIAS: Was this your father or did it go back several genera
tions? 
GONSALVES: It went back several generations, but it was my 
father's family that I'm referring to. 
WILLIAMS: Would you deign to tell us your birthdate? 
GONSALVES: I don't mind in the least. I was born October 18, 
1914. 
WILLIAMS: How large was your family, if I might ask? 
GONSALVES: I was the only child. My father left the island, 
as so many men did and continued to do, really, to corne to the 
new world, so to speak. Although it is my understanding that he 
really did not need to corne to the new world to make a living, 
still, it was the adventurous thing to do, the right thing to do. He 
went back to Brava and married my mother and then he carne 
back to this country. 
WILLIAMS: Did he bring you and your mother with him? 
GONSALVES: No, I was not born at the time. After I was born, 
and a number of years had gone by, my mother and I carne to 
join him in this country. He was a dairyman in a little town in 
Rhode Island, known as Pawtuxet. And at the time, this was a 
very traditional type ofNew England village. We were the only 
family of foreign background in that community. It was thought 
at that time that New Englanders were supposed to be cold and 
reserved and aloof and especially those who were from the "May
flower" type of family background, but I must say that we found 
the greatest warmth in that community. We found people who 
were indeed tremendous in taking strangers in their midst, and 
making them feel truly a part of the community. 
WILLIAMS: Was there a Portuguese community close by? 
GONSALVES: No, not close by. Ofcourse it was close to Provi
dence' Rhode Island, where, as you know, there is a very large 
Portuguese community. Also, in Pawtucket, and in the town of 
Warwick, there were none. 
WILLIAMS: By way of digression for a moment-could you 
sense or did you feel any animosity, say, between Azorians and 
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Cape Verdeans in the town of Providence? 
GONSALVES: I really was not familiar with the community 
ofProvidence, because I came as a young child and went into a 
community that became my community. It was a separate com
munity from Providence. I must say that the thing that we rec
ognized most was the factor that the family was a very strong 
unit. I will tell you that rather than feeling differences between 
the Portuguese speaking people from various areas of the Por
tuguese speaking world-a factor that I was not aware of, what 
was a matter ofgreat import to me was the factor that I literally 
lived for a period oftime in what I might call two worlds. That 
was the world ofmy parents, the Portuguese culture in which I 
had been brought up, and which they still maintained, and the 
world of the community and especially the school world in 
which I was expected to function and to operate in well. 
WILLIAMS: What were your feelings as a child, not speaking 
English upon entering school? I assume you did not speak 
English. 
GONSALVES: Right. 
WILLIAMS: How were you received? How did you bridge 
the barrier? 
GONSALVES: First, let me say, that across the road from us, 
across the famous Boston Post Road-we lived in an old colo
nial farm house which at one time had been an inn; it had 22 
rooms with living quarters for the family upstairs and the down
stairs was the living quarters for the men who worked on the 
farm. Anyway, across the street, lived a family that became my 
second family because they had a girl who was the same age as 
I; I was born in October, and she was born in November. She 
happened to be in the 4th grade at the time that I started school, 
the Pawtuxet Grammar School. And, because they did not have 
a Kindergarten in that school, I was not placed in the Kinder
garten class, but I was placed in the first grade, simply because 
where you were placed was at the very beginning ofthings, and 
coming in with no knowledge ofEnglish meant that you didn't 
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know anything, so you started at the bottom and you started at 
the fIrst grade level. This girl-who has been one of the great
est persons in my life and whom I just saw last Thanksgiving 
vacation while I attended a conference in Boston-is Ruth 
Golden and now is Ruth Ericson. That girl taught me my fIrst 
words in English, and that girl, despite the fact that it was many 
years ago, knew the audio-lingual approach to teaching language, 
because when I would say something in English, she would say, 
"No, Julia, you do not say it that way, you say it this way, look at 
my mouth. Listen to what I say, look at my mouth. Now you 
say it." She taught me English in this fashion. We were very 
close friends. Her home was mine and mine was hers. Her 
mother and father were Mom Golden and Pops Golden to me 
until the time that they passed away, after I was a married woman 
and had children of my own. Ruth was the one who protected 
me at school, who helped me at school and although she was in 
the 4th grade and I was in the fIrst grade, she made very sure 
that at recess time I got in with the right peer group and I think 
that I learned a great deal from the playground activities and 
there are some rather traumatic things that came from it also. 
WILLIAMS: Would you share one with us? 
GONSALVES: One ofthe things for example-ofcourse when 
a person comes into a new world and is confronted with a new 
language, it is indeed a foreign language. There are a few people 
that will make the differentiation in saying that English, when 
spoken in an English speaking community, is not a foreign lan
guage, but to the person who does not understand it, it is indeed 
a foreign language, so this is something that one must clear up. 
Another thing, I have heard people whom I respect highly and 
who have made their mark in the world as linguists indicate that 
learning a second language, indeed need not be a matter oftrans
lation, but that you immediately can think, respond and speak in 
the second or new language. I have read so many times where 
the statement has been made that there is no actual translation, 
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but found that to be quite a different thing in real life. Thinking 
back to my own experience in the classroom, when the teacher 
asked me a question, I had indeed to understand that question; 
first ofall, to be sure within myself that I had understood what 
was asked. So, therefore, when the question was asked in En
glish, I inwardly translated it into my Portuguese, then I made 
the response, inwardly, in my Portuguese, after which I trans
lated it into the best English that I knew and finally the oral 
response in English was given. You mentioned at the begin
ning of this taping that we are here in the bilingual program. 
It's a matter of fact that I have felt very keenly that very often 
youngsters who are brought into a new culture, faced with a 
new world, new ways of life, new language, are at times la
beled as slow types of individuals, "slow learners", to put it 
kindly. Or people wonder how it is that they do not catch on to 
things readily. Well, I rather think that it is amazing, in a sense, 
that they catch on as quickly as they do, because of the four 
steps that I have outlined. There are four distinct steps in re
ceiving a question and giving its response. This is all internal, 
but the process goes on nevertheless. And sometimes this in
ward process could be a traumatic experience, to the extent that 
you are anxious to give the right answers, and you have to take 
all these steps in order to assure yourselfthat you are indeed on 
the right track. 

Now, a basic thing that people in my day did not under
stand, ofcourse, was to give students an orientation on the school 
plant or give orientation on a school program. As I say, I had 
the experience of being 10 years of age and going into a 1 st 
grade situation. I was a tall, gangly, gawky, foreign child, whose 
mother was an expert seamstress, but she was a "Portuguese" 
seamstress, let us say. She had been used to making my clothes; 
they were daintily stitched, they were the best needle work, etc., 
but they were "Portuguese" style clothes. They were not for 
American youngsters. And, at a time when the shingle bob was 
coming into style and girls were wearing their hair bobbed, I 
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still wore my hair down to my waist, for it was not the thing to 
do to cut off the hair from off a Portuguese girl's head. I mean, 
that was anti-cultural, Portuguese speaking. So there were those 
things that had to be considered. The fact that American girls 
were beginning to wear socks was another factor since Portu
guese girls or young ladies were not supposed to expose their 
limbs in any way, so there was this conflict in the home. I mean 
there were two right ways of doing things: the home way or 
Portuguese way of doing things, and the school way or Ameri
can. In order to fit properly in either group, one had to do things 
according to their ways, and they could be at odds. 
DIAS: I'm curious about one expression you used: "my Portu
guese". What was the dominant variant in your home? Was it 
Continental Portuguese or Creole? 
GONSALVES: My parents could speak both, and I had been 
taught Continental Portuguese in school; it was the language of 
instruction. But the language of the community, of course, in 
the community of Brava where I lived and where I was raised, 
was the Creole of Brava. I choose to call it Bravense Creole 
because I know that you know that there are many varieties of 
Creole. 
DIAS: Was Bravense really the dominant language in your home 
after your parents came to the U.S., was it the language that was 
spoken most widely at home? 
GONSALVES: Yes, because, you see, I came with my mother 
to this country and of course she knew no English, but if I may 
diverge for just a moment, my mother was a highly educated 
woman in her own right and she was educated beyond the point 
that women ordinarily were in her day; it was not the custom, I 
believe, anywhere, whether in Continental Portugal or other 
Portuguese speaking areas, for the woman to become highly edu
cated, but she was well educated. Therefore, both my parents 
were very keen about having me become well educated, but my 
mother would say to me at the end of a school day, after the 
dishes had been done, and after the evening meal, "Come, teach 
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me what you learned at school today." And, as I have said 
many times, I did not realize then that my mother was in fact, 
having me do my homework. My mother was making sure that 
I was learning as I should be; she gave me the encouragement 
to go on and she truly meant it when she said: "Come, teach 
me, "because we learned English together. But until such time 
as we could comfortably communicate in English, the domi
nant language in the home, ofcourse, was Portuguese ... Creole 
or Bravense. But my father, at the same time, was also very 
anxious that I not lose the beginning of the formal Portuguese 
that I had started to learn while in school in Brava, and he made 
certain of that in the fact that he had me tutored in Portuguese. 
At that time, Dr. Joao Cristiano da Rosa, who had his doctorate 
from Brown University and was a noted linguist, was the per
son my father had as my tutor. Dr. Rosa was the editor/pub
lisher of the Voz da Colonia, which was the leading Portuguese 
newspaper at that period of time throughout New England. 
DIAS: I was not trying to associate or restrict the use ofCrioulo 
to the less educated classes; I know perfectly well that the most 
brilliant Cape Verdeans are very proud to speak Crioulo in their 
home. This summer I was in the house ofa Cape Verdean fam
ily and they made a point of speaking Crioulo even though 
they .... 
GONSALVES: Oh, I did not take that interpretation at all ... 
WILLIAMS: But apparently in your home you spoke both; 
both standard Portuguese and Creole. 
GONSALVES: Yes, when appropriate, and when I say formal 
educatIOn, it was understood that there had to be a "Standard 
Portuguese" to be spoken, and my family recognized the fact 
that Creole was a dialect, so to speak. Well, I guess any lan
guage, in a sense, is a dialect of whatever the area. 
DIAS: I don't believe there are any languages, I believe there 
are groups of dialects. 
WILLIAMS: Why don't you speak in Bravense a little bit? 
GONSALVES: What would you want me to ... 
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DIAS: Tell us about your first crecheo. 
GONSALVES: ALLet me see. 

Era nha primero crecheo. Eu nunca que sabia como era 
minha crecheo. Este era so nem iide. Eu tinha dos tios que 
tinham um amigo que era muito bonito, muito alegre, e era 
cantador. Ele tocava a rabeka duma maneira que era 
marvilhoso. 

Eu era de 11 ou 12 anos de edade, ele era um rapaz 
formado, um homem que de vinte e tanto de edade, e po is sonhava 
como ele era um grande rapaz que um dia ele spiaba pode ojanco 
como me era menina bonita tambem inteligente que ele debe 
dar atenr;iio. E por isso entiio e que talvez ele era meu primeiro 
crecheo. Mas era um crecheo que nunca sabia como ela era; 
um homen quem admirava a quem acriaba como muito gostava, 
se ele podia spiaba ninguem, spiaba pra mim. Mas nunca 
contava me sua atenr;iio. Sempre estava desejava pel dar 
atenr;iio, pel mostrar como ele sa be como estaba-la, mais, este 
que aconteche. 
WILLIAMS: Muito born. 
DIAS: Could I ask you another question? Going back to the 
origins of your family in Brava. Do you have any idea how 
many generations back your family settled in Brava? 
GONSALVES: Actually no. I have been told that I should check 
in the Archives. I was told this by an Indian historian, a lady 
whom I met in Lisbon who was doing research for the Indian 
government in Portuguese history, and she was there on a mis
sion from her government and had been there for two years. I 
do not recall her name at the moment, but it is in my records. 
Anyway, she told me to search the Archives at Cintra and that I 
would certainly be able to find this out. My father and I, to
wards the end ofhis life started a family tree type ofgenealogi
cal chart and it became very fascinating. We went down to sev
eral numbers ofgreat-great-grand parents, but unfortunately, soon 
after we started this, he passed away so that work has been left 
undone, but I will explore it further. I can tell you that a for
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bearer was Luis Gonyalves da Comica and my father's actual 
name should have been Manuel Joao Gonyalves da Comica, 
but when he came to this country he dropped the da Comica 
because he felt it was more democratic to not have that part of 
it. 
WILLIAMS: Could we please stop you there for a moment? 
We were questioning today whether the U.S. Immigration au
thorities chopped up the names, and did the modifYing and spell
ing changes, or if it was done by the individual or ifit was done 
by a mistake on both sides? 
DIAS: Well, I'm sure one reason was that many immigrants 
were illiterate and were only able to say their names so the 
immigration authorities just spelled the names as best as they 
could, which accounts for the variations. Did the immigration 
authorities deliberately change the name to your knowledge? 
GONSALVES: No, I know, for example, that my father al
ways went by Manuel Joao Gonsalves, but his formal name 
was Manuel Joao Gonyalves da Comic a and that he did origi
nally spell his name with c cedilla, but with the factor that it 
was impractical to have this understood, he went to the spell
ing change. This was done on his own and at a later date, as his 
papers show. Over the years it became more difficult so he fell 
into the system ofhaving his name spelled with an "s" so that 
it was Gonsalves. However, he felt that the da Comica portion, 
in his country, designated a type ofupper class origin, and since 
he was here and this was America and it was a democratic coun
try, he didn't believe in different classes and so forth, so he 
dropped that part of his name. 
WILLIAMS: Was that at the beginning? 
GONSALVES: I believe that it took him a little time. I think 
that as he became more accustomed to this country by the time 
he had gone back and married my mother, this was no longer a 
part of his name. However, the interesting thing is that when 
there was a question of my marriage, and I won't go into too 
much of that, but at one point in time when I wanted to marry, 
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rather I didn't want to marry, but wanted my parents to be accept
ing of him and at least have him be an accepted visitor in our 
home, etc., my father and mother felt that this individual was not 
the individual that they would care for their daughter to become 
too well acquainted with or anything like that, so when I, in sense, 
you don't dare challenge your parents to any great extent, at least 
we certainly didn't in my day, when I asked him, "Well, why not? 
after all, this is the situation," and he drew himself up to his for
midable height, he was 6'3", and a powerful figure ofa man and 
he said, "You forget you are a Gonyalves da Comical" So right 
there it showed, and it wasn't that he was hypocritical, it was that 
he was again within the framework of the Portuguese thinking, 
and he was no longer the American or within the American cul
ture, but rather reverted back to his own culture. 
WILLIAMS: You were going to share a traumatic experience 
you had trying to become bicultural. 
GONSALVES: Yes, I'll go back to my 1st grade experience. 
The classroom had rows and rows of seats, very traditional, as 
you may remember our old fashioned type of classroom. My 
teacher, Miss Rebecca Sheldon, whom I loved very much, was a 
typical, what you would consider now, a stereotype New England 
spinster-type of school teacher. Miss Sheldon really was a per
son who was very compassionate, very understanding and wanted 
the best for all her students; however, there were certain ways 
that she taught school. In those days, and, unfortunately, this still 
happens in our present day classrooms in many instances, one 
would have to raise one's hand for anything that one had to do, to 
speak, to say, etc.; and ofcourse, an individual who was not sure 
of the language would be reluctant to raise her hand, at least I 
was. Even though I would be one of the first to get the answer, I 
was too fearful to raise my hand and be called upon for fear of 
giving the wrong answer. We had an exercise in spelling, where 
we had the single letters ofthe alphabet in a box and we were told 
which letters to spell out to form a word. What one would do 
would be spell it out on top of the desk. Then there would be 
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some prizes awarded ofgold stars or whatever. There was a girl 
who sat in the row where I was, and I was tall for my age, as I 
have previously indicated, so I sat near the back of the room, 
and this young lady, Margaret Riley, would come by on some 
pretext or other, and by way of elbow or by hand or jostling 
would disrupt the letters on my desk which I had spelled out. 
She would also utter under her breath, "You damn Portuguee 
you!" "That will get you, you damn Portuguee!" So among the 
first words that I learned in English were, "You damn Potuguee." 
This was the fITst hostility that I encountered, but I did not en
counter that among the others. Miss Sheldon, not realizing what 
had happened, and I was not about to tell her what had hap
pened, would say, "Oh Julia, dear, try again." So, I resolved 
that one day I was going to learn English just as well as Marga
ret Riley. Now you might say that this sounds almost melodra
matic, but as the Portuguese say, or at least as they say in Brava, 
when one says, "Na alma dinha pai," or "Por alma dinha pai," it 
is very serious and it's the honest to goodness truth. 

When I was a student at Pembroke College at Brown 
University, I would have occasion to take the trolley car from 
Brown and get off in front ofWoolworth 's store and then trans
fer. I lived on campus the last two years, but during this time I 
was a day student and commuted. Anyway, I had occasion to 
go to Woolworth's this one evening at closing time and when I 
approached the counter, the lady said to me, "Why, Julia 
Gonsalves, I bet you don't remember me?" I looked at her and 
said, "Margaret Riley, in live to be a 1000 years old, I'll never 
forget you!" Now this is for no other reason than to say that 
sometimes what one can get out of these hard knocks, or the 
types of things that might seem a deterrent at first, is just an 
additional impetus to carry on and to really push on. So that at 
the time that I was student at Pembroke College, Margaret was 
a clerk at Woolworth's and I don't know whatever became of 
her. But I do feel that Margaret did me a great deal ofgood, and 
was indeed a help rather than a hindrance to me in pushing on. 



200 FREDERICK G. WILLIAMS AND EDUARDO MAYONE DIAS 

WILLIAMS: Do you remember how long it took you before 
you were understanding English? 
GONSALVES: I think that I was-it did not take long to under
stand-but there were many mistaken understandings, if I can 
use that expression, let me give an example of this. The first 
time that I had occasion to use water colors-again this was in 
the this I st grade-and we had the paint box and paint brush and 
water in making pictures, Miss Sheldon introduced the paints 
and their uses to the class, and I understood that we were to use 
the paints. (I had never been an artist, but I was enthralled with 
all those colors.) I painted what I thought was a very beautiful 
picture; it was my first experience using colors in that fashion. 
She had given certain instructions and I don't know if it was the 
lack of understanding or the excitement, but anyway, I did not 
completely understand them. So, although there had been in
structions given as to what we were to do with the paints, I went 
ahead and painted a picture on my own and went wild with the 
colors. Miss Sheldon looked over the pictures and took my pic
ture and signified to me that she wanted to show it to the class 
and I was very happy that she had recognized the very fine work 
and beautiful colors that I had put together, so I naturally agreed. 
Then she stood before the class and discussed the picture. The 
class then started to laugh and I was delighted because I thought 
that they were just pleased with the picture, but what happened 
was that I suddenly realized that they weren't laughing out of 
enjoyment for the picture, and they were not laughing with me at 
this joyous experience, but they were laughing at me because I 
had done the wrong thing. And, as kind and understanding as 
Miss Sheldon was, she used my work to show how paints were 
not to be used, and that threw me offcompletely from art, as far 
as that went, so that was indeed a traumatic experience because 
I have never been able to shake off the inhibition to do anything 
in this area. I can appreciate art, but I've never been able to do 
anything with it. 

I think that I was one of the first people to coin the term 
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"creative art" because I was so insecure as an art teacher that I 
allowed the children to do whatever and I wouldn't dare let 
them do anything, other than be creative; I never could go into 
a formal presentation ofthis subject, and all because I can still 
recall the experiences I had concerning technique. 
WILLIAMS: What do you remember in your home that kept 
your ties with Portugal in terms of letters, family members 
visiting or joining with other community members or what there 
was to keep that tie? 
GONSALVES: One of the things I do remember was that my 
father's family was one that had been looked up to very strongly 
in our community and on the Island ofBra va. Luis Gon<;alves 
da Comica, now for better or for worse, I must say, made the 
family well situated financially, but much of the wealth came 
from the fact that he was a slave runner or holder, what do we 
call them? 
WILLIAMS: Slave Trader. 
GONSALVES: See, sometimes these words don't come eas
ily even yet in English. He was a slave trader and, of course, 
the idea is abhorrent to me now, but this is something that natu
rally cannot be undone. He was a man who was looked up to 
as a strong community leader and a strong man and he had 
extensive land as far as this small Island of Brava could be 
said to have extensive holdings, and there were two families, 
his and another family that were really in competition, one 
with the other, and there were these family feuds. 
DIAS: Was Luis your grandfather? 
GONSALVES: No, Luis was my father's grandfather. As a 
young girl going from one part ofBrava into another commu
nity, I remembered passing a shrine. You know there are the 
village shrines on hillsides and mountainsides. At these shrines 
you would find a figure or a saint and you would find flowers 
placed there and people would stop and pray; quite a natural 
thing, and as a young child, this was a common happening. 
And I would pass one particular shrine going form one place 
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to another, and one day my father's father questioned me or some
thing, I don't know how it came about exactly, but it was then 
that I learned that that shrine was there in memory of Luis 
Gon9alves da Comica, that he had died on that spot, that he had 
been assassinated, in fact, by the slaves of this other family who 
had set upon him as he was going out at dawn to inspect some 
properties in the outer areas. He had fought them off very vi
ciously, and the story goes, I don't know how true this would be 
or not, but that he, in fact, literally tore the thumb off ofone of 
the assassins and it was found in his clenched fist so that they 
were able to locate the group and they were deported. I think at 
that time they had a penal colony on one of the islands where 
they sent people. This is what literally happened. To this day, 
on the Island ofBra va, you will find a shrine in memory ofLufs 
Gon9alves da Comica. 
DIAS: What do they call these shrines in Cabo Verde? Does the 
word "alminhas" mean anything to you? 
GONSALVES: No. This has escaped me. I am sorry. I shall 
have to look it up. All I can think of now is the English of it. 
DIAS: In Mainland Portugal, we call them Alminhas. There is 
usually a representation ofthe "Almas do Purgat6rio" (Spirits in 
Purgatory), with the flowers. 
WILLIAMS: You were going to mention some contacts with 
Portugal that there might have been. 
GONSALVES: Coming from this standpoint, there was this type 
ofcontact, but people when they came from there, knowing my 
father and knowing my father's family, would seek my father, 
and he was in a position to be ofgreat help to a number ofpeople, 
coming into the country, so there was that contact. Then another 
contact that we had that kept this alive, was the fact that, al
though we lived in a remote part ofthe state, and people had to 
sometimes transfer from one trolley-this was the day of the 
trolley car-to another, and they had two miles to walk from the 
end ofthe trolley line to get to our farm, they still visited us and 
there was seldom a weekend that we did not have visitors from 
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the city. There was always a strong reception and hospitality 
was always extended. The other thing was that the music was 
a drawing card, and we used to have, in those days, what they 
called in the vernacular ofthe time, kitchen dances, and I don't 
know whether you have ever heard ofthese dances. This was 
more or less an Eastern term. You would have a kitchen dance. 
You would not have a dance hall to go to, or did not have the 
Portuguese halls which you now have. But, there would be 
one home, one family, where there would be this type of en
counter ofa cultural type, a meeting ofthe minds, so to speak, 
so that we had, as a matter of fact, musicians, and there were 
so many ofthem who could play easily; I mean so many ofthe 
people could play guitars, so many could play violins or ac
cordions and so on. There would be gatherings of that nature, 
and ofa Saturday night, for example, they would come, people 
would start coming ofa Saturday afternoon. Then they would 
have supper with us and from then on there would be singing 
and there would be dancing and the furniture would be moved. 
We had a very large dining room, for example, so that that was 
the dancing area and all the furniture would be moved to the 
side. The musicians would play and then the women would 
cook all kinds of goodies at the drop of a hat. 
WILLIAMS: You had relatives in the States, then, did you? 
Or not? 
GONSALVES: Chiefly, friends, really 
WILLIAMS: Were they all from Cape Verde? 
GONSALVES: No, we would have other groups and we would 
also have the American groups who would come and who 
would enjoy this type of thing. 
WILLIAMS: Did they have, maybe this is an ignorant ques
tion, did they have the Holy Ghost Festivals? 
GONSALVES: I would say this, they had these in the cities. 
Our community did not; again, as I say, mine was an isolated 
case, probably, because I did not grow up within the Portu
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guese community. The Portuguese community came to us. For 
example, I was not allowed at any time to go unchaperoned. Now, 
when you talk about the matter of relatives, I had a cousin who 
was much, much older than I; well, she was a grown woman 
when I was a child, and she came to stay with us for a while and 
stayed for an extended period of time. She helped with family 
matters, she helped in preparing meals, she helped in bringing 
the youngsters up, she helped in caring for us and chastising us 
when this was necessary and she was a member of the family, 
who lived with us, and who helped us and assisted my mother in 
the household chores and so on, so that as people came, then, in 
tum, her other sisters came along, but she stayed a longer period 
with us. 
WILLIAMS: As you were growing up, did you ever have occa
sion to resent your Portuguese heritage, or did you ever think to 
hide it for any reason? 
GONSALVES: No, because--could I come back to one point? 
My father was a very hard working man, for example, and he and 
his men would leave, for example, at I :00 in the morning, to 
prepare for his milkers and you have the morning milking. The 
festivities would continue. My father would leave the house with 
his hired men, we called them hired men in those days, and they 
would go to the barns and they would do their chores and the 
people would remain and there was this business of the women 
getting together and preparing the foods of our culture, of mak
ing the rosquilhos, or making the breads, this type of thing. 
DIAS: Did you have catchupa? 
GONSALVES: Yes, we would have mantchupa. 
DIAS: Do you say mantchupa? 
GONSALVES: Yes, we say mantchupa. Some people would 
say catchupa. That is a shortened form of mantchupa, and we 
would have our gigacida as we call it, the rice and 
DIAS: Gigacida? 
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GONSALVES: Gigacida, which would be rice and beans or 
rice and peas, or "arroz e ervilhas, nao?" and, of course, we also 
had our sausages. We had the linguic;a which we made and, 
living on the farm, we had it all there and we made what the 
Azoreans would call marcela, what we call chouric;o, because in 
ours we would add the rice to the blood sausage, but with all the 
different spices and then ours would be added with rice. This 
type of thing we had and we would share this with people, be
cause whenever my Dad butchered, for example, he would never 
butcher just one hog, because the parts of one would certainly 
have to go to the neighbors, although they were Americans. So 
one would be shared with the neighbors and one would be shared 
with family and friends in the Portuguese community who would 
come, and ofcourse, they would help, although we had enough 
help on the farm, he would still have outside people come and 
help and so on; they never went home empty handed. Then the 
rest of the hogs would be butchered and salted and preserved 
and put in crocks and so on. That brought us together. But back 
to this kitchen dance, it brought the music of the people and 
music really tends to hold them together, so also the singing and 
the dancing and the having of a very good time all together. 
WILLIAMS: What about when you left that environment to go 
to Brown, for example, did you then resent or feel like hiding 
your Portuguese heritage? 
GONSALVES: No, I didn't-
WILLIAMS: That's a tough question, I know. 
GONSALVES: No, it's a very legitimate question and I am try
ing to recalL I did not feel that it was something that I should 
hide. 
WILLIAMS: This is what I'm really going for, to see how you, 
at that time, perceived what Portuguese might mean to your fel
low Americans. 
GONSALVES: I think that because of the manner in which it 
was presented to me in my home, and the fact that my father and 
my mother did as much as they could to maintain the culture of 
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our Portuguese group, and at the same time, allowed me to get the 
best possible education in the American scheme of things, that 
this more or less, balanced what it is that you are attempting to get 
at. 
WILLIAMS: They get some of that resentment here. A Portu
guese in both the kids' eyes and in the eyes of the American com
munity in which they are a part, is often thought of as someone 
who is way down on the social scale and so the Portuguese, often, 
just kind of deny or hide their heritage and change their name. 
GONSALVES: Now I have had the experience ofhaving friends, 
who are very close friends, friends of the family, people of my 
age, or younger, whose parents were friends of mine, friends of 
my parents, and who in tum became my friends, but who, let us 
say, got lost in the majority culture, so to speak, and they, indeed, 
did not go into the Portuguese scheme of things and they did, in 
fact, reject the Portuguese culture, because it was easier to make a 
go of things in the majority culture, which was the American cul
ture. 
WILLIAMS: You obviously had a much better model, ifit can be 
termed that way, in your home, which most people would not 
have had. May I ask you another question, which possibly is kind 
ofa tricky one. Agood majority, let us say, ofthe people in Brava, 
are blacks. What was the composition ofthe Bravenses who were 
there in New England, were they blacks and-did they mix when 
they came and how was it? 
GONSALVES: In my day, when I came to this country, I was not 
aware of that because the people I knew and the country that I 
recall and the people with whom we associated were not blacks. 
Indeed, I would say this, I have taken exception very frequently, 
not because of any reason-I would want to make this perfectly 
clear, that it is not a racial prejudice type of thing or anything like 
that-but I do take exception to people being labeled as blacks or 
being called black Portuguese, or black Portuguee, or being asso
ciated or being called Africans, simply because they were born in 
the Cape Verde - I'm finding it rather difficult to explain this. 
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So many people even misplace the Cape Verde islands, as far as 
its relationship to Portugal and/or to Africa. I recently read the 
obituary of a man who had been born in Brava and the funeral 
home which wrote up the obituary described Brava as-what 
did they say, I wish I had the clipping now-something about, 
that it was a controlled, let me see, that it was under the south
ern part ofAfrica and controlled by the Portuguese government. 
DIAS: Most Cape Verdeans are very, very light colored, in spite 
oftheir African blood; it is definitely a mestizo society, but most 
of them are very light colored. There is only one area in central 
Sao 'cente, Sao Vicente, which is predominantly black. These 
are the Badios, which has some sort ofderrogatory connotation, 
"vagabundos" . 
GONSALVES: I think you are probably thinking of the island 
of Praia and Santiago, too. 
DIAS: Yes, Santiago. I'm sorry, Santiago, not Sao Vicente. 
GONSALVES: Right. 
DIAS: Incidentally, these are the immigrants that are coming in 
greater numbers to Lisbon, so, at present, we have a rather false 
idea of what the pigmentation of Cape Verdeans are, but I re
member I had two Cape Verdean friends in Portugal and it took 
me a long, long time to realize that they were really colored. So 
many of the Portuguese on the mainland are so dark, you know, 
it really didn't make any difference, we just accepted them ... 
WILLIAMS: What prompted my question in part was that while 
I was at the University ofWisconsin, one of the graduate teach
ing associates, named Virginia Gonsalves, was very black and 
we became very close friends and she would come and talk to 
my classes and she explained that when she was in a group of 
Portuguese, she would claim to be Portuguese, to kind of get 
their goat is how she explained it, but when she was among 
Americans or someone else, she would call herself Cape Verdean, 
not Portuguese, and she would talk about this thing quite a bit. 
GONSALVES: Some people have this. Dr. Dias just made the 
statement that he had two Cape Verdean friends in Lisbon and 
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didn't realize for a long time that they were black. Now, you 
see, you are making the statement pretty much as people do 
when they take for granted that Cape Verdeans are black. Now, 
I am Cape Verdean, I was born in Brava, but I do not consider 
myself black and I don't feel that I am black, especially from 
just the standpoint or fact that I was born there. It may well be 
that your Cape Verdean friends in Lisbon, whom you looked 
upon as being natives of Lisbon-and incidentally now this is 
not being derrogatory of anything either racially or anything 
else, I think we are putting some cards on the table that I think, 
indeed, need to be demonstrated very specifically and need to 
be spoken out loud the fact that those people-I would say I 
have seen many people, and you can always come to the term of 
saying "some of my very best friends"-from various parts of 
Portugal, the mainland, from the various islands of the Azores, 
etc., who are of a far darker complexion than the people that I 
know and recognize as Cape Verdeans. I don't pretend to be an 
authority on this, I only know one island, and remember that I 
was a young child when I came from there, but I remember a 
great deal about it. I do know that there have been many people 
from other islands, who claimed to be from Brava, because Brava 
at one time was the embarcation point for people from the other 
islands to come to the United States, or go to the other countries 
of the world, but they all said and claimed to have come from 
Brava. This is a matter of history and in your New England 
area, particularly, you will find this indeed to be a fact, that there 
was a time when the greatest portion of immigrants embarked 
from the Island ofBrava, but they came from other islands and 
claimed Brava as their home. But as a child growing up, I 
don't recall the color differentiation that is obviously now such 
an admixture, and there has been a great deal of mixing and 
admixing in the period of time. I do remember, still, an elderly 
great-aunt who had a descendant of one of the slaves, uma 
"Criada" in her home; she was not in a state of servitude what
soever; she had just continued on with that family and was a 
descendant ofthe slaves that were a part of-that had belonged 
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to that family. Joana was her name; well, O.K.-I didn't think 
of Joana other than as a member of the family, but Joana was a 
criada there and was a descendent ofslaves that had been owned, 
at a different period of time, by the family, so that this happens 
very frequently. Now Joana would have been a native ofBra va, 
you see, and so on, but you have your native American who is 
black, you see, and so on, and I think that we are coming into a 
great deal ofthe sociological aspects or the anthropological view 
points of a country, but there is a resentment. I think that the 
people should understand this, to have a misnomer and to be 
labeled something that one feels they are not. 
DIAS: May I make another comment? There is a very interest
ing book on Cabo Verde called A Aventura Crioula by Manuel 
Ferreira, and he points out, and I think, very aptly, that no mat
ter what a Cape Verdean's pigmentation might be, his culture 
and his spiritual values are very much European. 
WILLIAMS: Oh, yes. 
DIAS: And he says that actually it is a very cohesive, a very 
uniform society in matters ofcultural values and this has caused 
several problems when Cape Verdeans immigrate to Angola and 
Sao Tome. White colonists in Angola do not realize this and 
they tend to treat Cape Verdeans as they do the other blacks, 
and this has caused a lot of attrition and even violence in some 
cases. Now, unfortunately, this is happening in the islands, now. 
Formerly, I believe, all police were Cape Verdeans. Now, ap
parently, they have been sending white police officers to Cabo 
Verde, and many ofthese men come from Angola to Cabo Verde, 
and they come with-it's war time in Angola, and no matter 
what they say, it is basically a racial war in Angola-and they 
come with certain prejudices and apparently now, there is some 
racial friction in Cabo Verde which never before had existed. 
GONSALVES: Now you would not have found-and take me 
for example, I came as a very young child in very formative 
stages, but I was so Portuguese in spirit, in soul and from the 
very factor that I felt so keenly Portuguese, and so aware ofmy 
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Portugueseness, that it took me long period oftime-you asked 
me about the "Festa do Espirito Santo," my father was a very 
liberal person in many ways, including religion; for example, 
my mother's family had for a period of time been Protestants 
and they had Protestant ministers and missionaries in their back
ground, so my mother tended again with her liberalism from 
the standpoint of being somewhat better educated, perhaps, I 
mean through education and maybe indoctrination or what
ever, she tended to be more Protestant in point ofview, rather 
than Catholic, but my father was a person who believed in all 
religions to the extent that he said that his children were going 
to have the choice of becoming what they wanted to become 
from a religious standpoint, and he was one that could find 
God among his crops and among his animals in the lower mead
ows, for example-where he would be prone to go, even to 
look upon his fields and to meditate-than he would in churches 
where people were going just to see who was wearing what 
and who was going with whom, and etc., etc., so that we did 
not go to church from the standpoint of being a one religion 
oriented type of family. He did give us the opportunity, and 
we did have religious upbringing and there were the moral val
ues, but there were also the Portuguese values that were incul
cated into us, so that as a result of this, despite my American 
education, I had a dream at one time ofgoing back to my own 
country to be a teacher there. I had a dream one day ofgoing 
to Coimbra and studying further and getting my doctorate. I 
had a dream ofgathering the folklore and the folk music ofthe 
people, not only of Cabo Verde, but all the Portuguese speak
ing areas, and in putting these together, those stories that were 
heard and that I recall being told, around the bonfire, for ex
ample, on a hilltop where the elders ofthe village would tell
and all the people gathered, and this was from generation to 
generation; these things that were never written down, but carne 
down in oral language, so that I had hoped one day to be able 
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to do this and to capture this and to put it into written form. 
This was my dream, and for years I did not choose to become an 
American citizen and it was because I felt such strong allegiance 
to Portugal and to the things that were Portuguese. Despite all 
that I was going through in America and the wonderful abun
dance really, that I found in America, I could not divorce myself 
from the Portuguese upbringing, and neither did I wish to, so 
that it was a real struggle within myself when I finally decided 
that I would indeed become an American citizen. And I did not 
become one until after I was married and I believe it was about 
when I had my second child. It was like cutting off a part of 
myself, and I had to become convinced within myself, that this 
was the thing for me to do. 
WILLIAMS: Well, the tape is almost gone. I just wanted you 
to elaborate a little bit on what you are doing now, what your 
position is in the State Department of Education and etc. 
GONSALVES: I am a consultant in foreign languages in the 
Department of Education with the Bilingual Bicultural Task 
Force. I have for a number of years worked toward the estab
lishment of foreign language courses in districts and counties 
throughout the State of California. I must admit to having a 
special interest in seeing that courses are taught in Portuguese 
and having people understand better the Portuguese culture and 
the Portuguese heritage. I feel that in this State where there are 
so many people of Portuguese descent, as well as those who 
dwell among these people, the other people of the community 
who are non· Portuguese speaking or who have no direct, or have 
no other reason to understand about the Portuguese culture and 
heritage, other than that they are living in a community where 
there are people who have this background and can contribute 
greatly; this would be of mutual benefit to all. I have worked 
for the establishment of Portuguese programs throughout the 
State. I have worked for an awfully long time, long before the 
band wagon of bilingualism got started rolling, to have bilin
gual education. 
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WILLIAMS: Well, you are very gracious and we appreciate 
very much your having shared with us your life and some of 
your thoughts. Do you have anything which you would like to 
add? 
GONSALVES: I think that there has to be better understand
ing, not only among the people of different national back
grounds-such as, let us say, the non-Portuguese, monolingual 
English speaking, so called, quote, unquote, "Anglo" citizen
but that there has to be greater understanding of each other 
among the people who are of Portuguese heritage and Portu
guese descent. I would like to have the topic continued further, 
the topic that we are discussing, as to the Portuguese "soul", if 
we might call it, or the Portugueseness of individuals, and I 
think the dangers that could come from labeling individuals one 
thing or another without fully understanding or comprehending 
what it is all about. 

Notes 

1 Besides Dias and me, the members ofthe Portuguese section ofthe Depart
ment of Spanish and Portuguese at UCLA then consisted ofsenior member 
Alberto Machado da Rosa, originally from Terceira, Brazilianist Claude L. 
Hulet, visiting folklorist Paulo de Carvalho-Neto (also new that year) and 
language supervisor and instructor Isabel Herwig. Our group did not re
main together for very long, however. First a debilitating sickness and then 
death claimed Machado da Rosa; Isabel Herwig retired, and, due to the eco
nomic crunch, neither Paulo Carvalho's contract nor my own were renewed. 
2 Once we were discussing the process involved in obtaining tenure. Dias 
explained that the University of California faculty were judged in four ar
eas: teaching excellence, professional and community service, and above 
all, research after seven years. "Once obtained," he added in his character
istic droll humor, "a professor could not be dismissed from the university 
unless he slept with the chainnan's wife". Some years later I proved him 
wrong. For six years I lived openly with the chainnan's wife; everyone 

knew it, and nothing happened. Of course by that time I was the chainnan. 

3 Many of Prof. Dias' editorials and articles were collected and later pub

lished in Coisas da LUSAtandia, [Lisbon, 1983], whose title, as Dias points 
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out, was coined by Onesimo T. Almeida, and is a felicitous agglutination of 


Luso(a) and USA. 


4 FGWunpublished Journal, entry for October 8,1971, Vol. 4:214. Informa

tion on the growth of the Portuguese studies at UCLA appeared in the UCLA 

Daily Bruin on October 11, 1971, p.3. 

For two years running our proposal was not successful, but Jorge de 
Sena at UCSB invited us to team up with him and his colleague Dr. Jack 
Schmidt in offering a Summer Institute in Santa Barbara, for which he had 
obtained monies from the Gulbenkian Foundation and the Instituto de Alta 
Cultura (today's Cam5es Institute). After I became a member ofthe faculty at 
UCSB, Eduardo and I worked together as co-directors and instructors in the 
Portuguese Summer Institute for many years. The UCSB Summer Institute 

continues today now in its 24th year. 

5 FGW unpublished Journal, entry for January 2, 1972, Vol. 4:250-251. 

6 FGW unpublished Journal, entry for February 14, 1972, Vol. 4:254-255. 
Claude L. Hulet has continued to organize an annual International Sympo
sium on Portuguese Traditions: Europe Africa, America, Asia. The first guest 

of honor in 1977, was Jorge de Sena. 

7 FGW unpublished Journal, entry for February 29, 1972, Vol. 4:257. 

8 FGW unpublished Journal, entry for april 9, 1972, Vol. 4:269-271. On May 
21, 1972, the Department of Spanish and Portuguese chartered a bus to San 
Diego to attend the Holy Ghost Festival. On December 14, and again on 
January 27, 1973, Dias and I were again conducting oral history interviews in 
San Diego. 

Portions of the oral history interviews we conducted were incorpo
rated into articles and published. See Frederick G. Williams "Os Inicios da 
Pesca do Atum em San Diego" in Report, First Symposium on Portuguese 
Presence in California, June 8 and 9,1974, and by Eduardo Mayone Dias, "A 
vida em que se ganha 0 pao de cada dia" published in the Jornal Portugues, 
(San Pablo, CA), February 7, 1974; "A presenya portuguesa em San Diego" 
published in Factos & Gente (Lisbon) numbers 6/7 1976, and "Portugueses 

em San Diego" published in his Coisas da LUSAlcmdia. 

9 FGW unpublished Journal, entry for May 13, 1972, Vol. 4:277-278. I be
came the Vice President of the Cabrilho Institute. The various events were 
publicized in the UCLA Daily Bruin in an article which appeared on Tuesday 
May 9, 1972, written by Rufus Baker, a very supportive Staff Writer. 
10 These readers, which appeared in 1974 in both English and Portuguese, 
were subsequently referenced on the E.R.I.C. system. 
11 I lost contact with Julia Gonsalves soon after the interview. My recent 
attempts to learn about her have not yielded any concrete answers. Prof. Dias 
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thought he heard she died some fifteen or more years ago. 
David P. Dolson of the California Department of Education, and a 

long-time supporter of the Portuguese community, believes she may have 
returned to the East Coast. His e-mail response to my electronic inquiry 
about Julia Gonsalves is dated may 25, 1997, and reads in part: 

Julia retired a year or so before I came to the Dept. ofEducation. I 
met her a couple of times at conferences. She was active for a 
time in the Sacramento area. I know she often participated in fund 
raising events for Cape Verde and Cape Verdeans in the U.S. To 
my best knowledge she returned to the "East Coast" in the late 
1970s-early 1980s with her husband who passed away a number 
of years ago. I have not heard of her since that time. 
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I 

In this paper we would like to compare and contrast the 
two major Portuguese communities in Canada, i.e. Montreal and 
Toronto. It is also our purpose to situate these communities 
within the broader context of Canadian society. 

Canadian society being such an ethnic mosaic, one must 
underline the fact that the Portuguese are a relatively recent im
migrant group. In spite of this, in the last four decades they 
have attained a remarkable level of community organization, 
and this socio-economic contribution to Canada has been rather 
significant. Unfortunately the number of empirical studies deal
ing with the Portuguese in Canada is a very limited one (see 
Teixeira and Lavigne 1992). 

When selecting these two Canadian metropolitan areas, 
we did so for two main reasons. First, since the end of World 
War II, Montreal and Toronto have gradually become more cul
turally and racially diverse (Reitz and Breton 1994; Murdie 
1996). The last Canadian Census (1991) reflects this situation 
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well, in the following data: 38% of Toronto's population and 
17% of Montreal's were born outside of Canada. Also, one 
must not forget that the central areas, as is the case with other 
major cities in North America, attract hundreds of thousands of 
immigrants to Montreal and Toronto. Most of these new-com
ers choose these cities because of the availability ofjobs and in 
order to better their living conditions. 

Thus it is easy to understand that in Canada ethnicity is 
an increasingly important factor in its social behaviour and or
ganization. Canada being a country of immigrants, ethnic groups 
are important facets of society and they constitute a powerful 
basis for social differentiation. In fact there is relatively little 
pressure for immigrant groups to assimilate mainstream cul
tural values. They are allowed, even encouraged, to maintain 
and promote their traditional cultures. 

The first federal Multiculturalism Act (1988) states the 
following: " ... as a fundamental characteristic of Canadian soci
ety and is committed to a policy of multiculturalism designed 
to preserve and enhance the multicultural heritage of Canadi
ans while working to achieve the equality of all Canadians in 
the economic, cultural and politicalHfe of Canada". 

The English-speaking provinces have accepted 
multiculturalism as a policy and ideology for the accommoda
tion ofethnic groups. However, it is generally rejected by Que
bec whose inhabitants worry that it may reduce their status. 
Since the first separation referendum (1980), this issue has been 
made even more complex by the provincial government's imple
mentation of a policy of so-called "convergence culturelle" 
(Richmond 1994; Reitz and Breton 1994). The imposition of 
the French language (see Bills 101 and 178) has resulted in 
serious conflicts between the Francophone majority and the eth
nic minorities who have settled in Quebec. 

Since the arrival of the first Europeans, Canada has been 
deJacto and de jure a pluri-ethnic society. Successive waves of 
immigration have made up what the country is today. It is worth 
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noting that for instance from the tum of the century to the be
ginning of World War I, approximately three millon immigrants 
arrived in Canada, mostly from Europe. In between the two 
world wars there was a decline and about 6% of its total came 
from non-European countries. Again, it should be underlined 
that between 1945 and 1991 nearby five million people settled 
in this country, not only from Europe but also from Asia and the 
Caribbean. 

Within this context, Ontario and Quebec have gradually 
become culturally and racially very diverse. For instance, in 
1951 approximately 75% of Greater Toronto's residents were 
of British stock. Nowadays, Toronto has dramatically changed. 
If it was rather British back then, now it is one of the most het
erogeneous cities in North America. As could be expected, the 
Francophones and to a much less extent the Anglophones are 
the most important ethnic groups in Quebec. Nevertheless, 
people from the four comers of the world are represented within 
Quebec's ethnic kaleidoscope. 

With respect to population born outside Canada, it is 
worth noticing that the 1991 figure for Quebec is 591,205 or 
8.7% ofthe total provincial population, whereas in Ontario these 
figures are much higher: 2,369,170 or 23.7% of the total popu
lation of the province. It is obvious that Quebec has remained 
ethnically more homogeneous than Ontario (Conseil des 
Communautes Culturelles et de l'Immigration 1994). 

With the election of the separatist Parti Quebecois, a 
noticeable exodus of non-French Quebecers has taken place. In 
the last three decades, more than 300,000 people have left to 
settle in the English-speaking provinces. This seems to be an 
important factor in the relative decline of Montreal as the finan
cial and business capital of Canada. In 1991,81.2% of Quebec 
residents declared French as their mother tongue, a major in
crease when compared with previous years. Thus, for the En
glish-speakers there was a substantial decrease: 14.9% in 1931 
and only 8.7% sixty years later (Statistics Canada 1991). 
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II 

In spite of the official Portuguese immigration having 
begun in the 1950s, the history of the Portuguese in Canada is 
linked with the maritime discoveries, which played a key role in 
the history of Portugal (Alpalhao and Da Rosa 1980; Anderson 
and Higgs 1976). Since 1472, Portuguese navigators like Joao 
Vaz Corte Real explored the Eastern coast of Newfoundland, 
and Joao Fernandes Lavrador and Pedro de Barcelos reached the 
Labrador Peninsula and the Bay of Hudson. Until a few years 
ago, Portuguese fishermen had always been numerous on the 
Newfoundland fishing banks. In the four centuries of their pres
ence in Eastern Canada, they gave Portuguese names to many 
capes, rivers, islands and ports (Mannion and Barkham 1987). 

As noted in Table 1, the so-called "pioneers" of Portu
guese immigration to Canada arrived mainly during the 1950s. 
In the early years, Canada promoted this immigration in order 
to meet the need for agricultural and railroad construction work
ers. Sponsorship and family reunification accounted for the ac
celeration of the process (mostly through the 1960s and 1970s). 
Since the mid-1970s the number of Portuguese immigrants ar
riving in Canada has diminished considerably. Modifications 
brought to Canadian legislation in the early 1970s are particu
larly responsible for slowing down Portuguese immigration. 
Modest immigration increases at the end of the 1980s may be 
attributed to the Portuguese claiming refugee status. 

TABLE 1 
PORTUGUESE IMMIGRATION TO CANADA, 1900-1989 

1900-1949 508 
1950-1954 2,437 
1955-1959 14,677 
1960-1964 20,471 
1965-1969 39,206 
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1970-1974 55,612 
1975-1979 24,279 
1980-1984 12,454 
1985-1989 25,733 

Sources: Canada, Department of Mines and Resources, 
Report of Immigration Branch for the Fiscal Year End
ing March 31, 1947; Canada, Department of Citizenship 
and Immigration, Report of Immigration Branch, 1955; 
Canada, Employment and Immigration Canada, 1960
89. 

Most Portuguese immigrated to Canada for economic 
reasons and/or to join family members already living in Canada. 
The origins of Portuguese emigration were rooted in the 
country's underdevelopment and its lack of resources, high 
population density, poor housing conditions, inadequate land 
use, scarcity ofjobs and low wages (Da Rosa and Trigo 1994). 

In the specific case of Canada, we would list as the most 
important "pull" factors the high standard of living, good wages, 
the welfare state, better prospects for education, and in gen
eral, greater potential for the children's future (Da Rosa and 
Trigo 1994). 

Obviously a lot has changed since the April 25, 1974 
military coup and, more recently, the accession of Portugal to 
the European Union. It is clear that prospects of better and 
more remunerated jobs and a higher standard of living may 
ultimately play in favour of the Portuguese population who will 
try to find in their own country the opportunities and the means 
to improve their economic situation, and thus provide their fami
lies with a better quality of life, this time without need to leave 
the homeland. 

Paralleling this, Canada seems to prefer immigrants with 
money to invest in the local economy or qualified candidates 
which excludes most of the potential Portuguese immigrants. 
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We should add that the last two economic recessions did not help 
in opening the country up again to mass immigration. 

III 

By their numbers, as well as by their contributions to Ca
nadian society, the Portuguese occupy an important place within 
the ethnic mosaic of the country. 

Today, Portuguese communities are scattered across 
Canada. It is difficult to estimate the number of Portuguese im
migrants (legal and illegal) and their descendants living in Canada, 
with estimates ranging from 300,000 to almost half a million. 
Nonetheless, this group is numerically significant and the Portu
guese language is one of the most important non-official languages 
in Canada. The majority of Portuguese (86.5%) live in the two 
most populous Canadian provinces: Ontario and Quebec. Since 
the early 1950s, the number of Portuguese immigrants choosing 
to settle in these two provinces has grown considerably. The 1991 
Census indicates that approximately 176,000 people in Ontario, 
and 37,000 in Quebec are of Portuguese ethnic origin. By far the 
majority reside in the Toronto and Montreal regions. 

An outstanding characteristic of the Portuguese in Ontario 
and Quebec is their "urban nature". According to the 1991 Cen
sus, in Ontario (outside the Toronto CMA, where the majority 
resides) important Portuguese settlements can be found in the 
Kitchener (13,755), Hamilton (9,625), and London (6,330) Cen
sus Metropolitan Areas. The 1991 Census data for Quebec show 
that the population ofPortuguese ethnic origin for the major Que
bec Census Metropolitan Areas is distributed as follows: Montreal 
(32,330); Hull-with-Ottawa (6,580); Quebec City (710); 
Sherbrooke (135); and Chicoutimi-Jonquiere (70). Outside of 
Montreal and Toronto, the cities of Laval (Montreal CMA) and 
Mississauga (Toronto CMA) became the two main relocation ar
eas for those Portuguese immigrants who initially settled in the 
cities of Montreal and Toronto in the last twenty years (Statistics 
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Canada 1991). 
The majority of Portuguese living in Canada came from 

the Azores, particularly from Sao Miguel, or are descendants of 
Azorean families who emigrated to Canada in the last four de
cades (see Da Rosa and Trigo 1994). Lack of desegregated 
data concerning the regions of origin of Portuguese immigrants 
makes it difficult to determine the percentage of Azoreans and 
their descendants in Canada. 

IV 

Most Portuguese communities in Canada came into be
ing only at the end of the 1950s. On leaving the farms and 
railroads, the pioneers of Portuguese immigration settled in the 
cores of major Canadian cities. Toronto and Montreal became 
the most important destinations for those immigrants, as well 
as those who arrived later. These central areas of the city func
tioned as veritable "reception areas" or "ports of entry" for the 
newly-arrived immigrants. The networks of information and 
the sense of security generated by the presence of relatives and 
friends, as well as low rents, proximity of job sites and trans
portation facilities were the determining factors in the choice of 
these "ethnic" areas of the city (Anderson and Higgs 1976; 
Teixeira and Lavigne 1992). 

When the first Portuguese arrived in Montreal in the 
1950s the majority of them settled in the area bounded by 
Sherbrooke, Saint-Denis, Avenue du Pare and the CN Railway. 
As far as Toronto is concerned, the Portuguese settled near 
Alexandra Park and Kensington Market, in an area bounded by 
College, Spadina, Queen and Bathurst Streets. The initial resi
dential experiences of the "pioneers" occurred in physically 
deteriorated, low-income and working-class neighbourhoods 
located in the hearts of the cities, on the margins of the emerg
ing central business districts. These neighbourhoods have served 
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for successive generations as "ports of entry" for other ethnic 
groups such as the Jews and the Italians. 

The Portuguese in Montreal and Toronto are known for 
their pride in home ownership. They began by purchasing di
lapidated houses and, in cooperation with friends and relatives, 
they were rather successful in improving the housing in the above 
mentioned neighbourhoods. These efforts were even recognized 
by mainstream Canadian society. In Toronto, this was the case 
with the municipal authorities. In Montreal, the following quo
tation from an official Quebec Ministry of Immigration publica
tion emphasizes this point: "Thanks to their determination, the 
Portuguese of the St.-Louis district have succeeded in rebuild
ing an urban area which is not only viable, but pleasant as well 
C..). The modernised fa9ades which are discreet suggestions of 
more elaborate interior renovations, do not however give a true 
picture of those radical changes that have brought the social re
structuring of a neighbourhood which only yesterday was threat
ened with annihilation" (Alpalhao and Da Rosa 1980: 143). 

The majority of Portuguese immigrants still view home 
ownership as a secure economic investment today. Question
naire results from Toronto reveal that, for first-time Portuguese 
home buyers, housing and home ownership are synonymous with 
security; they are symbols of security for the immigrant and his 
family in the new world. More than 90% of the respondents 
indicated "very important" or "important" to the following rea
sons why home ownership was so important for them: "to have 
something of my own"; "as a symbol of security to the family"; 
"brings a feeling of having succeeded in this country (Canada),'; 
and "accomplishment of a dream". Empirical results from a 
Montreal survey indicate that home ownership is a high priority 
for the Portuguese community there as well. The importance 
Portuguese families attach to home ownership reflects the im
migrants' desire to provide their families with security and pri
vacy (cf. Teixeira 1996). 

Portuguese "colonies" in Canada began taking shape 
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mainly during the 1960s and early 1970s. The steady increase 
in Portuguese immigration, and the constant arrival of entire 
families, contributed to the establishment and consolidation of 
immigrant neighbourhoods. These communities have expanded 
since their original establishment in the immigrant reception 
areas during the 1960s and 1970s. Today they number approxi
mately 45,000 (Toronto) and 16,000 (Montreal) (Statistics 
Canada 1991). 

These are very viable communities in the sense that they 
have a whole range of social and economic organizations as 
shown in the following data. In Ontario, there were 3,500 Por
tuguese owned businesses; III Portuguese associations; 32 
schools and 26 churches. In Quebec, these numbers are respec
tively: 750; 20; 4; 4. The majority of these are located within 
the cores of the Portuguese communities in Montreal and 
Toronto, as well as in adjacent neighbourhoods, and they oper
ate mainly for a Portuguese clientele. 

Like other ethnic communities, the Portuguese are also 
on the move to the suburbs. Among the factors contributing to 
this mobility are the improved economic positions of some first 
generation Portuguese families, and their wish to acquire a 
"dream house", preferably in the suburbs -Laval and 
Mississauga-, their favorite destinations during the last twenty 
years. 

This gradual and structural dispersion away from 
Toronto and Montreal is a fairly recent phenomenon. The move
ment from the core to the suburbs, especially to Laval and 
Mississauga is of very recent date. It occurred primarily in the 
last two decades and it leads us to the central question facing 
the future of the Portuguese in Montreal and Toronto: "Are 
they communities in transition from isolation to residential in
tegration"? 

v 
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To separate the Portuguese ethnic group from its culture 
and language of origin would be to dispossess it of its own iden
tity. In a recent survey done in Toronto, of all the ethnic groups 
polled, the Portuguese were the group who felt the strongest about 
retaining their language and culture passing them down to their 
children. According to our observations, this phenomenon also 
occurs in other Canadian cities, including Montreal (Da Rosa 
and Poulin 1986). 

In many formal and informal contacts with members of 
Montreal's and Toronto's Portuguese communities, we felt that 
the Portuguese culture in both cities is in a transitional phase, 
still in the process of adapting to a new milieu. The Portuguese 
language is also in a transitional phase; with the new generation 
of Portuguese using their mother tongue mainly at home to com
municate with their parents and grandparents, while preferring 
French and/or English when in public (Dias 1990). 

In general the Portuguese communities continue strug
gling to maintain their language and culture, while at the same 
time confronting the social, cultural and economic pressures of 
Canadian society. This is particularly evident in the creation of 
social, cultural, political, and religious institutions where Portu
guese culture and traditions are transmitted to the new genera
tions. These institutions play an important role in socio-cultural 
life and have as a main objective not only the preservation and 
promotion of Portuguese language and culture but also the pro
motion of friendship and solidarity through social, cultural and 
recreational activities. 

Most Portuguese of the first generation remained in un
skilled and semi-skilled occupations. For most of these immi
grants, upward mobility from their low initial "entrance status" 
has simply not taken place (Goldlust and Richmond 1973; Reitz 
1981). Portuguese manual labourers have acquired the reputa
tion of being hardworking, reliable, and thrifty persons (Ander
son 1974). However, more recent Portuguese immigrants, and 
particularly those arriving in Canada after 1975 (as well as chil
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dren of Portuguese immigrants born in Canada), appear to be less 
segregated occupationally than those who migrated during the 
1950s and 1960s. The struggle of the first generation, and par
ticularly of the pioneers of Portuguese immigration, seems to be 
repeated less and less in the "new" generations whose opportuni
ties in education are greater. The second generation seems to ex
perience a certain degree ofupward mobility with their higher j ob 
status and higher levels of income (Richmond 1986). 

Since most Portuguese in Canada are first generation, it is 
not surprising that most immigrants belonging to this generation 
display a lack of participation in the socio-political mainstream 
society. Contributing to this behaviour are the conditions under 
which these immigrants lived in Portugal before emigration. Por
tuguese participation in the political life of Quebec and Ontario 
has always been minimaL The Portuguese as a group have not 
been able to exert political influence through their voting 
behaviour. In general, the Portuguese across Canada, particularly 
in Quebec and Ontario, have been described as not being suffi
ciently cohesive and lacking in the political awareness necessary 
to be able to defend and promote their interests and rights. But as 
the community comes of age, and the "new" Portuguese genera
tions of Luso-Canadians reach maturity, it is expected that some 
of the dilemmas faced by the Portuguese will vanish. 

Conclusion 

In the previous pages an attempt was made to describe 
some of the main social, cultural and economic aspects of the two 
major Portuguese communities in Canada, i.e. Montreal and 
Toronto. We also tried to place them within the broader context 
of Canadian society. 

We have found that the majority of Montreal's and 
Toronto's Portuguese have opted for living inside their own eth
nic group. This voluntary isolation has been a positive factor in 
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the initial adaptation to a new cultural milieu. However, seen 
from another angle it also became notorious that the existence 
of so-called "Little PortugaIs" has inhibited full participation in 
the new society. The Portuguese are often criticized for their 
lack of organization and unity, as well as a lack of participation 
in the political and socio-culturallife of the host society. 

How about multiculturalism in Canada? This country's 
multicultural policy doesn't aim at the isolation of ethnic groups 
like the Portuguese into physical and cultural ghettos, but it ac
knowledges the unique values of ethnic communities and how 
they can enrich Canadian society as a whole. 

Are the Portuguese at fault? Perhaps. Already there is a 
feeling among community leaders that the Portuguese should 
become more involved in the social and political life of main
stream Canadian society. Presently there are numerous signs 
which suggest an integration of the first generation Portuguese 
without full assimilation into the host society. Given the expec
tation of upward mobility associated with second and third gen
eration immigrants, we predict that the Portuguese will increase 
their participation in the socio-political life of Canada. How
ever, let us not underestimate the price to be paid: the gradual 
but inexorable assimilation of the Canadian-born Portuguese. 
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The Portuguese-American communities and politics - a look 
at the cultural roots of a distant relationship * 

Onesimo T. Almeida 
Brown University 

About the Portuguese of this area of the United States a 
sociologist wrote: 

The Portuguese are reported as not taking great interest in 
politics.... [They] do not hasten to secure citizenship... A 
study of this matter made in Rhode Island ... showed among 
2508 foreign-born Portuguese men over 21 years of age in 
the state, 473 who were legal voters, 85 non-voters and 1950 
aliens. The corresponding figures for [a sample community 
such as] Portsmouth were 33 voters, 3 non-voters and 239 
aliens. Such figures without information as to the length of 
time that the aliens have been in this country are not of great 
significance, however. 
The Immigration Commission studying 564 foreign-born male 
Portuguese employees, found only 5.5 per cent who had ei
ther been naturalized or taken out their first papers. This was 
the smallest proportion found among any of the "new immi
gration".1 

*Paper read at a Conference on the Portuguese-American Experience, 
sponsored by The Center for Portuguese Studies and Culture and the 
Portuguese-American Leadership Council of the United States, Wash
ington, D. c., held at the University ofMassachusetts Dartmouth, Octo
ber 12,1996 
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The sociologist also quotes the figures from The Bureau 
ofLabor Statistics which rate thirty cities according to the amounts 
spent by families for the miscellaneous items in their budget. 
Fall River stands first in the list of expenditures for church, 23rd 
for amusements, 25th for uplift and education.2 

These statements may sound to you very recent, but they 
are not. They were published in 1923. The Rhode Island figures 
quoted are almost a hundred years old-from 1907. The author, 
the instantly infamous persona non-grata in the community, is 
Donald Taft, author of the book-length study Two Portuguese 
Communities in New England, published in New York by Co
lumbia University. The blatantly racist undertone of his views 
did not seem to affect his data, which apparently were never chal
lenged. 

Before coming here I was tempted to conduct an experi
ment with the people present in this room. IfI were to succeed in 
formulating the question in a non-leading fashion, I am certain 
that hardly anyone present would think that my opening state
ment had not been made by a contemporary sociologist. 

Exactly ten years ago, on October 2, 1986 in Toronto, I 
gave a keynote address at a conference on the Portuguese Com
munity of Ontario, sponsored by the Government of Ontario and 
dedicated to the study of the Portuguese in education. The con
ference program emphasized the issue of political participation 
(or lack thereof), that is, a subject akin to the one which brings us 
here today. At one point in my talk I told my Portuguese, Portu
guese-Canadian, and non-Portuguese Canadian audience: 

Let me read to you a few lines taken from a news
paper clipping from my collection. It is from a news story 
reporting a study on a Portuguese immigrant community 
made by a group of social scientists. 

As the writer of the story puts it, the Portuguese 
are discreet, not given to delinquent habits or to xenopho
bia, and seem absent from all the national debates on immi
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gration. Lately, the Portuguese have joined ranks to defend 
their language and culture, but their leaders have no visible 
profile outside the community. They are "good immigrants," 
and they have dozens of organizations and associations of all 
sorts. No other immigrant community has produced as many 
clubs, most of them for soccer and religious feasts. However, 
the young generation rejects such organizations as they often 
do the Portuguese language and culture. The adults feel them
selves divided between Portugal and their new immigrant 
home, and visit Portugal as often as they can, but their chil
dren shy away from their past and the small world of their 
parents. They do not keep up ties nor are they interested in 
bringing to the Portuguese community their experience, which 
could both help promote the unification of community inter
ests and give the community the necessary visibility in the 
country at large, thus attracting attention to some of the 
community's needs.3 

I then proceeded to say that my audience must have thought 
that such a piece was probably from the Toronto Star, the Globe 
and Mail, or perhaps a chauvinistic French newspaper again on 
the attack against the Portuguese community in Quebec, since I 
knew that the people present at that conference were recognizing 
themselves in such a collective portrait. Only the ones more aware 
of the centuries old patterns of Portuguese culture were not sur
prised when I revealed the origin of my source-the Parisian news
paper Le Monde describing the Portuguese communities in France. 

I will add one more telling piece before I venture into the 
search for the possible causes of this state of affairs. Some of you 
may feel that the authors of these studies and reports are biased 
against the Portuguese and cannot overcome their prejudices when 
studying them. Here is my most recent addition to my collection, 
which can hardly be accused of falling under the influence of old 
stereotypes. 

Three weeks ago I received a call from a woman in New 
York who introduced herself as Janet Gardner, of Public Media, 
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Inc. She told me her company wanted to do a documentary on the 
Portuguese in Newark, New Jersey, but would like to get some 
academic advising. She had no knowledge of Portuguese culture 
except for what she learned in Newark, a community she had be
come fond of. The title of her proposed documentary was 
"Newark's Silent Majority-citizens without a voice." She was 
stunned when I told her that a conference was going to take place 
in Massachusetts on a topic similar to that of her documentary, 
because she had no idea that there were other Portuguese commu
nities in the United States, not to mention that they exhibited similar 
cultural traits. I did not elaborate on the similarities among the 
Portuguese communities; neither did I tell her that her title was 
not very original. Twenty years ago the anthropologist Estellie 
Smith, after spending a year researching in the New Bedford-Fall 
River area, wrote a few papers on the Portuguese communities. 
One of them was entitled precisely "The invisible minority." When 
Ms. Gardner learned that I was going to talk on the Portuguese 
and political participation, she asked me ifl could send her a copy 
of my talk, inquiring at the same time about my willingness to 
read her proposal and send my comments. When I acquiesced to 
both, little did either of us know that I would be quoting her ex
tensively in my remarks here, as I will do shortly, precisely be
cause hers is the voice of someone whose preconceptions do not 
include any awareness of what Portuguese culture is supposed to 
be like. 

In their "Proposal summary," John Lancellotti and Janet 
Gardner write: 

This is a story of an immigrant dream in America ... unful
filled; the story of the Portuguese immigration to Newark's 
Ironbound section; a story of enormous success and unbearable 
frustration. More than fifty years ago they started coming, drawn 
by the hope of a promising future in a bountiful country. To
day, they find themselves possessing the material things the 
country offered, but missing the joy and power of a people who 
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govern themselves. Newark's Portuguese-Americans don't vote. 
The reasons are complex; the results all too obvious. They have 
turned the Ironbound into an inner-city paradise, but have never 
elected one of their own to the City Council. And they are 
bitter about it. The Ironbound is a dumping ground, and its 
people whipping boys for cynical politicians who revel in Luso
American political impotence, never failing to ignore it.4 

After painting the Ironbound District with edenic colors, 
two questions are asked and answered, immediately followed by 
a commentary: 

Who~yourcouncilrnan? 

We have none. 
The answer is quiet, hollow, resounding. Disappoint

ment oozes to the surface. A Portuguese-American who is a 
longtime political operative serves as sheriff. Two Luso-Ameri
cans sit on the Elizabeth City Council. Soon, in Union County, 
a Luso-American may become a freeholder. There are no other 
elected officials of Portuguese extraction in New Jersey. 

Why don't you run for office? 
The question is posed to a wealthy businessman, the 

chief operating officer of a six-million dollar bakery empire. 
He is young. Attractive. Intelligent. The son of a successful 
Portuguese immigrant. 

"That is a bitter subject," says Albert Coutinho, "We 
don't vote." 

The people of Ironbound don't vote. More than 
30,000 Portuguese immigrants live in the district. Only a few 
thousand are registered voters. No one knows exactly how many. 
Portuguese is not even a census category. 

Richard Gomes, an attorney, president of the Portu
guese-American Congress (PAC), a city group, considers the 
problem. "It's no accident," he says quietly, "that neither party 
ever bothers to balance a ticket with a Portuguese candidate." 

Gomes and the PAC run infrequent naturalization 
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drives. There is no budget for the program. The work is done 
by volunteers. Sometimes the drives include efforts to regis
ter voters, but not always. "Before they can vote, they have to 
be citizens," says Gomes.S 

To these samples I have just presented to you I could add 
countless experiences of my own. On this particular issue of 
citizenship acquisition, I could narrate in detail the efforts of the 
Portuguese-American Congress of New England (in practical 
terms, only of Rhode Island and Southern Massachusetts, estab
lished during the hot days of the Big Dan's crisis). Promoting 
the acquisition of citizenship among the immigrants as a way of 
making them acquire the kind of power that could defend them 
was one of the major goals of the Congress, but it never got off 
the ground for lack of belief in its success. As I then attempted 
to explain at one of the meetings, besides the usual reason for 
acquiring citizenship-that of becoming able to bring close fam
ily to the US-it would take a good personal need for the Portu
guese to make a move in that direction. The major reason indeed 
appeared when the US Department of Immigration and Natural
ization required that all immigrants arriving before 1978 acquire 
new green cards. The P-A Congress, together with the Casa dos 
A~ores da Nova Inglaterra, tried to seize the opportunity and of
fered free services to the community to help people fill out their 
papers. Moreover, in cooperation with the Department of Immi
gration and Naturalization, we organized a series of service-week
ends where, at a particular Portuguese-American Hall, we would 
get together officers from the I&N Department, volunteers from 
the P-A Congress, Casa dos A~ores, and the Rhode Island Inter
national Institute. People turned up by the hundreds. As they 
entered, it was explained that all services would be free for the 
green card renewal and that since that law did not excuse them 
from bureaucratic procedure if they decided to apply for US citi
zenship, the same free services would be available for filing the 
application papers. The only payment to be made "was what the 
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Immigration and Naturalization Department required-and that 
was a standard procedure at any time and wherever a person 
applied for citizenship. One third of the people opted for citi
zenship. A significant number, yes, but not significant enough. 
Two pressing issues have now come to the forefront-the fear 
that non-citizens may lose their Social Security benefits, and the 
danger of deportation for convicted criminals. 

Returning again to my sample pictures, I imagine that 
the Portuguese in Fall River a hundred years ago, the Portuguese 
in France and in Ontario ten years ago, the Portuguese of South
eastern New England in the past ten years, the Portuguese of 
today in Newark, New Jersey (to which we could add the Portu
guese ofCalifornia) should be enough to let us raise the question 
of why such collective behavior exists on the part of the Portu
guese. And I say "Portuguese" because I think that, in view of 
cited samples, we can in fact speak of the Portuguese lack of 
interest in political life since this trait is not a characteristic of 
Azoreans alone, for it has been identified among the Madeirans 
of New Bedford, as well as those of Venezuela and of South 
Mrica; it is not an insular Portuguese trait because it is common 
to the mainland Portuguese of Cumberland, Rhode Island, of 
New Bedford,.Massachusetts, of Toronto, and of Newark, New 
Jersey. It is not an issue among the Portuguese-Americans and 
Portuguese-Canadians alone, since, besides the above-mentioned 
cases ofVenezuela and South Africa, we have heard about a simi
lar scenario among the Portuguese in France. And we don't hear 
as much regarding the Portuguese in Germany simply because 
this country does not encourage assimilation nor political par
ticipation from its immigrants. 

When, in the past, the question of "why this situation?" 
has been asked, the most commonly offered answer has been the 
type given, once more, to Lancellotti and Gardner: 

"[Voting is] not part of our culture ... our tradition," explains 
Tony Seabra, another successful Ironbound Portuguese-Ameri
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can. "For many years, Portugal was a dictatorship.,,6 

Such an answer has sufficed from both Portuguese and 
American inquirers. The Portuguese got used to blaming every
thing on the dictatorship. Americans, who in general don't like 
to identify symptoms of illnesses they can't cure, are usually 
satisfied with that answer. With a little education and the help of 
a few federally funded projects, they think, things will change. 
But they haven't. And when we realize that the Salazar dictator
ship did not emerge in Portugal until five years after Donald 
Taft published his book, it should become obvious to us that we 
must look for other possible explanations for this lack of interest 
in political life on the part of the Portuguese. 

Before I run the risk of generating in my audience any 
sense that I have an answer to offer, I should warn you that I 
don't. My final remarks are going to be an attempt at trying to 
unveil some forgotten suggestions by cultural historians that may 
help us, if not to find a solution, at least to understand better the 
nature of this value pattern. What I am about to say is not new. 
In the past, I have talked and written about this matter. I have 
suggested that we look at Portuguese cultural history, but social 
scientists usually do not favor this sort of approach. However, 
because, after all those years, those scientists have not helped 
very much in our understanding of the matter, I now feel more at 
liberty to restate my case. I said "my", but it is not really mine, 
since it is rooted in a centuries-old line of cultural reflections 
carried out by eminent Portuguese thinkers. Mine is the attempt 
to show why things have not changed around us when they seem 
to have already changed in Portugal in the aftermath of the April 
1974 overthrow of the dictatorship. 

Since I cannot develop here a full account of the main 
trends of Portuguese culture, I will limit myself to the specific 
dimension ofpolitical involvement, even though, in order to sup
port my point, I must refer to broader issues. I will start with 
one quite general explanation that I deem fundamental. 
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It seems that the Portuguese share with Latins in gen
eral a high degree of emotion life strongly connected to and 
affecting their intellectual domain.7 If one looks at the various 
manifestations of Portuguese culture, emotions play a strong 
role in them. It is common to see the Portuguese making deci
sions based on reasons that come from the heart, while disre
garding what a "cool" mind might decide or recommend. I will 
borrow here from the "hot/cold" distinction Marshall McLuhan 
established for the mass media. (I should forewarn my listen
ers that I speak in general terms, referring only to prevailing 
modes of behavior, which apply neither to every single person 
nor to anyone with the same intensity.) Traditionally, the Por
tuguese mind has moved on a highly involved emotional plane, 
thus prompting decisions very much conditioned by what Pas
cal called "reasons of the heart." Hence the quickness in arriv
ing at decisions and the permanent involvement in daily affairs 
that totally absorb people, making it difficult for them to detach 
themselves enough to create the "cool" environment necessary 
to plan ahead or make long-range plans. I could give you a 
long list of examples, but I will limit myself to a simple one. 
This theory explains one of the most frequently mentioned char
acteristics of Mediterranean cultures: the unimportance ofpunc
tuality. It is not a lack of concern toward the person or persons 
with whom they have an appointment that makes Mediterra
nean individuals arrive late. It is, rather, the fact of their being 
emotionally, "hotly" involved in what they are doing that makes 
it difficult for them to detach themselves from one and move 
on to the next item on their agendas. (This happens obviously 
when they are enjoying themselves. It does not apply to quit
ting time in the factories. But it surely applies to their visits, 
when they spend half an hour at the door saying goodbye.) I 
should add that it is this hot emotional involvement with their 
surroundings that makes them gregarious, attaches them to their 
land, and gives them saudades for the land and its people when 
they move or emigrate. This also explains the "polychronic" 
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trait identified by anthropologists-as opposed to the 
"monochronic," which describes people who cannot handle but 
one thing at a time-the capability of doing various things at the 
same time characterizes Mediterranean people in general. They 
cannot "coolly" concentrate on some thing when other important 
things demand their attention. This highly sensorial involvement 
does not allow for detachment (cooling) and for establishing pri
orities, since the closest things acquire the biggest relevance. Back 
to the issue of being late: if after leaving for their engagement 
they encounter people on the way, or something that attracts their 
attention, they will stop, delay or go down a different path. Since 
this conference is about political involvement, ask some Portu
guese who promised to vote in a particular election why they 
didn't do it after all. They will tell you that it was because their 
friend arrived unexpectedly; because they had to fix their car; or 
because it started to rain. (Well, this last excuse is a familiar one 
to both Democrats and Republicans!) 

I am not making this up. I am combining here volumes 
and volumes written about Portuguese, Latin, and Mediterranean 
cultures, which I have compared with my own observations 
throughout my twenty-four years of living in America and being 
constantly asked to explain these and other cultural differences. 8 

But I could quote Jose Leite de Vasconcelos, an eminent Portu
guese ethnologist who has written extensively about this topic 
and who stated once that the liveliness of intelligence in the Por
tuguese is ruined by emotion, sentiment, and a great lack of sys
tem.9 I would not put it exactly in those terms, but if we forget 
his word choice and concentrate on the meaning he tried to con
vey, we could justify recasting his thought in contemporary ter
minology. Moreover, we would have to express our awareness 
of the fact that there is nothing wrong with emotions per se. They 
ruin things only when they prevent us from achieving something 
we want-in this case, political participation. 

I will not dwell much longer on what some of you may 
call a reductionist explanation. For those of you not familiar with 
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Portuguese cultural history, I understand that it is not easy to 
take my words at face value, but I invite those who are really 
interested to read more on this subject. You will discover other 
ancient traits, one of them being that the Portuguese first trust 
God, then their families, and then their friends. Because the list 
in domains number two and three is extensive, there is not much 
need for trusting others outside of those social spheres. "Outsid
ers" are too far beyond one's range of control. Besides, it is 
assumed that they are relating to their families and friends the 
same way, i.e., protecting them. Hence, you don't trust others. 
Whatever others do, they are acting in their own interest. This 
attitude, needless to say, applies to politicians. 

Here the views ofFrancis Fukuyama seem to be in agree
ment with those of various authors who have written about Por
tuguese and other Latin cultures. Trust may not be enough to 
explain the emergence of modernity, but it surely was and is an 
important factor. to 

The state is a remote and non-personable structure of 
authority and power. One cannot relate to it in human, person
able terms. It is not to be trusted and must be avoided. 

Another related trait would be the belief that what I do 
does not make a difference in the overall scheme of things. Vot
ing, for example. Or throwing a cigarette butt on the floor. Ev
erybody does it, and my not doing it would not even be noticed. 

I could go on drawing the most common scenario-or 
frame of mind, or paradigm, if you prefer-which has been de
veloped and reinforced by tradition throughout Portuguese his
tory. I must, however, move on. My time is running out and I 
must anticipate some of the questions I can sense running through 
your minds. 

Let me tackle some of them: 
1. Given that scenario, what can be done? 
Not much, as far as the Portuguese immigrants. People 

don't change after a certain age. Some years ago the Secretaria 
de Estado das Comunidades, of the Portuguese Government, 
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published, together with the Caritas of Coimbra, the results of a 
study done among the Portuguese immigrants who had returned 
to Portugal. The researchers were surprised to learn that those 
returnees were not innovators in the socio-economic system; that 
they had actually returned to their old ways. 

When those results were published, I wrote a piece try
ing to explain why that was so, but I cannot even summarize 
that explanation here. 11 The point of the matter for us is: the 
emphasis should be on educating the children of the immigrants. 
The difficulty lies in the fact that no one can select and impose 
on the children or the young of the Portuguese the list of values 
they should retain. The first generation usually lean more to 
one side or the other of the Portuguese or American cultures. 
This explains why in the communities where Portuguese values 
are more successfully retained, the old attitude toward political 
life is also retained. The Fall River of the beginning of the cen
tury studied by Donald Taft had received on its shores the sec
ond highest wave of Portuguese immigrants to reach this coun
try. (The highest would arrive between 1965 and 1980.) It is 
easy to see how their values became dominant and were suc
cessfully transmitted to the next generations, who in tum con
tinued receiving influxes of new immigrants. 

2. Why is it that Portugal established a democratic cul
ture in twenty years and we cannot repeat that success among 
our Portuguese immigrants? 

First, the Portuguese political structure was suddenly and 
completely taken over by an extremely young generation, edu
cated in the ideals of modem freedoms and democracy. The old 
habit of respecting the learned class and the politicians that run 
the nation's affairs explains the easy success of the new genera
tion of politicians. Connecting Portugal to Europe and inter
locking its future with that ofEurope strengthened the new demo
cratic regime, which consolidated its position with the bringing 
about of remarkable social and economic benefits, thus legiti
mizing its power. The Portuguese were suddenly exposed to 
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massive political education that caught the attention of the edu
cated, and therefore, the high, upper-middle and middle class. 
The old habit of imitating "modern Europe" by the upper and 
upper-middle class caught on and through television (a novelty 
in political terms) reached the majority of the population. The 
immigrants abroad were not affected by those earthshaking 
events. 

But there is a difference. Portuguese democracy con
tinues to be run by a small minority of politicians, even though 
regularly sanctioned by the electorate. The Portuguese citizen 
elects a party and not a politician, and he/she does not seem to 
be bothered by the fact that he/she does not control the perfor
mance of each individual candidate. The party chooses its cad
res and appoints its deputies. Thus, the change, even though 
remarkable, is not as profound as it appears to be at first sight. 

I could anticipate other objections. I will leave them for the 
debate. However, I will share with you another experience of 
mine, gathered when I was a member of the Portuguese-Ameri
can Congress for ten years. One way of getting the Portuguese 
involved would be the emergence of a cause. Unfortunately, 
this usually comes in the form of really bad news, as happened 
in the Big Dan's crisis. But the Portuguese of Southeastern 
New England don't seem to find issues in common with the 
Portuguese of California or Newark. They do not have much 
contact with one another. Actually, there is more interaction 
between the Portuguese of Fall River and those of Toronto. It 
should suffice to mention as proof the 60 buses that come annu
ally from Toronto to the Espfrito Santo Feast in Fall River. 
(Again, family, religion, and homeland unite the Portuguese 
immigrants. How ironic for Salazar to have been right, with his 
trilogy of Deus, Pdtria e Fami7ia!) In Fall River and Toronto 
the Portuguese are mostly from the Island of Sao Miguel and 
they take the opportunity to matar saudades, to embrace family 
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and friends. Unlike with other minorities, the Portuguese do 
not expect the government to solve their problems. They, by 
themselves, by relying on their work, and with the help of God 
and their families and friends, have to do it. Hence the lack of 
a national or even regional agenda as verified by successive 
members of the Portuguese-American Congress. The fact that 
local politicians can have indirect power at the state level, and 
in tum at the federal level, is too remote a consequence of a 
simple act like voting which is not as important as picking up a 
friend who arrives that same day from Portugal at the Boston 
airport and is coming for a short visit to matar saudades. Be
sides, if the elected politicians are doing in Washington and 
elsewhere what television is showing almost daily-engaging 
in love affairs, prostitution, bribes, and misuse offunds-anti
political sentiments are indeed aroused, but the wrong way. As 
a result, potential voters get even more turned off. 

But things do not have to remain as they have been for 
centuries, as far as the relationship between the Portuguese and 
Politics is concerned. With the graying of the immigrant com
munity (myself included), and the greening of the community 
made up of their children, we are witnessing a slow change, 
and this conference is another good sign of what can happen 
when young blood is infused into the old culture. 
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Perolas de Cultura: As Comunidades Madeirenses no 
Estrangeiro 

Maria Beatriz Rocha-Trindade* 
Universidade Aberta 

Por razoes que niio importa aqui ten tar 
analisar, as Comunidades Portuguesas 
radicadas nos Estados Unidos da America tem 
contado sempre com um significativo numero 
de intelectuais e de escritores, fortemente 
enraizados na sua dupla pertem;a afectiva as 
duas margens do Atlantico. Profundos 
conhecedores do pais de origem e do pais de 
destino, muito tem contribuido, por via dos 
seus escritos, para dar a conhecer, atraves do 
registo dos viveres quotidianos locais, 
interpretados pela luz da cultura antecedente, 
o simbolismo,as permanencias, as adopqoes e 
os sincretismos deste biculturalismo luso
americano. Pela experiencia e pela estatura 
(que niio apenas fisica) Eduardo Mayone Dias 
ejustamente considerado como 0 patriarca dos 
"Cronistas Portuguesas das Americas". A ele 
dedico este ensaio - escrito mais no seu jeilo e 
vocaqiio do que aos meus proprios - como 
homenagem amiga. 

*Centro de Estudos das Migraqoes e das Relaqoes 
InterculturaislCEMRI - Universidade Aberta (Portugal). 
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1. A Perola do Atlantico 

o atributo de raridade preciosa e de aplica9aO natural ao 
caso da Madeira. Pequena e a dimensao territorial; variado 0 
relevo, a paisagem e a vegeta9aO; generoso e ameno 0 clima, 
particulannente doce para quem esteja sobretudo habituado a 
rigores ou extremos.l 

Diz-se da Madeira ser tambem umjardim, mas nao e por 
vezes aparente, para olhares menos prevenidos, quanto dele foi 
regado com 0 suor dos Madeirenses. Socalcos e levadas 
pennitiram estender, ate ao absoluto maximo, a area agricultavel: 
visto de perto, quase se descre da possibilidade de estender 
cultivos pela quase verticalidade das faldas das montanhas. 

Mesmo que fertil a terra, nao chegou ela para sustentar a 
multiplica9aO das gera90es; e mesmo que as condi90es (micas 
do clima tenham desde ha muito vocacionado a Madeira para 
ferias de luxo daqueles que nasceram imersos nos nevoeiros, nao 
sao os servi90s de hotelaria e turismo empregadores suficientes 
para os Madeirenses que 0 solo nao consiga alimentar e sustentar. 

Comunidade coesa e mono cultural por for9a da propria 
insularidade, viu-se obrigada a aceitar as separa90es e a ver partir, 
pelos caminhos do mar, todos os que nao chegavam aboca da 
cornucopia da abundfincia. Partiram, separados dos seus, 
mantendo para todo 0 sempre a esperan9a e 0 prop6sito de urn 
dia voltarem. 

Convergiram nos emigrantes madeirenses duas voca90es 
de partida: a de Portugueses, para quem 0 mar e mais caminho 
do que obstaculo; ados ilheus, sempre que a pequena dimensao 
da sua terra os obriga a olhar para la do horizonte. 

Partidos os primeiros e delineadas por eles as rotas da 
emigra9ao, outros as percorreram, organizando-se em fluxos 
continuos, com base em coesoes familiares ou vicinais, 
reproduzindo as comunidades de origem em terras dedestino. 
Sem ter sido detenninada por estrategias e planeamentos macro
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economicos, a emigra9ao madeirense atingiu a dimensao do 
quantum satis que permitiu 0 equilibrio delicado entre territorio, 
popula9ao e recursos, sem deixar agravar-se a pressao 
demogdifica nem, pelo contdirio, COffer 0 risco do 
despovoamento. 

A Perola do AtHintico mantem, ao longo de decenios e 
de seculos, 0 brilho suave e 0 solido equilibrio interno dos 
granulos de beleza natural que 0 genero humane gosta de 
ostentar como paradigma de valor e de bom-gosto. 

2. Emigra9ao e Agrega9ao 

Os fenomenos migratorios podem sempre ser analisados 
de dois pontos de vista metodologicamente distintos: 
macroscopico, como grandes niimeros de migrantes que, de urn 
pais ou de uma regiao, para outro fluem; ou de uma perspectiva 
microscopica, decompondo esses fluxos em unidades de amilise 
com dimensao tao pequena quanto se queira considerar, 
eventualmente reduzida ao circulo da familia ou ado proprio 
individuo apenas. Consoante a abordagem escolhida, sao 
distintos os modos de analisar e os parametros que para tal 
devem ser considerados. 

A propria evolu9ao do pensamento teorico em materia 
de estudos sobre as migra90es apresenta urn percurso que se 
dirige da dimensao global para uma muito menor dimensao e 
da perspectiva demo-economica para a aproxima9ao psico
sociologica.2 

Desta forma, a amilise mais abrangente dos processos 
migratorios, no passado, baseava-se na chamada teoria da 
atrac9iio-repulsiio: a emigra9ao de motiva9ao essencialmente 
economica e social desfavoravel no pais de origem (repelindo 
dai sobretudo os grupos mais desfavorecidos) e uma expectativa 
de vantagens comparativamente maiores, particularmente no 
plano economico, num dos possiveis paises de acolhimento, 
que assim atrairia urn numero significativo de imigrantes. 
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A critica a este tipo de aproximayao teorica eimediata it 
luz da sociologia contemporanea: por muito massificado que seja 
um dado fluxo emigratorio - e pondo de lado as situayoes que 
decorram de uma motivayao outra que a economica, como a fuga 
it guerra, revoluyao ou catastrofe natural - sao absolutamente 
determinantes os projectos e as decisoes individuais; estes 
divergem fortemente de pessoa para pessoa, como difere 0 grau 
de informayao de que cada potencial emigrante edetentor, antes 
de tomar a decisao de partir. 

Por outro lado, raramente 0 cidadao comum, nas epocas 
antecendentes da actual explosao do livre acesso a informayao 
veiculada pelos meios de comunicayao de massas, possuia 
condiyoes de formular um juizo comparativo, minimamente 
fundamentado, sobre as condiyoes macro-economicas e sociais 
vigentes em cada um dos extremos de um possivel percurso 
emigratorio. 

Dito por outras palavras, so em termos de abstracyao con
ceptual e que uma dada corrente migratoria se comporta como 
uma entidade una, govemada por leis gerais, as quais obviamente 
passam em claro a diversidade do perfil psicologico e a situayao 
material concreta de cada um dos possiveis emigrantes. Esquece
se, sobretudo, a componente absolutamente essencial do livre 
arbitrio e da auto-determinayao individuaL 

A importancia da informayao que efectivamente chega ao 
alcance de cada um daqueles que se predispoem para partir; 0 

papel insubstituivel das redes da comunicayao que se estabelecem 
natural mente entre familiares, amigos e conterraneos, entre os ja 
radicados noutro pais e os que no seu ainda permanecem; a 
influencia reciproca que em comunidades social e culturalmente 
coesas, situadas tanto em terras de origem como de destino, se 
manifesta com algum caracter de continuidade - sao elementos 
de importancia fundamental para 0 estabelecimento ou para a 
continuidade de uma dada corrente emigratoria.3 

A maioria destes parametros passa despercebida ao 
demografo ou ao macro-economista, para quem os homens e as 
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mulheres tern 0 mero canicter de unidades de contagem, por 
definiyao indiscemiveis e equivalentes entre si. Pelo contrario) 
a compreensao dos mecanismos intimos dos fenomenos 
migratorios exige saber descer ao nivel da terra e das gentes) 
conhecendo e tratando cada individuo como tendo uma 
personalidade ilnica e inconfundiveL 

So por esta via de analise se podem compreender 
mecanismos tao singulares como sao a concentrayao de 
conterraneos em Iocais precisos dos paises de destino; 0 

fenomeno riqufssimo do associativismo em terras de imigrayao; 
o papel inestimavel dos lideres naturais, na dinamizayao de 
iniciativas de afirmayao identitaria; 0 carinho com que sao 
acalentadas e mantidas as manifestayoes culturais das origens, 
a despeito de milhares de quilometros de separayao. 

Assim, em vez de se considerarem foryas planetarias que 
atraem e que repelem massas anonimas de pessoas, 
transportando-as de urn para outro continente, como sementes 
levadas por ventos cosmicos ou correntes oceanicas, pensemos 
antes na carta enviada e no telefonema recebido, entre 0 Paul do 
Mar e San Diego (Estados Unidos) ou Perth (Australia); de 
Capetown para 0 Caniyo; ligando todo 0 concelho da Calheta e, 
em especial, Ponta do Sol a Caracas ou 0 concelho de Porto 
Moniz, muito em particular, Santa a Fall River (Estados Unidos) 
ou a Curayau; de pai para filho, irmao para irma, tio para 
sobrinho, amigo para amigo; contando sucessos de urn lado, 
dificuldades do outro, fazendo perguntas ou recebendo sugestoes; 
e conc1uindo com urn: "sim, gostava ..."; "quem sabe, urn dia"; 
"talvez; porque nao?". 

Desta forma se inciaram muitos dos caminhos da 
emigrayao ... 

3. Perolas de Cultura 

Nao se esta apenas a fazer umjogo de palavras ao assim 
chamar as comunidades madeirenses imigradas no estrangeiro 
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porque, sem vaidade indevida por esta ideia, a imagem e perfeita 
em mais do que urn sentido. A ideia de "cultivar perolas", como 
se de orquideas se tratasse, obedece exactamente ao mesmo tipo 
de criatividade do genio humano; para suprir a raridade, 
incrivelmente bela, do que a Natureza espontaneamente nos 
ofere cia, estudou-se-lhe 0 habitat, 0 processo de fecundayao e de 
nascimento, reproduzindo-se tudo is so pela mao das gentes. No 
caso da perola, insere-se 0 infimo grao de semente na ostra e, ao 
fim de urn tempo, e construida a esfera de micar, camada apos 
camada, como defesa do seu hospedeiro contra urn corpo estranho, 
porque diferente. Deste processo nasce a beleza imperecivel da 
perola, so distinta da natural porque plantada pelo homem. 

As Comunidades Madeirenses formam-se desta precisa 
maneira; fruto de decisao individual, implantam-se em meio 
estranho, acrescentam novas camadas ao grao original, ganham 
volume e, sobretudo, uma identidade propria, em quase tudo 
identica ada alma mater atlantica. 

Ea sua cultura que as enforma, por adjunyoes sucessivas 
de materia-prima da mesma natureza, paulatina e discretamente, e 
tendo em conta a tensao subtil entre 0 meio original e 0 circundante. 
Perolas de cultura porque pelo homem criadas e multiplicadas; 
perolas de cultura, tambem, porque e esta que lhes confere a 
identidade. 

As comunidades imigradas refiectem, na opalescencia 
nacarada do seu brilho peculiar, todos os tons da sua congenere 
natural: 0 suave sotaque madeirense da fala; a fe, 0 Divino Espirito 
Santo e a devoyao a Santo Amaro; 0 bailinho e 0 brinquinho; 0 

gosto da espetada, a dOyura do bolo de mel e 0 travo do Malvasia; 
e, ademais de tudo isto, a amizade e 0 calor humano de que sao 
portadores. 

4. 0 Espirito Regionalista 

De entre os varios modos de encarar uma reglao 
determinada - ela propria parte de urn todo nacional de maior 
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dimensao - podem considerar-se as suas determinantes 
geograficas, ou politicas, ou administrativas, ou sociais e 
culturais, dando assim lugar a diferentes tipos conceptuais de 
Regiao. 

A insularidade e 0 afastamento fisico entre os 
Arquipelagos AtHinticos e 0 Continente recomendaram (e bem) 
a atribuiyao de um alargado grau de autonomia poHtica it Ma
deira e aos Ayores, conferindo-Ihes 0 estatuto de Regioes 
Autonomas, dotadas de orgaos legislativos e de Governo 
proprios, em conformidade com os requisitos indispensaveis ao 
seu desenvolvimento. Em termos de planeamento, organizayao 
e execuyao, a Autonomia Regional eindispensavel, ainda com 0 

valor acrescentado de evitar delongas e reduzir percursos de 
decisao. 

Situayao outra, incomparavelmente menos critica, ea do 
afastamento relativo entre as varias regioes geograficas em que 
pode considerar-se divisivel 0 espayo continental portugues, no 
que respeita a problemas de ordenamento do territorio e de 
flexibilizayao de respostas, sejam elas de cariz administrativo, 
tecnico ou processual, mais do que politico. No sentido de 
melhorar a eficacia da Administrayao Publica e a aproxima-la 
mais das Administrayoes Municipais, esta agora em curso de 
analise e debate a criayao de Regioes Administrativas no 
Continente. Em comentario lateral, esse debate tem sido pouco 
esc1arecedor, na medida em que ha ainda muito quem confunda 
entre 0 estatuto de Regiao Administrativa e 0 de Regiao 
Autonoma, acabando por nada entender do que e a materia em 
apre<;o. 

Um terceiro caso, de contornos muito mais esbatidos e 
de caracteristicas menos generalizaveis, tem uma origem cul
tural e afectiva e traduz-se pelo sentimento de forte identificayao 
dos individuos oriundos de uma dada area geografica a que se 
consideram, por origem, indissoluvelmente ligados. 

Deste modo definido como Regionalismo, aquele forte 
sentimento de pertenya regional emais visivelmente expresso 
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nos casas de acentuado desfavorecimento economico e social 
das respectivas regioes de origem: emais notorio 0 espirito 
regionalista para os transmontanos e para os beiroes, do que 0 e 
para os oriundos do litoral ou dos grandes espayos urbanos.4 

o regionalismo manifesta-se, sobretudo, em situayoes 
de ausencia prolongada e de real afastamento fisico em relayao 
aterra natal. Assim aparecem as associayoes informalmente 
constituidas de inicio e progressivamente reforyadas e 
formalizadas, que se reclamam do jus solis decorrente de uma 
conterraneidade reconhecida e partilhada. As Casas das Beiras, 
do Alentejo ou da Camarca de Arganil, constituidas tanto em 
Lisboa (para onde conflui a maioria dos migrantes internos) 
como em paises de imigrayao com fortes presenyas dessas 
origens regionais, sao exemplo claro desse tipo de motivayoes 
e de realizayoes concretas. 

o caso da Madeira eparte natural deste paradigma. A 
consciencia de pertenya e de unidade regionalista antecede de 
muito a propria Autonomia Regional, conformando-se esta com 
aquelas; as Casas da Madeira constituem, fora do territorio in
sular, no pais ou no estrangeiro, urn espayo de extra
territorialidade afectiva, ao serviyo dos Madeirenses ausentes 
da sua terra natal e do ideal que a ela os liga. 

o espirito regionalista, indefinivel por carencia de uma 
especificayao precisa e formal, agrega uma miriade de razoes 
de identificayao social e cultural: comunidade de referencias, 
antecedencia de relayoes, memoria comum, conhecimento de 
dificuldades anteriores e de projectos para 0 futuro, adesao aos 
mesmos padroes esteticos, partilha da rotina dos quotidianos e 
do entusiasmo com a novidade das iniciativas verdadeiramente 
excepClonalS. 

o Madeirense radicado no estrangeiro transporta 
consigo, nao apenas 0 escrinio mental em que guarda os trayos 
dominantes da sua cultura individual, mas 0 repositorio completo 
da sua cultura social. POI via desta, tenta manter e recriar 0 

ambiente que constitui referencial afectivo das suas origens, 
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em agregayao estreita com os membros da sua comunidade. 
13 este 0 processo de constituiyao de cada uma das 

Perolas de Cultura madeirense espalhadas pelo mundo, flutos 
da vontade, da determinayao e do espirito regionalista dos 
Madeirenses imigrados. 

Mas sera sempre missao indispensavel, tanto dos 
orgaos de poder como da sociedade civil da Regiao Autonoma 
procurar a realimentayao regular desse espmto, actuando como 
mediadores da interacyao entre a comunidade de origem e cada 
uma das suas congeneres no estrangeiro. As visitas reciprocas, 
a procura de participayao harmonizada em actividades de 
projecyao significativa, 0 envolvimento em projectos e 
iniciativas de comum interesse - constituirao urn factor de 
estimulo ao desenvolvimento associativo no estrangeiro e ao 
reforyo dos layos afectivos com a sua ilha da Madeira. 

Tal sera, afinal, a linha de enfiamento das perolas de 
cultura, cada uma diferente na aparencia mas todas identicas 
na natureza essencial; como urn gigantesco colar afectivo onde 
brilha, ao centro, a propria Perola do AtHintico. 

Notas 

1 Foram os BriHlnicos os principais "descobridores" da voca~ao turistica 
da Madeira, sendo Winston Churchill um seu visitante frequente. Tambem 
foi local do aprazlvel exilio para a nobreza europeia (al viveu ate ao fim a 
Imperatriz Zita da Austro-Hungria) e local de tratamento para a tucerculose: 
a Imperatriz Sissi e 0 cientista alemao Langheran, que deu 0 nome as celulas 
produtoras da insulina humana, na Ilha combateram a doen~a que os 
consumia. 
2 Veja-se do presente autor, Sociologia das Migrar;oes (Lisboa: 
UniversidadeAberta, 1995), cap. 3, Fundamentos Te6ricos, pp. 59-103. 
3 A abordagem interaccionista da moderna Sociologia evidencia este 
conjunto de fen6menos em contexte migrat6rio e explica a existencia de 
situa~oes de diaspora, conceito que, tendo alargado a sua abrangencia e 
aplicavel, nao apenas a situa~ao classica dos judeus expatriados mas 
igualmente a outros grupos nacionais, como por exemplo os Irlandeses, 
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Suecos, Polacos, Caboverdianos e Portugueses. 
4 As grandes Casas Regionais que existiam, desde 0 final do seculo passado, 
no Brasil, multiplicam-se hoje nas principais cidades dos destinos dominantes 
da emigrayao portuguesa, sendo noUlvel 0 papel desempenhado pelas 
instituiyoes deste tipo na manutenyao de elementos rnarcantes da cultura de 
origem dos seus associados. 
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Eduardo Mayone Dias e Jorge de Sena: Correspondencia 

Org. e notas de Mecia de Sena 
e Francisco Cota Fagundes 

1. Cartas de Eduardo Mayone Dias para Jorge de Sena 

Local 


(Los Angeles) 

(Los Angeles) 

Los Angeles 

(Los Angeles) 

(Los Angeles) 

(Los Angeles) 

Los Angeles 

(Los Angeles) 

(Los Angeles) 

(Los Angeles) 

Los Angeles 


(Los Angeles) 

Lisboa 

(Los Angeles) 

(Los Angeles) 

(Los Angeles) 

(Los Angeles) 

(Los Angeles) 

(Los Angeles) 

(Santa Barbara) 


Data 

- 25/4171 
- 22/6171 
- 19/2172 
- 20/11172 
- 8/1173 
- 13/9173 

13/2174 
- 14/4174 
- 29/11174 
- 1311175 
- 23/2175 

- 13/5175 
- 1118175 
- 2/10175 
- 12/11175 
- 22111175 
- 2111176 
- 3/5176 
-17/5176 
- Ag./76 

ManJDact. 

PS/man. 
man. 

it c/nota man. 

man. 
" 
" 

dact. com 
nota man. p/mim 
man. 

" 
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(Linda-a-Velha) - 11/8/76 "-postal ilustrado 
(Los Angeles) - 21110/76 
(Los Angeles) - 24/2/77 dact. 
(Los Angeles) - 13/3/77 
(Santa Barbara) - sid 7/77 man. 
(Santa Barbara) - 9/10/77 
(Los Angeles) - 16/2/78 
+ mensagem de 13/7 que pode ser 75 

* 

April 25, 1971 

Dear Friend: 

On behalf of the Department of Spanish and Portuguese 
of UCLA we would like to call your special attention to the en
closed announcement. 

The commemoration of the Centennial of the Portuguese 
Generation of 1870 is the first event ofthis type and scope con
cerning Portuguese culture ever sponsored by our department. 
We hope that it may contribute not only to the cause of Portu
guese and Brazilian studies in California, but also to a broader 
and better understanding of the significance of our field in the 
context of Spanish and other Western cultures. 

In gathering together with our colleagues and friends on 
Friday, May 14, 1971, we may be taking a decisive step towards 
the realization of our common interest and goals. 

Any efforts you may be willing to make to disseminate 
this information will be very much appreciated. 

Hope to see you on Friday, May 14. 

Alberto Machado da Rosa 
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Eduardo Mayone Dias 

P.S. Nao e esta com certeza a maior novidade do Mundo para 
si (1sto e so para que possa ver e ate elogiar, naturalmente 
- os nossos esfon;;os de promoc;;ao) E.M.D. 

* 
[manuscrita] 
Los Angeles, 22/6/71 

Prezado amigo: 

Recebi urna carta de urn aluno da Faculdade de Letras 
de Lisboa pedindo 0 texto das conferencias que fizemos aqui. 
Nao conhec;;o 0 homem e obviamente nao poderia dizer se esta 
legitimamente interessado na questao ou se e membro de 
alguma organizac;;ao que deseje recolher dados "culturais" (sem 
duvida com motivaC;;ao puramente cientifica). 

De qualquer mane ira, se the quiser mandar uma copia 
da sua conferencia, a direcc;;ao dele e: 

Leopoldo Gonc;;alves 
R. Joao Villaret. 338, 3.0 Dto. 
Lisboa 1. Portugal 

Os meus curnprimentos a sua esposa e urn abrac;;o para 
si. Nao se esquec;;a de nos quando passar por Los Angeles. 

Cordialmente, 
E. Mayone Dias 

* 
[manuscrita] 

Los Angeles, 19/2172 
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Prezado Prof. Sena: 

Esta carta destina-se apenas a continnar 0 convite que 
o Dr. Machado da Rosa lhe fez verbalmente. 

Teriamos de facto 0 maior gosto em 0 ter connosco no 
proximo dia 12 de Maio, durante as comemora90es do quarto 
centemirio de Os Lusfadas, e escutar a sua comunica9ao. 
Esperamos tambem a sua participa9ao na mesa-redonda que se 
seguin!. Se tudo correr comfonne esta previsto, a sec9ao do 
dia 12 sera das 3 as 5. No sabado, 13, gostariamos de ter 
connosco alguns representantes das colonias portuguesas da 
California, ouvir algumas breves exposi90es sobre as suas 
actividades e organizar uma pequena discussao sobre a melbor 
maneira de articular os esfor90s de Universidade e de 
comunidade. 

Espero portanto ve-Io em Maio por aqui. 
Os meus melhores cumprimentos para si e para sua 

esposa, 
, 

Mayone Dias 

[anotado:] "Carta escrita em 1de Abril, pedindo continna9ao" 

* 

From: E. M. Dias 
To: All Portuguese Faculty and students 
Re: Collaboration in Jornal Portugues 

PLEASE READ IN YOUR PORTUGUESE CLASSES 
November 20, 1972 

After several conversations with Mr. Alberto de Lemos, 
editor ofJornal Portugues (one ofthe two Portuguese language 
newspapers published in California) it was agreed that our de
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partrnent would organize a monthly Pagina Cultural for his news
paper. Each Pagina would include a short editorial on problems 
concerning the Luso-American community, plus short stories 
(very short indeed), poetry, travel impressions and brief articles 
on different aspects of the Portuguese and Luso-American life 
and culture. The Pagina Cultural would be alternately published 
in English and Portuguese. 

Collaboration is by no means restricted to UCLA but we 
should certainly have a good representation. I am therefore re
questing material from all of you with an interest in Portuguese. 
Manuscripts in either language should not go beyond four double
spaced pages. They are urgently needed, as part of the newspa
per is set in Portugal and Mr. Lemos wants to have as much copy 
as possible when he leaves for Lisbon in December. 

Please contact me for any further information. I will be 
expecting your material. 

MUlTO OBRIGADO 

Estimado Prof. Sena: 
Seria muito atrevimento pedir-lhe urn poema, urn pequeno 

[a]rtigo de fundo, 0 que quiser? E colabora9ao dos seus alunos? 
A Patria agradeceria. 

Umas boas f6rias, cumprimentos para sua familia. Feliz 
Natal e urn abra90 do 

Eduardo 

* 

Meu Prezado Amigo 

S6 agora, ao regressar de ferias no Mexico, e que encontrei a sua 
amilvel carta e a colabora9ao para 0 JP. Bern, se realmente a 
Piltria nao agradece, agrade90-1he eu, e muito reconhecidamente. 

8-1-73 
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o seu artigo traz dados e levanta problemas que creio serem da 
maior utilidade e interesse para os nossos patricios. Lamento ter
lhe roubado este tempo ao seu tao sobrecarregado honirio mas 
consolo-me corn a ideia que esse tempo foi de certa maneira 
utilizado tamb6m ao nivel pedag6gico. Mais uma vez, urn grande 
muito obrigado. 

Como van os preparativos para 0 encontro das 
comunidades? Espero que se esteja a trabalhar febrilmente por 
ai. 

Por esta altura ja deve saber que foi aprovado 0 curso de 
verao de portugues organizado conjuntamente pela UCSB e pela 
UCLA. Tenho bastantes esperam;as neste curso. Se conseguirmos 
fazer urna coisa razoavelmente decente, isso ira chamar bastante 
a atenyaO para nossos respectivos programas. 

Sem outro assunto, e com os desejos de urn feliz 1973, 
queira aceitar os meus mais cordiais curnprimentos, extensivos a 
sua esposa e filhos. 

Eduardo 

* 
[manuscrita] 
(Los Angeles) 13/9/73 

Estimado Dr. Sena 

Tive pena de nao 0 ter encontrado em Lisboa. Quando 
telefonei para sua casa tinha acabado de partir para ca. 

Mais urna vez muito e muito obrigado pelas atenyoes que 
tiveram connosco durante 0 Verao. 

Saudades para a D. Mecia, Isabel (se ainda estiver) e 
restante familia e urn abrayo do 

Eduardo 
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* 
[manuscrita] 
["Resp. 1312174"] 

Los Angeles, 1112174 

Meu querido amigo 

Desculpe 0 torn oficioso da outra carta ... e s6 para fins 
burocniticos ... Espero sinceramente que possa participar. A sua 
COOperayaO seria preciosissima. 

Quando vierem a Los Angeles, nao deixem de nos avisar. 
A nossa nova casa (1056 S. Crescent Heights Boulevard, LA. Ca. 
90035, teI938-8621) esm inteiramente as vossas ordens. 

Saudades aD. Mecia e a Isabel (e a toda a restante familia) 
e urn abrayo do 

Eduardo 

* 

[ manuscri ta ] 

(Los Angeles) 14/4174 

Estimado Prof. Sena 

Muito obrigado pela sua carta e sobretudo pela franqueza 
corn que me poe 0 problema. Pode crer que compreendo 
perfeitamente e que me pareceria perfeitamente bern que aceitasse 
o convite de San Jose, se eles insistirem. Como pode imaginar, eu 
nao tinha ideia de que os congressos iam ser rivais, quando aceitei 
participar no de S. Leandro. Acho excelente a ideia da mensagem 
para ser lida ern S. Leandro. Se rna quiser mandar, corn todo 0 

prazer a lerei eu mesmo. E quanto ao futuro, estou plenamente de 
acordo consigo: e fugir das associayoes como 0 diabo da cruz. 
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Em rela<;ao it antologia de emigra<;ao, as suas 
observa<;oes vieram de encontro a qualquer coisa que eu semi
intuia, mas que ainda nao tinha consciencializado bern. De facto, 
restringi-la ao tema de emigra<;ao seria demasiado mon6tono. 
Exilia, como diz, e tornado num sentido 0 mais lato possivel, 
seria realmente mais adequado. Os poemas a inc1uir poderiam 
ser publicados ja nos ineditos. Esses poemas sobre a Calif6rnia, 
e mais quaisquer outros que tivesse a gentileza de escolher, 
seriam 6ptimos. Eu posso procura-los, se me indicar onde. E 
urn grande "muito obrigado". 

Disse-me tambem 0 Jack ha tempos, se bern recordo, 
que 0 Prof. Sena tinha traduzido urn poema do John Updike 
sobre os A<;ores. 1 Ja publicou a tradu<;ao? Nesse caso, permita
me que a reproduza no Jarnal Partugues? 

o Jack tambem me comunicou a partida do Manuel 
Louren<;o. Suponho que nao teria havido muitas lagrimas por 
ai ... excepto talvez de alguma teaching assistant ou outra. Fiquei 
muito satisfeito ao saber que 0 interesse pelo curso de Verao era 
grande. Ainda bern. 

Cumprimentos em casa e urn cordial abra<;o do amigo 
agradecido 

Eduardo 

* 
[manuscrita] 

(Los Angeles) 29/11174 

Estimado Dr. Sena 
Muito e muito obrigado pela amabilidade da sua resposta 

e pelos preciosos elementos que me forneceu. 
Envio-lhe a c6pia do verbete que ja submeti ao Prof. 

Moser, dada a implacabilidade de deadline. Creio no entanto 
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que ainda sera possiveJ modificar qualquer coisa, se achar que 
eu escrevi barbaridades maiores. De qualquer modo, tenho 
certas reservas quanto a algumas das tradu90es de titulos e da 
cita9aO. 

Vou estar no Mexico de lOde Dezembro a 5 de Janeiro, 
pe10 que muito 1he agradeceria que me telefonasse pela tie-line 
(Univ. 825-1036, cas a 938-8621) se tiver a1gumreparo urgente 
a fazer. 

Cumprimentos a D. Mecia e mhos e urn abra90 
agradecido do amigo ao dispor 

Eduardo 

* 

[manuscrito] 

(Los Angeles) 13/1/75 

Estimado Dr. Sena 

S6 depois de me ter despedido de si na passado quinta
feira e que me dei conta que nao tinha sido muito de1icado. Eu 
tinha urn encontro logo a seguir e naopodia fazer-lhe as honras 
da cidade, mas devia pelo menos ter explicado isso. 

Poderia no entanto - e isto e menos penitencia que 
querer ter 0 gosto da sua companhia jantar connosco na 
pr6xima quinta-feira? Eu sei que tern aula as sete, mas parecer
1he-ia bern urn early dinner aqui perto da Universidade?2 

Saudades nossas para a sua familia e urn abra90 do 

Eduardo 

* 

Los Angeles, 23 de Fevereiro de 1975 
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Caros amigos 

Ern nome do Centro Cultural Cabrilho e no meu proprio, 
a todos os que tiveram a gentileza de colaborar no "Encontro ern 
Santa Barbara", ontem realizado, 

MUITO E MUITO OBRIGADO 

Espero que tenhamos de novo, muito ern breve, oportunidade de 
nos voltarrnos a encontrar e trabalhar ern comum. 

Muito Cordialmente, 
E.M. Dias 

D. Mecia 

Para si, ern especial, os meus melhores agradecimentos. 
A caldeirada saiu uma obra-prima. Foi so pena que a senhora 
nao pudesse ter estado connosco. 

Saudades para todos 

Eduardo 

* 

Los Angeles) 13/5/75 

Prof. Jorge de Sena 
u.c.L.A. 

A todos os que colaboraram no Dia Luso-Brasileiro,3 
celebrado na UCLA na passada sexta-feira, 9 de Maio, quero 
manifestar 0 meu mais sincero reconhecimento pel a cooperayao 
oferecida. Foi apenas devido ao talento e boa-vontade dos 
participantes no programa que este dia teve tanto exito. 
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A todos portanto 0 meu mais cordial 

Muito obrigado 
E.M. Dias 

* 

[manuscritaJ 

Lisboa, 1118175 

Estimado Dr. Sena 

Desculpe nao ter respondido antes asua pergunta sobre 
possiveis ineditos do Machado da Rosa. Corn a precipitayao 
da partida, nao tive oportunidade de the escrever de Los Ange
les. 

A Maria Aldegice nao encontrou nada entre os papeis, 
como alias ja supUnhamos. Ela sugere no entanto dois trabalhos 
que nunca foram publicados ern Portugal: urn estudo sobre 
Camoes e Rosalia, que apareceu ern Cuba e a introduyao a Uma 
Experiencia Pioneira. Ambos necessitam revisao. Se quiser 
contactar corn eIa, a direcyao eLargo da Jgreja - Monsaraz 
Alto Alentejo. 

Por aqui as coisas estao tensas. Ha uma sensayao quase 
fisica de estarrnos "al filo del agua". Depois de tanto tempo de 
inconsistencias oficiais as pessoas parece que so tern uma 
esperanya: que alguma coisa aconteya, mesmo a soluyao que 
e1es nao desejam. E eu pessoalmente ... entro na situayao quase 
de turista que ainda nao acabou de desfazer as malas e nao 
comeya sequer a entender todas estas complexidades ... sinto 
ja 0 contagio. Anda no ar a iminencia de uma confrontayao 
final, que solucione, de uma maneira ou outra, esta tremenda 
incerteza, as leis que se promulgam e nao se cumprem, as 
decisoes tomadas e destomadas no dia seguinte, a inseguranya 
sobre 0 futuro. Peia primeira vez parece que se esta 
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consciencializando uma oposiyao e as pessoas reagem (nem 
sempre inteligentemente: ass altos as sedes dos PC, 0 Otelo 
vaiado e quase atacado fisicamente no Porto) a soluyoes 
minoritarias mas que antes pareciam inescapaveis. 

Aparentemente a vida continua amena mas a politica e 
uma obcessao em todas as conversas, "subalternizando", como 
se diz agora, ate assuntos pessoais. Ainda se fala em voz baixa, 
ha uma instintiva desconfianya de informayao oficial (voltamos 
aos velhos tempos de ouvir a BBC) e a fragmenta<;:ao da opiniao 
mostra-se pouco coerente com a anunciada unidade POVO
MFA. Surpreende no entanto a relativa liberdade de expressao 
dos jornais independentes (os unicos por exemplo que 
publicaram 0 texto integral do Documento Melo Antunes e da 
carta do Mario Soares). 

Born, cheguei ha dois ou tres dias e ja estou por aqui a 
falar como autoridade. Nao fa<;:a caso. 

Telefone por favor (2191401) se vier ca. Lembran<;:as a 
D. Mecia e aos filhos e urn abra<;:o do amigo as ordens 

Eduardo 

* 

[manuscrita] 
["Resp. 12/10/75"] 

(Los Angeles). 2/10/75 

Prezado Dr. Sena 

Muito obrigado pela sua carta. A iniciativa parece-me 
excelente e pela minha parte farei todo 0 possivel para a levar 
para a frente. Falei disto ao Claude Hulet que recebeu a sua 
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carta - e dentro da sua habitual impassibiIidade, pareceu-me 
que recebeu bern a ideia. Sugeri-Ihe que reunissemos os 
professores e "teaching assistants" de portugues para discutir 0 

que se poderia fazer. 
Suponho que ja etempo de comeyar a preparar 0 relat6rio 

para a Gulbenkian, nao acha? E a prop6sito de subsidios: Ii no 
Portuguese Times que a Universidade de Connecticut tinha 
recebido $38.000 da Gulbenkian e daAlta Cultura. Sera realmente 
possivel? 

Nao sei se ja esta informado de que aconteceu algo 
desagradavel em relayao com 0 curso de Verao. Urn dos filmes 
exibidos na Casa Portuguesa, dos cedidos pelo Centro de Turismo, 
aqui em Los Angeles, parece nao foi devolvido. Ja telefonei a 
Paulita e aMarilyn e elas prometeram averiguar. Se pudesse 
insistir com elas ficaria muito grato. 

Nao sei se ja falaram consigo do Laborat6rio de Linguas 
(Craig on Blv.). Faltava "limpar" certos ruidos das fitas e 
acrescentar a musica e francamente nao sei se esse trabalho estara 
inc1ufdo no oryamento inicial ou nao. 

Que eu saiba ainda nao houve decisao de "cupula" sobre 
as aulas do Fernando [J.B. Martinho] aqui. Continua reinando, 
parece, a mesma magnifica apatia quanto ao portugues. 

Saudades aDona M6cia e aos filhos e para si urn abrayo 
do 

Eduardo 

* 

[manuscrita] 

(Los Angeles) 12/11/75 

Meu prezado Amigo 

Nao sei verdadeiramente como agradecer-Ihe a gentileza 
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e sobretudo a benevolencia da sua carta para 0 Departamento. 
Francamente nom sum dignus e decerto a amizade e 0 convivio 
tiveram 0 seu que de influencia na sua opiniao. Urn grande 
muito ohrigado, portanto. 

Nao tive ainda possibilidade de terminar 0 relat6rio para 
a Gulbenkian. Prometo no entanto faze-Io com a brevidade 
possiveL 

Alarmou-me urn pouco a quantia que a Paulita menciona 
em referencia aos servi90s de laborat6rio de linguas (tanto mais 
que a qualidade do produto que eles apresentaram nao justifica 
o pre90). Suponho que 0 Centro Cabrilho podeni absorver 0 
resto do custo e ter as fitas terminadas para 0 pr6ximo ano. 

Disse a Paulita - nao sei se ela the transmitiu 0 recado 
- que talvez fosse boa ideia anunciar 0 programa de Verao na 
Hispania e Luso-Brazilian Review. Que the parece? 

Do Centro de Turismo nao me comunicaram 0 custo do 
documentario perdido. 

Lembran9as aD. Mecia e filhos e urn abra90 do amigo 
muito grato 

Eduardo 

* 

(Los Angeles) 22/11175 

Estimado Dr. Sena 

Pe90-1he que me perdoe a demora em enviar 0 rascunho 
do relat6rio.4 Tenho estado metido ate as pontas dos poucos 
cabelos que me restam nurn milhao e meio de coisas (geralmente 
enfadonhas) 

Se achar que 0 relat6rio esta demasiadamente ascetico, 
pe90-lhe 0 favor de mo devolver, se possivel com uma breve 
indica9ao de outros pontos a tratar. 
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Como deve ter notado, 0 folheto saiu com a men9ao 
do Francisco [Cota Fagundes] e do Lasse [Tiihonen], que nao 
tinham sido ate enta~ contratados (suponho que a Isabel 0 foi, 
nao?) Isto fez entrar a [ ... ] em panico. F oi com certo trabalho 
que a Paulita e eu a convencemos a nao Ihe telefonar a si. Ela 
alarmou-se sobretudo por pensar que a reac9ao dos alunos lhe 
tinha sido tao desfavonivel que a tinhamos decidido deixar de 
fora. Se 0 Francisco aceitar (0 Lasse parece que aceita), que 
podemos fazer? Ainda ha lugar para ela? Se bern recordo, 0 
Verao passado tivemos urn "plenario" em que se tratou 0 caso 
dela. Nao ficou nada decidido em absoluto, mas 0 consenso 
geral parece ser que ela tinha dado as aulas em condi90es muito 
desfavoraveis e que talvez the pudessemos dar outra 
oportunidade. 

Com urn abra90, receba tambem curnprimentos para a 
D. Mecia e restante familia 

Eduardo 

* 

(Los Angeles) 21/1/76 

Estimado Dr. Sena 

Junto the envio 0 honirio para 0 curso de Verao. 
Consoante a sua carta para 0 Jack Schmidt atribui 8 horas 
semanais a Port. 25 e 7 a Port. 8-B. Desta maneira todo 0 
pessoal tern 0 mesmo numero de horas semanais: 15. 

Fiz 0 possivel para alternar os professores para evitar 
o problema que tivemos 0 ano passado e tambem para chegar 
a uma distribui9ao equitativa das horas de trabalho. 

Se tiver quaisquer objec90es ao que fiz por favor 
comunique comigo. 

Para urna questao de uniformiza9ao de programa de 
estudos, acho que seria desejavel estabelecer 3 niveis no campo 
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das linguas. 
a - Port. 10 (elementar) 12 "unidades" 
b 8-A-25-101A (interrnedio) 14 "unidades" 

101B-101C-102A (avanc;:ado) 12 "unidades" 
o problema, obviamente, consiste nas duas "unidades" a 

mais no nivel intermedio. Seria possivel que ern caso de 
necessidade os alunos tivessem 14 ''unidades'', fazendo urn 
requerimento nesse sentido? (0 Jack e eu achamos que os 
maximos deviam ser 8 unidades para cursos de literatura e 
civilizac;:ao e 12 para os de lingua, a qualquer nivel). 

Urn abrac;:o do amigo sempre ao dispor 

Eduardo 

P.S. E Ii no Popular (corn muito atraso) os dois capitulos de "A 
Gra-Canaria". F ascinante. 5 

[ manuscri ta ] 

* 
[manuscrita] 

["Resp. 5/5/76"] 

(Los Angeles), 3/5/76 


Estimado Dr. Sena 


E corn a certeza de que se encontre ja ern franco 
restabelecimento que me atrevo a importuna-Io corn 0 "shop talk". 
Trata-se, para ser breve, do caso da [ ...]. Como talvez saiba, 
recebi do Prof. Pablo Avila urna carta comunicando-me que por 
raz5es de falta de controle, exiguidade de esforyo, problemas de 
seguros, etc., nao seria possivel utiliza-la no curso de Verao como 
professora sem vencimento. Falei no caso ao Jack e ele sugeriu 
que a empregassemos sem dizer nada asecc;:ao de Curso de Verao. 
A ideia pareceu-me urn pouco imprudente e decidi nao fazer nada 
sem consultar primeiro consigo. Aqui fica portanto a consulta. 
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Calculo que seja mais urn inc6modo desnecessario para si, mas 
espero que me possa desculpar. 

Urn abrac;:o, 

Eduardo 

* 
manuscrito] 

(Los Angeles) 17/5176 

Meu prezado Amigo 

Fiquei muito satisfeito por saber que continuam as suas 
melhoras (apesar do ligeiro pessimismo, decerto injustificado, 
que me pareceu encontrar na sua carta). Com urn periodo de 
repouso, sem muita gente que 0 venha importunar (como eu 
fiz e continuo fazendo) estou certo que muito em breve estani 
de novo em completa forma. S6 que desta vez epreciso moderar 
urn pouco 0 ritmo de trabalho. 

Concordo absolutamente consigo quanta ao caso dos 
servic;:os voluntlirios e gratuitos. Nao tinha realmente pensado 
na reacc;:ao da Summer Session se descobrissem que havia quem 
estivesse disposto a trabalhar sem vencimento (e aqui de novo 
lhe dou toda a razao) mas j a mesmo antes disso nao me parecia 
muito aceitavel a ideia do nosso amigo de empregarmos 
c1andestinamente urn professor. 

Nao ha portanto grande problema. Voltamos ao horano 
primitivo e ea nos arranjaremos com a prata da casa. 

Soube ontem que a Casa Portuguesa nao se pode instalar 
este ana no mesmo sitio. 0 Fred6 esta a tratar de arranjar outra 
sorority oufraternity. 

Saudades para a sua familia e urn abrac;:o amigo do 

Eduardo 
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* 
[manuscrito] 

"Nilo foi possivel ... Aug. 3.76 JS" 
(Santa Barbara) 

Dr. Sena 

Dado todo 0 tempo e esforQo que 0 Fred dedicou a 
organizaQilo das negociaQoes para 0 aluguer da Cas a Portuguesa 
(e outros assuntos referentes ao curso de portugues) nilo seria 
simpatico que 0 Departamento the escrevesse urna carta de 
agradecimento? 

E outra coisa: poderiam vir jantar connosco a Casa 
Portuguesa na segunda? Teriamos especial interesse (e prazer) 
em que viessem, se fosse possiveL 

Urn abraQo 

Eduardo 

* 

[postal ilustrado-manuscrito] 

(Linda-a-Velha) 11/8/76 

Prezadissimo amigo 

Nilo sei como agradecer-lhe 0 inc6modo que teve com 
os papeis que deixei em Santa Barbara. Pode crer que the estou 
muito grato. 

Nilo tomei ainda bern 0 pulso a isto mas parece-me que 
desapareceu urn pouco a tensilo que se sentia 0 ana passado. 

Se precisar de alguma coisa que eu possa fazer aqui, as 
ordens. 
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Saudades para todos, e continua9aO das melhoras e urn 
abra90 

Eduardo 

* 

[manuscrita] 

["Resp. sem c6pia 27110176"] 

(Los Angeles) 21/10176 

Estimado Dr. Sena 

Soube com imenso prazer que tinha finalmente decidido 
ir aEuropaJ Po de crer que essa prova de perfeita recupera9ao 
me alegrou muito. (Nao se esque9a contudo que enecessario 
conservar os ganhos obtidos ... 0 trabalho pode sempre esperar 
mais urn dia). 

Quase nao enecessario dizer que quando vierem a Los 
Angeles tern a nossa casa ao vosso dispor. Teria grande prazer 
se pud6ssemos enta~ ter urn bate-papo descansado. 

Saudades para aD. M6cia e para os filhos, e para si urn 
abra90 do amigo sempre ao dispor 

Eduardo 

* 

24 de Fevereiro de 1977 

Prezado Dr. Sena 

A comissao organizadora dos Dias das Comunidades 
autoriza-me a, em seu nome, the manifestar 0 nosso 
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reconhecimento pela sua amavel oferta de nos enviar urna 
mensagem para ser lida durante as celebrayoes. Ecom 0 maior 
gosto que aceitamos essa oferta, s6 lamentando que nao possa 
estar connosco nesse dia, como 0 tern feito em identicas ocasioes 
anteriores. Queremos tambem apresentar as nossa[s] sinceras 
desculpas por nao termos contactado consigo antes. 

Escrevo hoje tambem ao Fernando Martinho para lhe 
pedir a sua colaborayao. 

Aceite urn abrayo do amigo ao seu dispor, 

Eduardo Mayone Dias 

* 

13 de Maryo de 1977 

Meu Prezado Amigo 

Em resposta asua carta, e em continuaryao do recado que 
pedi ao Fernando que transmitisse, quero comunicar-Ihe que 
telefonei ao David Dolson em Sacramento e que ele me explicou 
que os participantes nao teriam que pagar os $25.00 de inscriryao 
na Conferencia Bilingue se as suas respectivas escolas e 
universidades nao os reembolsassem. Tudo 0 que hi a fazer 
portanto e indicar no boletim de inscriryao que nao recebemos 
qualquer subsidio. 

Esses 25.00 eram tambem qualquer coisa que me estavam 
atravessados e tinha pensado somente mandar 0 boletim a seco. 
No entanto foi born ter recebido a sua carta porque assim fica 
esclarecido 0 assunto. 

Se assim 0 desejar, teria 0 maximo prazer em ler a sua 
mensagem em San Diego. E ji uma velha tradiryao que os 
comendadores sejam sempre uns para os outros ... 

E agora mais a serio, queria pedir-lhe urn grande favor, 
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em nome do Claude Hulet e no meu. Como sabe, abrimos con
curso para urn lugar de urn ana para literatura portuguesa aqui 
na UCLA. Anunciou-se a vaga, etc., mas s6 concorreram meia 
duzia de gatos e nenhum que nos deixasse extaticamente 
deslumbrados. Alias nenhum deles tern verdadeiramente uma 
especializayao em literatura portuguesa - a que mais se 
aproxima e a Joanne Purcell ... Pensamos portanto "importar" 
alguem de Portugal ou do Brasil como professor visitante. 0 
Claude sugeriuo [ ...] mas eu pedi-lhe que considerassemos outras 
possibilidades. 0 professor ideal seria alguem na casa dos trinta 
ou quarenta, com doutoramento e contacto anterior com a cultura 
americana ou pe10 menos experiencia no estrangeiro. Isto, 
obviamente, alem dos requisitos academicos que seriam de 
esperar. Parece que ha uma certa possibilidade de que este ano 
de contrato seja urn ano de experiencia se se encontrar a pessoa 
adequada. Suponho que havera tambem aqui nos Estados Unidos 
gente habilitada - mas onde diabo se esconde que nao da sinal 
de si? Se tiver algumas sugestoes agradeceria tambem 0 envio 
de moradas. 

Vou este fim-de-semana a San Leandro e ilhas adjacentes. 
Farei 0 possivel por contactar com professores dos programas 
bilingues e quejandos e divulgar 0 nosso curso. 

Fiquei muito impressionado com a Dra. Sa Correia, du
rante a reuniao que tivemos aqui. Pe1a primeira vez nos manda 
Portugal urna pessoa que sabe escutar e interessar-se e que, sem 
prometer a lua, parece genuinamente empenhada em contribuir 
com alguma eoisa. 

Disse-me 0 Fernando que a operayao do netinho como 
foi que nao me disseram nada em San Leandro? - tinha eorrido 
magnificamente. Podem erer que foi para n6s uma notieia 
verdadeiramente boa. 

Saudades para D. Mecia e urn abrayo do amigo, 

Eduardo 
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* 
[manuscrito] 

["Resp. 2217177"] 

[sid] (Santa Barbara) 

o Jack escreveu-me dizendo que mandava urn destes 
livros para mim e outro para 0 Bill Hathaway e, em separado, 
urn para si. No entanto fui eu quem recebeu 0 seu. Se por 
acaso lhe chegou as maos 0 exemplar dedicado ao Bill, 
agradeceria que pusesse na minha caixa. 

Umabra90 

Eduardo 

* 

[manuscrita] 

"File p" 

(Los Angeles) 9/10177 


Meu prezado amigo 

Mais uma vez muito obrigado por me ter telefonado 
expressamente para anunciar 0 cancelamento da conferencia. 
Foi de facto urn desapontamento porque ja tinhamos tudo 
preparado. 

Quanto ao outro assunto de que falamos, esqueci-me, 
indisculpavelmente, de The mencionar urn ponto que talvez 
afecte urn pouco a organiza9aO do nosso curso de f6rias. Trata
se de que estou negociando com 0 Edgar Knowlton, de Hono
lulu, uma troca de lug ares por urn trimestre, a come9ar no 
Outono de 1978. Na realidade, se a coisa se concretizar, para 
mim seria urn semestre, a come9ar em Agosto. Nesse caso 
haveria naturalmente certa incompatibilidade com 0 curso de 
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Santa Barbara, pelo que gostaria de the pedir qualquer coisa como 
uma leave ofabsence (ou urn raincheck para ser mais prosaico) 
por urn ano. Se eu nao pudesse ir, talvez 0 curso de literatura 
portuguesa pudesse ser dado pelo nos so novo leitor, se ele ficar 
ai durante 0 Verao. Acho muito importante que este curso se de, 
em vista dos 24% de alunos de origem portuguesa (ou em dois 
casos brasileira) que tivemos 0 Verao passado. Quanto ao curso 
de Metodologia (que me parece igualmente importante) de facto 
qualquer dos Fields (talvez a Barbara seja mais carismatica) 0 
possa dar. Dutra alternativa, como disse, seria 0 Fred. N esse 
caso talvez 0 Jack pudesse voltar para 0 curso de literatura 
brasileira e, se nao 0 Michael Fody que me disse ter falado 
consigo. 

Seria conveniente tambem ir ja negociando 0 aluguer da 

Cas a Portuguesa para tentar evitar as ansiedades de ultima hora. 
Lembran9as em casa e urn abra90 do amigo sempre ao 

dispor 

Eduardo 

* 
[manuscrito] 

(Los Angeles) 16/2178 

Meu prezado Amigo 

Muito obrigado pela amabilidade da sua carta. Foi pena 
de facto nao ter podido ir constatar se se mantem a hist6rica 
hospitalidade havaiana, mas noutra ocasiao sera. (Alias talvez 
tivesse ate sido por pruridos morais que a burocracia UCLAesca 
me pos tantas dificuldades). 
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Sim, a situac;:ao da nossa delegac;:ao (ou 50% dela porque 
eu estive todo 0 tempo caladinho que nem urn rato) em Fullerton 
foi notiveL Enfim, vejamos 0 que da tudo. 

De facto devia ir a Oakland mas ha tantos obstaculos que 
nao sei. Se puder combinar a coisa com urn periodo de 
bisbilhotice academica na Bancrof talvez va. 

Urn abrac;:o do amigo sempre ao dispor 

Eduardo 

* 

[bilhete-manuscrito] 

(Santa Barbara) - 1317/ (73?) 

Muito obrigado pelo emprestimo. Achei 0 livro fulico na 
medida em que marca urn momento (que talvez seja crucial) mas 
concordo consigo: deve ter sido escrito sobretudo pelo seu valor 
de choque. 

Se estiverem livres na pr6xima quarta-feira, gostariam 
de aparecer pelo meu apartamento para compartilhar de uma 
especie de jantar luso-mexicano? (a probabilidade de 
sobrevivencia e bastante alta, apesar de tudo). Por volta das sete 
e meia, se Ihes parece bern. 0 endereco e: 

6651 Picasso, Apt. 102 
Born fim de semana 

Eduardo 

II. Cartas de Jorge de Sena a Eduardo Dias 

25/11171 
114172 
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22112172 
8/11173 - manusc. 
13/2174 
6/4174 
17/11174 
24/9175 
12/10175 
7/11175 - manusc. 
5/5176 
27/10177 
14/2177 
4/3177 
25/3177 
2217177 - manusc. 
12/12177 - manusc. 
1411178 
3/2178 

25 de Novembro de 1971 

Exmo Senhor 
Prof. Dr. Eduardo M. Dias 
UCLA - L.A., Cal. 

Meu caro Dias 

Muito obrigado pe10 plano que me enviou do projectado 
Carn5es Institute da UCLA, por certo excelente ideia como centro 
de estudos e contactos de assuntos portugueses. Corn muito prazer 
aceito a indica9ao de ser delegado ern Santa Barbara; e eborn 
que haja mais outro na pessoa do John Kelly, uma vez que, para 
actividades propriamente organizadoras e sociais no sentido 
promocional, eu, sobrecarregado de trabalhos, sou muito mau 
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agente. 
Tenho apenas, enquanto camonista, uma objec9ao a fazer. 

Creio que por 0 Cam5es no titulo do Instituto e "misleading". 
Acho muito bern os objectivos do Instituto, mas nao me parece 
bern que 0 epico apare9a assim conspicuamente, uma vez que se 
nao trata propriamente de urn instituto de estudos especializados 
de literatura, em que 0 estudo dele, ou estudos que ele simbolize, 
desempenham papel primordial. E parece-me que ja vai sendo 
tempo, sobretudo para nos que nao estamos la a viver de 
patriotismos literario-culturais, nao nos servirmos do pobre poeta 
como urn "rallying point" para a ra9a lusitana. Mas isto afinal e 
de somenos, e 0 que importa e que 0 instituto funcione, vindo a 
ser 0 que se espera dele. 

Recomende-me a todos os colegas ai. E receba 0 melhor 
abra90 do 

Jorge de Sena 

* 

1 de Abril de 1972 

Meu caro Eduardo M. Dias 

Cheguei anteontem anoite da minha "tournee" europeia, 
e ainda estou com 0 sono trocado pela hora de Paris. Mas, ao ir 
ontem auniv. para 0 come90 das aulas, encontrei a sua carta de 
3. Muito obrigado por remeter-me a carta de Milton Frank, que 
alias me escrevera uma igual- suponho que esta era copia para 
seu conhecimento, ja que ele viera aqui consigo. 

Transmiti 0 seu recado ao nosso aluno Antonio Correia 
que entrara em contacto consigo. 

Quanto asua carta de 19 de Fevereiro, que eu tinha, fica 
entao confirmado que eu irei at palestrar de Cam5es no dia 12 de 
Maio proximo. Falarei en ingles: "Cam5es - some new as
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pects of his epic and his thought"8 - 0 que the comunico para 
eventual anuncio. E terei entao parte, no dia 13, no encontro 
com individualidades da colonia portuguesa, a vermos como 
melhorar a situa<;ao dos nossos estudos. 

Chamo a sua aten<;ao para 0 facto de que, para efeitos 
de curriculos, etc., aqui em Santa Barbara, necessito de urn 
convite "oficial" do vosso departamento que possa dar entrada 
nos diversos arquivos burocniticos - 0 que nao posso fazer 
com a sua carta que, embora para mim totalmente confirmatoria, 
nao e 0 que esta gente chama "oficial". Pe<;o-lhe 0 favor de 
providenciar isso. 

Do cansa<;o e tresnoitamento da minha viagem, estou 
com a memoria fora dos gonzos, e nao recordo exactamente se 
era agora em Mar<;o que V. ia com 0 Alberto [Machado da Rosa] 
aos Brasis. Se foi, espero que a viagem tenha corrido 0 melhor 
possive!. 

Recomendar-me-a, por favor, ao Alberto e ao Fred Wil
liams. Aguardando as suas e departamentais noticias, receba 0 

melhor abra<;o que Ihe envia sempre seu 

Jorge de Sena 

* 

Santa Barbara, 22 de Dezembro de 1972 

Meu carD Eduardo Dias 

So ha poucos dias recebi 0 seu memo de 20 de 
Novembro, solicitando colabora<;ao para 0 jomal de Alberto 
Lemos, certamente uma iniciativa digna do melhor louvor. 
Temo, porem, que qualquer coisa que eu agora mande caia ja 
fora do limite estabelecido, se bern entendo 0 que V. diz 
mas, por certo, a colabora<;ao nossa ou que arranjemos epara 
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ter urn can'icter mais ou menos permanente. Nao creio que a 
Patria nos agradec;a, ao contrario do que V. diz, ingrata como e 
por secular natureza intrinseca; nem que, entre nos, todos mais 
ou menos ratos, e como tal educados a se-Io uns dos outros ja nos 
cromossomas patemos, isso adiante alguma coisa, sobretudo se 
se sair de celebrar etemamente as mortas glorias que tao mau 
nome nos grangearam na mitologia actual do universo. Mas que 
nao se diga que a gente nao colabora, embora no meu caso eu 
esteja tremendamente sobrecarregado de trabalhos, e no esforc;o 
de termina-Ios antes da minha digressao conferenciante no 
proximo trimestre, por varias universidades inglesas e do 
continente europeu (Portugal exduido, que nao eEuropa). Junto 
Ihe envio, em sinal de boa vontade uma breve prosa. Poesia, 
francamente, creio que a minha edemasiadamente rebarbativa 
para jomais destinados a pacificos patriotas - e tenho centenas 
de poemas publicados que evidentemente autorizo que sejam 
transcritos por quem se der ao trabalho de os ler. Quanto aos 
alunos, farei 0 possivel por que escrevam de impressoes que 
tenham de viagens ao Jardim da Europa abeira-mar plantado de 
couves e pilritos. 

Aproveito a oportunidade para 0 informar (e ao nosso 
born Machado da Rosa) que a famosa carta, demorada por 
inumeros contratempos, seguini enfim por estes dias para as 
entidades competentes, do que Voces receberao a devida copia. 

E aqui vai, com votos de FelizAno Novo, 0 melhor abrac;o 
do sempre seu 

Jorge de Sena 

* 

Nov. 8, 73 

Meu caro Eduardo Dias 
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Tentei ja mais que uma vez telefonar-lhe sobre 0 seu 
pedido e nao consigo encontra-lo. Creio que ha, para 0 que 
pede, uma bibliografia de Carlos Estorninho que V. pode 
contactar escrevendo para 0 Instituto Britanico em Lisboa. 

Um abra<;:o amigo do 

Jorge de Sena 

p.s. 0 relat6rio "gulbenkiano" esm seguindo para Lisboa. Deus 
Nosso Senhor the ponha a virtude ... 

* 

Santa Barbara, Cal., 13 de Fevereiro de 1974 

Meu caro Eduardo Dias 

Recebi hoje a sua carta de 11, a que me apresso a re
sponder antes que, na melhor das inten<;:oes, ela se perea no 
monte das coisas que a minha vida infernal de trabalho deixa 
de fazer. Sem duvida que terei 0 maior prazer em participar no 
Simp6sio de 8-9 de Junho em San Leandro. Se acaso 0 nao 
puder fazer, a minha participa<;:ao escrita sera lida por si. Tudo 
o que the pe<;:o e que me recorde uma coisa e a outra, antes de 
15 de Maio ... eu, sem querer, esque<;:o-me. E por certo, podendo 
ir, V. me fara 0 favor de passar por aqui e levar-me aBay Area. 

Muitissimo obrigado pela oferta da sua casa, nova 
morada de que tomarei boa nota. Eraro irmos a Los Angeles, 
mas nao deixarei de usar de uma hospitalidade tao 
generosamente oferecida. 

Mecia e Isabel mandam afectuosas lembran<;:as e aqui 
vai 0 melhor abra<;:o amigo do sempre seu 

Jorge de Sena 
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* 

Santa Barbara, Cal., USA, 6 de Abril de 1974 

Meu caro Eduardo Dias 

Regressado de Los Angeles aonde estive escassos dois 
dias no corrupio do desorganizado congresso da Literatura 
Comparada, que nem me deram tempo para pensar em ve-Io e 
para visitar 0 Alberto, como pensara (sem carro, e amarrado aos 
transportes de urn congresso, uma pessoa fica inerme em LA), 
encontro a sua carta de 28 de Maryo. Para V. imaginar como 
ando preocupado com as minhas coisas e as coisas da 
Universidade, quando recebi a sua carta a convidar-me para urn 
simposio, nem reparei que nao era em San Jose, nem me passeou 
pela cabeya que V. se via afrente de uma coisa rival. E aceitei. 
Depois, soube do que acontecia, e fiquei imensamente 
aborrecido, porque ja tenho que me preocupe, sem imiscuir-me 
nestas inevitaveis brigas aonde haj a mais do que urn portugues 
(leia 0 capitulo a respeito, na Peregrinar.;iio). E escrevi-Ihe urna 
longa carta que decidi nao mandar, da mesma forma que as 
escrevi a outros e nao as mandei tambem. Ficar-me de fora de 
tudo isso, servir a comunidade no que ela desejar ser servida, e 
interessa-Ia no desenvolvimento dos estudos de Portugues, e 0 

que me importa. Actividades associativas de qualquer especie, 
para mim que nunca pertenci a agremiayao nenhuma de tal tipo, 
fujo delas como 0 diabo da cruz e, como V. acabou por aprender, 
e a coisa sensata a fazer. As agremiayoes sao uteis para os fins 
que as criaram, e para a satisfayao dos que mandam nelas; mas 
nao se pode contar com elas para mais do que isso: qualquer 
mais e sempre dirigido de umas contra as outras, e e nossa 
obrigayao mantermo-nos de fora e acima, de modo a conservar 
urn prestigio que, em ultima analise, possa servi-Ias, e fazer que 
os contactos delas connosco nao se cindam. Eu nao quefO'tomar 
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partido nestas brigas de precedencia, que ja senti no Dia das 
Comunidades aqui. Mas tenho dividas de gratidao para com 
San Jose, que nao tenho para com San Leandro. Epossivel que, 
para evitar conflitos, acabe por nao ir sequer a San Jose, a nao 
ser que me pressionem muito. Mas, em qualquer caso, mandarei, 
desde que V. me diga a efectiva inten9ao do "simp6sio" em San 
Leandro, uma qualquer mensagem que V. poderia ler. 
Comunica90es nao posso encarar escreve-las, com tudo quanta 
tenho para fazer. Se desejar uma mensagem minha, e s6 dizer
se nao deseja, nao se fala mais nisso. 

Quanto a antologia sobre 0 tema da emigra9ao, parece
me coisa demasiado estreita: e estreitar ainda mais 0 que, ja por 
si, nao sera numeroso quanto a poesia de portugueses na 
Calif6rnia. Parece-me mais razoavel fazer uma antologia de 
poesia dos portugueses que vivem na Calif6rnia, se tal e possivel, 
recomendando que, se fOr mais possivel, haja poemas sobre a 
emigra9aO. No meu caso, grande parte da minha poesia dos 
ultimos anos e, indirectamente, de "exilio", mas nao me lembro 
de ter tratado alguma vez da "emigra9ao" como tema poetico. 
Se quiser poesia minha, sem tais restri90es, podera te-Ia. Urn 
ponto que nao me esclarece: poesia public ada ou inedita? Porque, 
publicada, tenho urn par de poemas sobre a Calif6rnia. 

A Mecia agradece e retribui as suas saudades, recomende
me a Sua Mulher, e aqui vai 0 abra90 do sempre seu amigo, 

Jorge de Sena 

* 

Santa Barbara, Cal., 17 de Novembro de 1974 

Meu carD Eduardo Dias 

Desculpe-me que s6 agora responda ao seu recado 
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telef6nico pedindo material informativo para 0 verbete a meu 
respeito para 0 Columbia Dictionary. Nao sei - a nao ser por 
ter visto 0 verbete sobre Fernando Pessoa que 0 Moser me 
mandou - como V. 0 fani, na mesma medida em que ainda 
nao pensei no "formato" dos verbetes que me cabem. Por isso, 
junto lhe envio 0 meu curriculo com as actualizayoes sucessivas, 
tal como foi estabelecido para a UCSB. No final, marco como 
publicados ja alguns volumes que, em Julho, ultima data, ainda 
o nao estavam. 

Creio que alguns dados talvez importem, que V. nao 
deduz facilmente do curriculo: Estive no Brasil de 1959 a 1965, 
e desde entao nos Estados Unidos. Quanto ao mais, interessara 
acentuar que, ainda que Brasileiro de nacionalidade, e a 
literatura portuguesa que pertenyo, pelo que 0 melhor sera 
deixar de fora a menyao a nacionalidade. 

Parece-me que ha que acentuar 0 meu lugar como poeta, 
que e 0 que eu sou principalmente (onze livros de poemas desde 
1942); como ficcionista (dois livros de contos); como 
dramaturgo (dois volumes de peyas de teatro, uma delas, 0 
Indesejado, considerada uma das mais importantes do seculo 
por alguma critica); como tradutor de poesia de diversas linguas 
(tres volumes coligindo centenas de poemas traduzidos); como 
critico de tendencia estruturalista (numerosos artigos e 
prefacios); como renovador e autoridade nos estudos 
camonianos (tres volumes e varios artigos); como historiador 
da literatura e da cultura (varios volumes de ensaios, a hist6ria 
da literatura inglesa existente em portugues, os imensos dois 
volumes de Estudos de Hist6ria e de Cultura, que se ocupam 
de literatura portuguesa e espanhola dos seculos XVI e XVII, 
o recente volume sobre Francisco de la Torre, etc); como 
ensaista em geral. Quanto ao poeta, se posso ter alguma opiniao 
na materia, preferiria que V. se confinasse as informayoes 
gerais,a que repetisse 0 que alguma critica as vezes tern dito 
acerca da minha obscuridade (que e s6 0 esconder -se que escrevi 
do melhor surrealismo antes dos surrealistas portugueses, e que 
publiquei muitos poemas que os neo-realistas desejariam ter 
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escrito) ... 
E aqui tern. Se precisar de mais alguma informa<;ao, estou 

ao seu inteiro dispor. Receba 0 melhor abra<;o do sempre seu 

Jorge de Sena 

* 

Jorge de Sena 
24 de Setembro de 1975 

Meu caro Eduardo Dias 

Muito obrigado pela sua carta portucalense como 
sabeni, com tudo 0 que entretanto caira em cima de mim aqui, 
mais 0 apenas mes que 0 "chairmanato" me da, acabei por 
cancelar a viagem aultima hora, e por ca fiquei. Irei na Primavera, 
quando terei 0 meu sabatico, e entao com mais tempo. 

A razao da minha carta e a seguinte. No proximo outubro, 
visitan.t este pais (aonde tern vindo mais do que uma vez, para 
leitura e comentario de tradu<;oes por ele feitas, tendo estado 
aqui em Santa Barbara, e em varios outros lugares, ha dois anos, 
pela ultima vez) 0 poeta ingles Jonathan Griffin, menos conhecido 
do que devia se-lo (sempre publicou pouco, mas uma colec<;ao 
da sua poesia esta para sair agora em Londres, e e muito estimado 
pelas novas gera<;oes britanicas), 0 qual se tern distinguido pelas 
suas magnificas tradu<;oes de poetas portugueses e franceses. E 
dele 0 volume Penguin do Fernando Pessoa, dele sao muitas das 
tradu<;oes de poetas modernos portugueses publicadas em 
Londres em Modern Poetry in Translation 13/14, e vai sair la 
urn voluminho de tradu<;oes de Camoes que, por sinal, tera 
prefacio meu).9 Quanto ao frances, esta a preparar urn volume 
de Rimbaud e ~Utro do surrealista Rene Char, para a Penguin. 
Poderiam mais de urn depart. juntar-se, incluindo a Lit. 
Comparada, para 0 trazer ate estas bandas, uma vez que ele tern 



287 CORRESPONDENCIA 

ja vanos "engagements" na costa leste (N.Y.u., Harvard,Amherst, 
etc). a "fee" que cada urn de n6s arranjasse, ajudaria ao 
pagamento da viagem do outro lado ate aqui e volta, em fim de 
auto. 

a outro caso e da famosa catedrMica de Roma, Luciana 
Stegagno Picchio, medievalista, grande historiadora, como sabe, 
do teatro portugues, e recentemente autora do que sera por muito 
tempo a melhor hist6ria da lit. brasileira. lO Alem do mais, Luciana 
e urn "poder europeu", pelas ligayoes que possui, e pode ser 
eventualmente util a estudantes nossos, etc. Vira ela a Yale, 
Harvard, etc na Primavera, pelo que, do mesmo modo, poderiamos 
juntar-nos varios para traze-Ia ate aqui. Santa Barbara e Stanford 
ja the estao asseguradas. Escrevi para 0 Texas e 0 Novo Mexico, 
bern como aJoanne Purcell (mas ainda nao recebi resposta). 

Por este mesmo correio, escrevi ao Claude Hulet - mas 
queria que V estivesse avisado, falasse com a D. Isabel e com os 
estudantes, etc, etc, para ajudar a conseguir-se alguma coisa. 
Acerca do Griffin, you escrever ao Band, da LC, que pode 
interessar-se tambem. 

Recebi hci tempo a sua separata sobre 0 Pelayoll (muito 
boa como a sua tese), e em que V. trata com muita delicadeza 0 

interesse por Portugal, que ele tinha, sempre acompanhado de 
algurn desprezo (lembremo-nos da famosa frase do Horacia en 
Espana, quando ele diz que Portugal preferiu a sua mediocridade 
a participar das g16rias espanholas ... ) - muito obrigado. Destes 
estudos e que precisamos, sobretudo nestas bandas aonde 0 

hispanico submerge tudo. 
Com as nossas melhores lembranyas, aqui vai 0 grande 

abrayo amigo do 

Jorge de Sena 

* 

Santa Barbara, 12 de Outubro de 1975 

http:brasileira.lO
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Meu caro Eduardo Dias 

Desculpe-me so agora responder asua carta de 2, mas 
estas semanas de come'Yo do ano, com as administra'Yoes de duas 
chefias e a necessidade de ensinar dois cursos tern sido infemais. 

Muito obrigado por ter iniciado movimento acerca da 
vinda do Griffin (de cuja chegada aos States ainda nao recebi 
noticia) e da Luciana (esta ja tern convites do Texas, de New 
Mexico e Stanford, alem de Santa Barbara, 0 que facilita a visita 

argumento que V. pode usar). Diga-me do que houver. 
E tempo, sim senhor, de preparar-se e remeter-se 0 

relatorio aGulbenkian - de resto, acabo de receber cartadeles, 
a dizer-me que me dao urn adiantamento sobre 0 ano proximo (e 
que, no ano proximo, no subsfdio ja concedido para entao, mas 
nao enviado e claro, farao por repor esse dinheiro). Assim, suceda 
o que suceder, teremos 0 proximo Verao garantido, e algo mais. 
Vamos, pois, ao relatorio quanto antes. 

Sobre anoticia do Portuguese Times, emrela'Yao aUniv. 
de Connecticut, ha alguns meses, nao sei por que vias, ela chegara 
aadministra'Yao aqui, que questionou acerca do caso. Parece
me grande exagero. 0 que eu fiz, contestando foi mostrar que, 
com os subsidios que temos recebido, mais os salarios mensais 
dos leitores que 0 lAC paga, nos ja recebemos bern mais das 
duas fontes, nao contando remessas de livros. Nao sei se V. 
sabe que - suponho que foi urn pedido do Paul Smith - a 
UCLA recebeu alguns milhares de dolares para compra de livros, 
dados pela Gulbenkian. 

Quanto ao filme exibido na Casa Portuguesa, creio que, 
entretanto, ja as secret:irias the responderam. Tudo se fez para 
descobri-Io e nao aparece. Que teremos de fazer a tal respeito? 

Sobre 0 Lab. de Linguas, nao consigo descobrir a pessoa 
ou 0 caso em que me fala. Poderia V. contactar a secretaria 
aqui, ou 0 Lab. mesmo, aver se se esclarece? au explicar-me 
melhor do que se trata? 
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o folheto da Summer Session esta a ser feito, e sera 
distribuido muito em breve. 

Para entrar V. em contacto telef6nico comigo, de urn 
modo geral estou sempre as manhas em casa. Quase todas as 
tardes you a univ., mas nao ecerto. 0 certo eque as 2as, 4as e 
6as, estou no Dept. (0 telefone da secretaria) das 3 da tarde em 
diante. 

Muitas e amigas recomenda.;oes nossas para V. e os 
Seus, e 0 grande abra.;o do sempre seu 

Jorge de Sena 

PS - Estive aqui todo 0 Verao, mas nunca veio pedido da carta 
de recomenda.;ao a seu respeito. Investigue. 

* 

Nov. 7.75 

Meu caro Eduardo Dias 

E contra as regras "revelar" 0 que se diz em 
recomenda.;oes ... Mas nunca respeitei as regras em rela.;ao 
aos colegas que estimo. 

Por isso, confidencialmente e para seu conhecimento, 
aqui vai uma c6pia do que escrevi recomendando a sua 
promo.;ao. 

Espero que a coisa saia! 
Um abra.;o amigo do 

Jorge de Sena 

* 
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Santa Barbara, 5/5/76 

Meu caro Eduardo Dias 

Acabo de receber a sua carta de 3 do corrente. E certo 
que estou em restabelecimento, mas este nao etao "franco" como 
isso - 0 medico ontem nao me consentiu a hipotese de viajar a 
Europa por muitas semanas ainda. 12 

Quanto as questoes departamentais, eu estou em sick leave 
oficialmente, e 0 Pablo Avila de acting chairman. Por todas as 
razoes, seria extremamente indelicado da minha parte interferir 
com algo que ele tenha feito e decidido; e estou e quero estar de 
fora de tudo, a menos que, por extrema necessidade de servic;;o, 
necessitem qualquer esclarecimento meu: e0 que os meus nervos 
e a minha recuperayao cardiaca exigem. 

Mas, de qualquer forma, nao me parece Hcito ir contra 0 

que 0 chairman decidiu, e ainda menos empregar, seja quemfor, 
em cursos oficialmente registados, sem 0 conhecimento da 
direcC;;ao das Summer Sessions. Alem de que, tendo sido tao dificil 
arrancar a S.S. 0 dinheiro para os docentes que previmos, pense 
no que sucederia se eles descobrissem que htl pessoas dispostas a 
ensinar de graya ... 

Urn grande abrac;;o de 

Jorge de Sena 

* 

27 Out~o 76 

Meu caro Eduardo Dias 

Muito obrigado pela sua nota de 21, que ontem me chegou. 
A viagem a Europa decorreu realmente muito bern, e aguentei-a 

http:ainda.12
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melhor do que eu contava. Vamos aver se, com mais calma, a 
rep ito no trimestre sabatico da Primavera, que me foi adiado do 
ana passado para este. Agora, nao tenciono viajar, a nao ser (se 
o medico me deixar enfrentar os rigores invernais de New York) 
para 0 MLA convention: 13 como "chairman" compete-me 
entrevistar urn montao de gente, e tenho urn par de seminarios 
em que estar, alem da reuniao do Editorial Board do PMLA. 
Mas bern sei que a vossa hospitalidade em Los Angeles esta 
sempre ao nosso dispor. 

Aproveito a ocasiao para tratar de duas coisas. Uma e 
que, nao tendo nos 0 Jack para 0 Verao, e 0 Williams quem tratara 
aqui de tudo, e contactara V. para os acertos e 0 mais que ha a 
fazer (V. sera, como sempre, co-director). A outra e que dei ardem 
que lhe remetessem copias das "avalia90es", como V. pediu, que 
ja estao - suponho a ser feitas. 

As nossas melhores lembran9as para Sua Mulher e Filha, 
e para V. 0 sempre muito amigo abra90 do 

Jorge de Sena 

* 

Jorge de Sena 
February 14, 1977 

Exmo Senhor 
Professor Eduardo M. Dias 
UCLA 

Meu caro Eduardo Dias 

Esta carta - meio-oficial e meio-particular - tern duas 
partes, uma tratando das nossas fortunas em rela9ao ao Curso de 
Vedio, e outra do Dia das Comunidades, ambos assuntos em que 
V. esta envolvido. 

Quanto ao Curso de Verao, deve V. estar a receber, se 
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nao recebeu ja, OS folhetos que ficaram finalmente prontos. 
Insisto em que, este ano, mais que nunc a, necessitamos de uma 
"big drive" para arranjar alunos. Note 0 corte que tivemos, s6 
porque no ano passado os alunos foram 68 em vez de 80 ... 
(quando na verdade uns quantos, se nao frequentaram 0 curso, 
pagaram a "tuition", mas nao houve maneira de receber 0 

dinheiro de volta, que nos cortaram do on;amento a menos que, 
aultima hora da pre-registration, ou no comeyo das classes, 
tenhamos gente com que provar a necessidade). Dutro 
importante ponto, essa e boa noticia: a Gulbenkian renovou
nos 0 subsidio para mais dois anos (Verao de 1977 e ano regular 
de 1977-78, e Vedlo de 1978 e ano regular de 1978-79), e, 
atendendo ao aumento dos custos, ampliou em 2.500 d6lares 0 

subsidio anual, 0 que nos permite respirar melhor nos dois anos 
mais pr6ximos. 

Agora, quanto as Comunidades Portuguesas, a cujo 
comite principal V. pertence. Creio que, em tempos, recebi um 
convite para falar na ocasiao, e, dizendo que, na data, estarei de 
licenya em Portugal, ofereci - se a mem6ria me nao falha 
enviar uma mensagem que seria lida hi. Ate hoje nao recebi 
resposta a tal escrito meu. E 0 caso e que me considero, sem 
discussao possivel (e nao veja nisto nada de menos considerayao 
- apenas sou mais velho que V.), 0 "dean" dos Estudos 
Portugueses neste pais, pelo menos, ainda que haja por ai uns 
velhotes que podem querer passar por tal. Este um dos pontos 
em relayao ao Dia. Agora 0 outro, que e estranho e deve ser 
corrigido, creio eu. Aqui, eu recebi a lista de comites ou Ia que 
e, com datas, etc. D Fred Williams tambem recebeu. Mas 0 

Martinho nao recebeu nada. de especie nenhuma - 0 que, em 
minha opiniao, deve ser imediatamente corrigido, ainda que 0 

nao convidem para nenhuma discussao. Nao acha? 
Nao sei se ja sabe da "escandula" anti-lus6fila de Ber

keley. Para 0 lugar de "assistant professor" (ou eventuaimente 
mais) de Lit. portuguesa, ali no centro mais ilustre da Bay Area, 
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luso-americanos, e (a pedido do "chairman" que me pediu que 
escrevesse a varias pessoas Iusas para que concorressem, 0 que 
elas fizeram 0 que era urn 6bvio "cover-up") portugueses de 
Portugal ... Pois bern: vao importar do Brasil, para 0 posto, 0 

[ ...J,14 sobrinho do [ ...], filho este espiritual do [ ...], 0 qual era 
genro do [ ...], mais conhecido por [ ...] entre os amigos de in:ffincia 
como eram os [ ...] todos deste mundo e do outro (aquela dinastia 
paulistana que se tomou uma das pragas do nosso universo). 
Ninguem e menos suspeito de anti-brasileirismo, quando 
considero 0 Brasil uma das minhas duas patrias. Mas, na Bay 
Area, isto, depois de ja terem nomeado urn linguista brasileiro 
que nao se digna tomar conhecimento de variantes portuguesas, 
creio que deveria por uma vez abrir os olhos dos Manueis Reis 
e etc, para os [ados aonde se pensa nos interesses deles. Sera 
que a colonia ignora esta total prova de insensibilidade, ou a 
aceita? 

Receba 0 melhor abrayo do sempre seu 

Jorge de Sena 

P.S. Note que, alem daque1es dois acima, ha 0 Woodbridge, 
100% em Lit. Bras., e 0 Askins, 50/50 em Lit. Port. e Espanhola. 
E e tudo. 

* 

Jorge de Sena 
Maryo 4, 1977 

Meu caro Eduardo Dias 

Serve esta carta a agradecer formalmente a sua de 24 de 
Fevereiro, em nome da Comissao Organizadora do Dia das 
Comunidades Portuguesas confirmando a aceitayao de uma 
mensagem minha, uma vez que - como ja lhe confirmei a V. 
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pelo telefone entretanto nao me sera possivel estarpresente 
nesse dia, uma vez que estarei a urn par de dias da minha 
partida para a Europa. Todavia, estarei presente na manha de 
21 aBilingual Conference, a que 0 State Board ofEducation 
me convidou, como urn dos "speakers". Assim, tal como 
anteriorrnente haviamos assentado tera V. a mensagem para 
o dia 23 de Abril, que alguem que pode muito bern ser V. 
mesmo, fara 0 favor de me ler. 

Verificando a inscri9aO (boletim) na Conference que 
a gente de Sacramento me enviou junto com 0 convite para 
falar, vejo que devemos pagar 25.00. Como eisto? Entao eu 
sou convidado a perorar, desloco-me urn dia a San Diego, e 
ainda por cima - sem que ninguem me pague as despesas, 
tenho de pagar 25.00? Que hist6ria eesta? Nao pago coisa 
nenhurna. Podera V. esc1arecer 0 caso corn 0 John Vieira, 
que ea pessoa mencionada no impresso que recebi? Eu nao 
vou tomar parte na "conference" - vou s6 falar, e suponho 
que 0 impresso, na melhor das hip6teses, me foi mandado 
para eu saber de que se tratava. 

Urn abra90 amigo do sempre seu 

Jorge de Sena 

* 

Santa Barbara, Ca., USA, 25 de mar90 de 1977 

Meu caro Eduardo Dias 

Muito obrigado pe1a sua carta de 13, a que nao 
respondera ainda, por estar numa corrida contra-re16gio de 
burocracias e neg6cios concomitantes, para deixar, tanto 
quanto possivel, "tudo feito", antes de entrar em sabatico no 
pr6ximo dia 1, por todas as raz5es e mais uma. Aqui entre 
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nos que ninguem nos ouve, e quanto it Conferencia Bilingue de 
San Diego, va-se preparando espiritualmente para a hipotese 
de, alem de la ser V. mesmo, arcar com a responsabilidade de 
representar-me, visto que sera possivel (neste ponto, estou sus
penso no ar, sem saber ao certo) que eu tenha de, nesse dia, estar 
ja de voo para a Italia, viajando pois dos States uns dez dias 
mais cedo do que pensara.15 

Quanto it ideia [ ...] que parece ser, este nome de familia, 
o unico que os nossos ilustres companheiros de Portugues 
conhecem na UC, acho-a mais do que absurda. Nada tenho 
contra brasileiros ou gente la fixada ensinar Literatura Portuguesa 
(tecnicamente, ate me condenaria a mim mesmo, portador de 
passaporte brasileiro ... ), mas tenho contra essa mafia paulistana 
que, para mal dos pecados lusitanos, ja vai na 4.a gera9ao, 
independentemente de alguns servi90s que ocasionalmente 
prestaram acausa (mas sempre muito mais a si mesmos e aos 
membros da familia que 0 Fidelino fundou ou fisica ou 
espiritualmente). E so a ideia de termos 0 sobrinho em Berke
ley e 0 tio em LA faz-me tremer de vergonha e de tristeza. Que 
mel tern essa gente para untar estes americanos (pois que 0 feudo 
deles tern tentaculos no Texas, e etc)? No Brasil, ha, alem deles, 
numerosa outra gente. E da mais alta qualidade. A Nelly Novaes 
Coelho (a quem se pode escrever para RuaAbilio Borges, 353, 
ap. 34, 04005 Sao Paulo), 0 Fernando Mendon9a (portugues 
rabiosamente neo-realista em seus tempos, e creio que assim 
continue). A Nelly, que eles tern sacaneado quanto podem, se 
nao pode vir, dara outros nomes, se e "brasileiro" 0 que querem. 
De Portugal, 0 melhor e escrever imediatamente a duas pessoas, 
V. mesmo, ou convencer 0 Hulet a que 0 fa9a: 0 Jacinto do 
Prado Coelho, eo Jose-Augusto Fran9a, respectivamente para 
Col6quio-Letras e para CoI6quio-Artes, na Gulbenkian. 0 
primeiro pontifica na Fac. de Letras de Lisboa, 0 segundo na 
Universidade Nova. Os dois podem indicar nomes de gente 
nova em condi90es de vir. Olhando para fora de Portugal, sugiro 

http:pensara.15
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urn nome excelente: 0 anglo-portugues Helder Macedo, que 
tern Doutorado (como a Nelly tern), e e professor do King's 
College da Universidade de Londres, King's College, Depart
ment of Portuguese, Strand, London. Alem de dar estas 
indica<;:oes ao Hulet, escreve V. ja a toda a gente, para que 
mandem aplica90es ao vosso chairman os que se queiram 
candidatos (e para todos pode V. indicar que contactou comigo 
a respeito do assunto). 

Realmente, a opera<;:ao do meu neto parece que foi um 
exito tremendo. Mas 0 caso do pai dele, meu genro (que dentro 
em pouco 0 nao sera, ja que 0 div6rcio esta a concluir-se), tern 
sido pi~r, como folhetim, que os Misterios de Paris e a Toutinegra 
do Moinho, juntos em folhetim diano. E ate ontem, nem eu 
sabia, do ultimo fascicuIo, com a familia e os amigos, para 
poupar-me, escondendo-me a realidade ... Completamente louco 
e desejando voltar para Portugal, meti -0 eu no aviao para Lisboa 
... de onde voltou (uma de Lisboa, outra de Sao Francisco) a 
aparecer anossa porta, ate que ontem, depois de estar internado 
num hospital, a policia e urn enfermeiro (cuja viagem de ida e 
volta, mais as outras, pagamos ... ) 0 Ievaram ate a porta do 
aviao de Lisboa, em New York ... Incrivel de Ioucura aminha 
custa, e de malignidade dos pais dele que foram quem 0 meteu 
no aviao para ca, quando eIe chegou Ia da primeira viagem. Se 
eu contar esta hist6ria, toda a gente juiga que e mentira 0 que 
temos passado com tal criatura, desde a hora em que, em Lisboa, 
a minha filha, babada ao cheiro de urn portugues do Restelo, 
comoja acontecera a outra antes dela, e espero que nao aconte<;:a 
a mais nenhuma, j a que ha homens em toda a parte e fora do 
meu bairro lisboeta, cedera a deixar-se noivar com urn cretino. 
o pobre triste ja nem conversa em silencio com as galaxias: ja 
vive numa delas, segundo declarou mas nao eminha culpa 
que ele confunda a galaxia com a minha casa! 

Para V. as nossas melhores lembran<;:as, e 0 grande abra<;:o 
muito amigo do sempre seu 
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Jorge de Sena 

PS - Em ausencia minha, que os preparos intensos do 
curso de verao, cuja batalha de 80 inscritos precisamos de ganhar, 
nao esmore9am. Como "chairman" fica a substituir-me, "act
ing", 0 Harvey Sharrer que e"lus6filo" e medievalista. E eclaro 
que estao aqui, para todos os contactos, 0 Williams eo Fernando. 

* 

Julho 22.77 

Meu caro Eduardo Dias 

Muito antes da sua carta - e deste volume que the foi 
parar - eu recebera 0 exemplar do Bill; e, nao ligando 0 nome 
apessoa, devolvera-o ao Jack, reclamando 0 meu. Por agora, s6 
posso agradecer-lhe ... 0 exemplar que me chega das suas maos 

Quando 0 Bill veio falar comigo da 10 vez sobre a bolsa, 
eu creio que haviamos falado do caso. Urn abra90 do 

Jorge de Sena 

* 

[ manuscrito ] 

Santa Barbara, 12/12/77 

Meu caro Eduardo 

Esta carta e"self-explanatory", e s6 agora me foi possivel 
(a EMP elenta ... ) escreve-la. Necessito do seu caloroso apoio 
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e da sua influencia para que dai 0 apoio me nao falhe. Dm 
grande abra90 do sempre seu 

Jorge de Sena 

* 

Santa Barbara, Ca., 14 de Janeiro de 1978 

Meu caro Eduardo Dias 

Muitissimo obrigado pela sua carta de apoio ao assunto 
lisboeta referido na minha diplomatica "circular" aos luso
brasilicos do sistema da DC, e que veio juntar-se a todas as 
respostas ja recebidas e todas abertamente positivas (so urn ainda 
nao respondeu, e ao Romeralo, em Madrid, estou a enviar nova 
copia, uma vez que recebi carta dele sobre varios assuntos, nao 
menciona este, e sera obvio que tal remessa nos sa se extraviou). 
Assim que tudo esteja na minha mao, com urn memorial sera 
remetido aEAP, para que a ponderosa maquina se ponha em 
movimento (e do geral apoio informarei as entidades Ius as 
envolvidas, uma vez que 0 foram desta sondag em prelirninar 
que a e1es tambem importa saber como foi positiva). 

Tambem eu nao vejo como, num caso de "dado e 
arrega9ado" como este, podeni a nossa inclita DC nao ir para 
diante. Mas, meu caro, quando foi dos dinheiros da Gulbenkian 
nem V. imagina a complica9ao que foi - ao fim de muitas ida e 
vindas, muita pergunta desconfiada, os Regentes fizeram 
literalmente 0 favor de aceitar a dadiva ... pois quem somos nos 
para receber assim subsidios sem mais aquelas? 

E a proposito de quem somos nos. Esse seu Dept. ai, 
que deixou V. ficar de injusto molho para 0 resto da vida, esta a 
manifestar uma falta de imagina9ao aflitiva e honrando-me 
e ao meu Dept. excessivamente, no pretender copiar tudo 0 que 
Santa Barbara faz. Como recordani, houve primeiro, se nao 
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estou em erro, aquela velada ameac;;a a V. acerca de, com muito 
Verao em Santa Barbara, as chances de advancement ai 
perigarem fortemente (quando n6s haviamos apelado para vos, 
nao s6 por simpatia pessoal ou por reconhecer competencias 
vizinhas, mas por acto politico de patentear solidariedade e nao 
rivalidade). Depois, houve 0 convidarem-me para ensinar at
sacrificio que fiz e contribuiu para a minha falta de saude. Mas 
a seguir houve os convites e sondagens multiplicados para que 
eu deixasse Santa Barbara e me mudasse para LA que recusei. 
Quando, ja urn par de anos, convidamos como Visiting Profes
sor 0 Luis Leal, que epor certo uma ilustre figura de estudioso 
e criatura humana, logo este ana se nao lembraram de outro 
para convidar que nao ele ... E ha poucas semanas chegou-se a 
raia da indecencia e da ilegalidade, com 0 convite departamental 
expresso, dirigido ao eminente Allen Phillips que nos compramos 
do Texas, para nos deixar e 'join the crowd there". Ecom enorme 
satisfac;;ao que verifico ter tao carismatica influencia nesse 
corredor aonde andei invisivel dois trimestres16 de ma-criac;;ao 
departamental, e possuirmos tal imagem susceptivel de causar 
tais invejas a urn dept. que, com uma megal6polis atras sempre 
se podera dar ao luxo de nao fazer nada para ter alunos. Mas 
atacar directamente os vizinhos respeitaveis, honestos e 
colaborantes, e realmente uma mudanc;;a de estilo, a ter na devida 
conta. 

Tantas tern sido as minhas burocracias e quejandas coisas 
mais ou menos recentes e permanentes que nem sei como 
estamos de vinda sua a Santa Barbara veraniega, ou nao recorda 
bern neste instante. Nao foi que V. me disse que se estava em 
que faltavam as autorizac;;5es finais desse mamute 
necessariamente f6ssil que e a UCLA? Ou ja se ultrapassou 
isso? Esclarec;;a-me na prime ira oportunidade. 

Para si e para os Seus as nossas mais ami gas lembran9as 
domesticas. E aqui vai 0 melhor abra90 amigo do sempre seu 
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Jorge de Sena 

PS - v. ira a"conference" em Oakland em 30-31 de 
Man;o?17 Eu tenciono ir, pois me convidaram, e tenciono levar 
comigo 0 Arnaldo Saraiva para que 0 conheyam como 
conheciam 0 Martinho ja. 

* 

Jorge de Sena 
3 de Fevereiro de 1978 

Meu caro Eduardo Dias 

Muito obrigado pelo seu bilhete de 30 do findo Janeiro, 
que me confirma (tranquilizando-me acerca do problema) a sua 
vinda para aqui no Verao, a enviar toneladas de Portugues pel as 
bocas abaixo de umas dezenas de estudantes que venham buscar 
a nossa instruyao, e a dividir com 0 Fred Williams 0 reger da 
banda de musica. S6 lamento que esta tranquilidade nossa seja 
ao preyO de V. nao ir espanejar-se para Hawai (ainda que eu 
pense que 0 puritanismo deu cabo daquelas maravilhas 
paradisiacas, ao natural, descritas com Iumes nos olhos pelos 
viajantes ou visitantes antigos, com uma populayao inteira de 
perna aberta, e que pernas e etc ... - e, se calhar, uma pessoa 
pode espanejar-se la menos do que em LA!). 

A menos que algo me saia mal nas contas, irei a Oak
land, e tenho pena de que V. esteja com tentayoes de nao ir 
acho que devia e deve, com outras viagens ou nao que precise 
de fazer. 

o Fred, hoje voando de Indiana aonde foi em serviyo 
EAPesco, deu-me, antes de partir, minuciosa informayao sobre 
o encontro de Fullerton, bern como da brilhante actuayao da 
vossa delegayao angelica. 

Sei bern que temos sempre uma casa ai, e nao esqueya 
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V. nunca que tern outra aqui, sempre pronta de cama e mesa, a 
qualquer momento. 0 caso e que ha seculos que nao vou a LA, e 
cada vez tenho menos tempo aqui sequer para nao tratar de apenas 
burocracias da nossa DC que nos atirara ao lixo a seu tempo (com 
o titulo de "emerito", que nao lhes custa nada). 

Lembram;as para os seus, e 0 abra~o amigo do sempre 
seu 

Jorge de Sena 

Notas 

1A tradu9ao deste poema de Updike encontra-se em Poesia do Seculo XX, 1a 

ed. (Porto: Inova, 1978; 2a ed. Coimbra: Fora do Texto, 1994). 
2 Jorge de Sena aceitara, em situa9ao de emergencia, substituir Alberto 
Machado da Rosa que fa1ecera em Dezembro de 1974. 
3 Luso-Brazilian Day. 
4Este re1at6rio fazia-se regularmente para justificar os gastos das verbas 
concedidas pela Funda9ao Calouste Gulbenkian para a realiza9ao do Curso de 
Verao, bolsas, etc., em Santa Barbara. 
5 "A Gra-Canma" (conto), in as Griio-Capitiies, 1a ed. (Lisboa: Edi90es 70., 
1976; sa ed. 1989). 
6 Frederick G. Williams era ja entao, como continua a ser, professor de 
Portugues na UCSB. 
7 Jorge de Sena fora convidado a participar de urn Encontro Internacional de 
Escritores que se realizaria em Grado, mas se nao realizou porque dois ou !res 
dias antes ocorreu 0 terrivel terramoto do Friuli que abalou toda a regiao. 
Tendo a catastrofe ocorrido quando ja a meio da viagem de ida, que, por raz5es 
de saude, foi feita com a paragem em New York e Lisboa, completou a viagem 
na direc9ao de Roma, onde leu a comunica9ao que se destinava ao Encontro: 
"Para urn balan90 do secul0 XX". Esta conferencia esta datada de "Setembro, 
1976" e encontra-se publicada in Dialecticas Teoricas da Literatura (Lisboa: 
Edi90es 70, 1977). 0 ensaio tambem foi inc1uido in Vinte e Sete Ensaios, seL 
e intro. de Jorge Fazenda Louren90 (Lisboa: Circulo de Leitores, 1989). 
8 "Camoes - Some New Aspects ofHis Epic and His Thought". Comunica9ao 
lida, datada de Fev. de 1972. Com variantes, foi lida tambem no Centro Cul
tural Portugues, Funda9ao Calouste Gulbenkian, em Paris (e em frances), em 
9/3/72 e a 16/3 no King's College, em Londres, no decurso da viagem aqui 
referida. Foi tambem lidano Simp6sio Camoniano, em Connecticut, emAbril 
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deste mesmo ano. In Dialecticas Aplicadas da Literatura (Lisboa: Edi90eS 
70, 1978). 
90 livrinho com as tradu90es de Jonathan Griffin intitula-se Camoes: some 

poems e contem tambem um ensaio de Helder Macedo (Londres: Menard 
Press, 1976). Este ensaio de J. de Sena, com 0 titulo de "Camoes: 0 poeta 
lirico", encontra-se em Trinta Anos de Camoes (Lisboa: Edi90es 70, 1980). 
Esta datado de Nov. de 1975. 
10 Luciana Stegagno Picchio, La letteratura brasiliana (Roma: Sansoril 

Accademia, 1972). 
II "Menendez Pelayo eo Problema da Autonomia da Literatura Portuguesa", 
Col6quiolLetras, 5 (Jan. 1972). 
12 Esta viagem aEuropa, nao realizada por falta de saude, foi adiada para 
Setembro, quando, em Grado, deveria estar presente ao Encontro Intemacional 
de Escritores (v. nota 8 - Ii carta de 21110176, de E. M. Dias). 
13 Jorge de Sena foi realmente Ii COnven9ao anual da MLA, em Janeiro de 
1977. 
14A responsabilidade pela omissao de alguns nomes nesta correspondencia 

entre Eduardo Mayone Dias e Jorge de Sena e do organizador deste volume. 
15 Esta viagem aItalia foi feita para 1. de Sena receber, na Sicilia, 0 Premio 

Intemacional de Poesia Etna- -Taormina, que recebeu no dia 25 de Abril, em 
Catanea. 0 discurso de agradecimento foi publicado em A Capital, em 5/5/ 
77, e excertos dele, no italiano em que foi lido, publicado em La Nuova Revista 
Europea (Trento), 1:1 (Set/Out., 1977). Tinha como titulo: "I poeti, la 
comlll1icazione, e el perdono degli Dei". 
16 Os "dois trimestres" ereferenda Ii substitui9aO que 1. de Sena teve de 

fazer, na UCLA, de Alberto Machado da Rosa, que falecera em Dez. de 1974, 
substitui9aO pela qual nao foi remlll1erado por a UCSB e a UCLA pertencerem 
ao mesmo sistema da Universidade da California. 
17Jorge de Sena nao pode ja estar presente em Oakland, mas enviara uma 

mensagem que foi lida. 
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Estados-Unidos: Flashback 

Olga Gom;alves 

o meu oficio e desmanchar as nuvens pelo caminho do 
Norte, as nuvens esfarrapadas sentem, estao no velorio do ceu, 
e eu vejo-as seguindo sempre por onde passa 

e passa 0 silencio 

a Terra hipnotica e visivel 

quem sou eu na solidao do universo 


a minha busca em visita deslumbrada e clemente 

Assim eu fui ao Novo Mundo, "the goodliest soile un
der the cope of Heaven". 

Sir Walter Raleighja nao esta 
o mar [oi sulcado livremente, escreveram-se 

pergaminhos cuja fertilidade se viria a conhecer, andando muitos 
de rojo tudo se volveu num agora 

Em North Carolina, oiyO a floresta: as cores atiradas 
para 0 chao em pleno Outono, a flor de noivado excedendo-se 
na dogwood, os ruidos do Invemo e do Verao mastigaram 0 
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verde na doyura de cada recanto, a neve e 0 sol narrativa de enig
mas. 

Davie Lane foi 0 meu abrigo. Ali vi quase as formas 
coloridas antes de nascerem. Chapel Hill. Os esquilos. E 0 

liquidambar. Eo salgueiro-chorao a deitar a prata no lago. Lake 
Forest. Por eles choraria ate sentir meu rosto ilurninura secreta a 
entomar pUrpura. 

Old Salem: bolinhos de ab6bora, inrancia, lendas de 
lobishomens, pao de trigo e mel 

Mas tambem chove 
E os animais calaram-se com a agua 

Boston 
nao apetece conhecer outra cidade 
ha que aprender Arte para pisar 0 chao 

dos Commons 

Os candeeiros senhoriais mandam junquilhos 
sorrlem 

Quatro horas em Atlanta para lembrar que no man isfree 
before all men are free. 

Junto acasa de Luther King dois choupos movern as ramagens, 
urn esquilo fez la 0 ninho, 0 dia tern fulgor, mas ninguem vira 
abrir a porta. 

Nurna pagina em branco, escrevi: 0 gesto de morrer nao 
e 0 corpo destruido, nao e 0 6bito, 0 berro, 0 alarido, nao e 0 

esbarrondamento da terra, abre-se uma cova, nada que nos alumie. 
o acto de rnorrer e mais e mais por ai adiante abrirem-se aguas 
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largas, emais e mais por ai adiante ouvir-se 0 que foi mosto, 
mesmo que depois azo pre sega9ao de vida. 

Na Georgia, eu soube 0 que dizia 
sentia 
dentro de mirn rompia a luz 

Nao fazia nenhum acto proibido em conhecer 0 continente 
americano, para a existencia do mundo nao temos algemas, 
busco as imagens sem precipicio 

Rhode Island 
desalojo sabores a beleza e a tempo 
abra90 a leveza da aragem 
nada me recorda outra fisicalidade 
Providence e 0 velho filme da minha meninice 
quando eu nao sabia 0 que era 0 centro 
eo centro era vivo e necessario para manter em segredo 

Ah toquei a California, urn bordado de verdura contra a 
orIa do mar, esque90 0 vagar da floresta, os ventos talhados 
para a fundura dos vales, quem sou eu na solidao do universo? 
enos olhamos, enos respiramos, e sentindo-nos fragmento casto, 
sabemos a nossa verdadeira condi9aO. 

Anossa volta, a imagem eessencial 
ai ficamos impressos 
talvez iguais aproa em que fomos! 

concebidos 

1995. 
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saber que a lentidao astral nos ve 
esquecendo a luz 0 gesto urn velho homem 
ou homem novo abeira de nascer 
desenhado com sal e tra90 forte 

sentir que pode agora anoitecer 
num casulo de azul que me nao foge 
chegar Novembro sem arrefecer 
o que se repartindo ainda sobra 

ja fui deixei de ser voltei a ser 
e e tudo relativo em suas formas 
tudo tao breve como 0 tempo breve 

em que alguem nos acode ou nos condena 
com 0 promo dos dentes sobre a voz 
na finitude imensa dos desertos 
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Dois Poemas Californianos 

Vasco Pereira da Costa 

A Padroeira de Artesia 

Sei que as tempos vao outros rainha Isabel 
e que a Calif6rnia eterra de fartura tanta 
de rosas e laranjas de s6is e de mel 
que inuteis podem parecer teus prodigios de santa 

Mas em meio desta prodigalidade 
ha gente que sofre 
in the American way alguma necessidade 
- fame sofrida que ea fame do pobre 
(a que as Ciencias Sociais chamam de Excluido Social). 

Par isso Santa Rainha liberal 
sai do altar toma a highway 
visita a mais esconso de L.A. 
parte de Artesia em busca da rosa sublime 

e mesmo que nao encontres a Rei 
transforma in the American way a rosa 
em hamburgers hot dogs enchiladas ice cream. 

o Pescador de San Diego 

Trazia as olhos de mar marejados 
da negra montanha dum outro mar 
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einzas do Pico nevoas dos eerrados 
o sal - alma das aguas a sulcar 

Trazia nos pulsos urna forya a pulsar. 
Na area do peito ansias de peixe 
sismos de luta a lava eelular. 
(Cordarnes do barco sao nervos ern feixe). 

Trazia 0 sangue insolente que sei bern 
ern vagas picarotas de desassossego: 
sangue de magma e lume meu tarnbem 
a eseorrer dos arp5es ern San Diego. 
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Lactif6rnia 

Ramiro Dutra 

(Para 0 Eduardo, velho Amigo e insigne cronista destas coisas) 

Meu arnor trabalha duro, 

Trabalha na leitaria, 

Chega a casa derreado, 

Sao tres ordenhas por dia. 


Meu arnor trabalha duro, 

Chega rnorto de cansa90, 

Toma urn banho, urna cerveja, 

Mas nern me da urn abra90. 


Meu arnor trabalha duro 

Todos os dias do ano, 

P'ra dar de rnarnar aAmerica 

Corn este leite a90riano. 


Meu arnor trabalha duro 

Desde que 0 sol desponta, 

Mas, se Deus quiser, p'ro ano 

Monta-se por sua conta. 


Nesta terra custa tanto 

A gente poupar vintern, 

Ep' ra renda, e p' ra erva, 
P'ros filhos que a gente tern. 



310 

A Sandra faz "baby-sitting", 

Cozinha que e urn encanto, 

E ha-de urn dia coroar 

No Senhor Espfrito Santo. 


o Jani tambem trabalha, 

Quere comprar 0 seu "machine" 

Para dar "rides" as mo<;as 

Ui na festa de Gustine. 


A vaca ea nossa vida, 

A nossa sustenta<;ao, 

Poe a cornida na mesa, 

Paga os "bills" e 0 camiao. 


Escrava de sol e chuva, 

Ela veste as cores do fado, 

Com manchas negras de luto 

Sobre 0 branco de noivado. 


Meu amor e suas vacas 

Sao santos do meu altar 

Que urn dia estarao com Deus 

Ui em cima a ordenhar. 


Os anjinhos bebem leite 

Todos tern sua tigela, 

Por cad a gota que cai 

Nasce no ceu uma estrela. 
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School Bus 

Jose Francisco Costa 

Anda, querido! Levanta-te! ... 

Ainda nao tinha descansado os olhos regalados de tanto 
sino que cobria tudo, e ja a mae me mandava para a escola. A 
neve ultrapassou de longe a realidade que os meus sonhos eram. 
Mas a sequencia daquele ritual de todas as manhas pennanecia 
a mesma. Tinha que me levantar sem pensar mais ern dormir. 
Lavar a cara. Vestir-me. Rezar. Corner. E andar pela porta 
fora direitinho para a escola. Se a porta da cozinha nao se abrisse 
para urn minusculo patio, ao cimo de quatro escadas descendo 
para urn quintal de passeios de cimento e cercado de arame; se 
nao fosse 0 cheiro diferente das roupas, do ar, das pessoas e das 
casas e das coisas; se nao fosse sei Ia 0 que no sol e no ceu que 
nao era exactamente 0 mesmo do dia anterior ... e sentir- -me-ia 
ainda nas ilhas, no limiar de mais urn dia do rapazinho de bata 
branca e mala de fardo a tiracolo. As vozes eram ainda as 
mesmas, nessa manha. 

"Nunca se olha para tras" dizia a minha av6, a rematar 
a ladainha de admoesta~5es que 0 cora~ao de minha mae ditava 
pela boca fora. E eu obedecia s6 ate ao fim da escada, quando 
as duas me punham os olhos em cirna pela ultima vez durante 
quase urn dia inteiro. Eu corria entao para a1can~ar urn banda 
de batas brancas que enegrecia tras do fumo da camioneta da 
carreira. Era 0 Raul, 0 Manel Sapatinho, 0 Mariano e meu 
primo Carlinhos. Pes descal~os afeitos as pedras da cal~ada, 
voavamos como passaros estouvados na tentativa de nos 
agarrannos aescada que subia para 0 tejadilho do autocarro. E 
assim iamos num cacho, por milagre dependurado, ate a 
paragem seguinte. E vinha a Pra~a, depois a casa da Donana e 
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o papagaio que falava mal, e, por fim, a escola com 0 so pres
sor, a porta, armado de regua de castanho, muito grossa, para 
quem chegava tarde nas horas e nas respostas. 

S6 que desta vez, 0 "levanta-te que sao horas" veio 
acompanhado de uma frase nova que trazia tambem outra 
tonalidade. 

- Olha que a carnioneta da escola nao espera por ti... 
Mas nao era necessario. Tinha acordado cedo. 

quando 0 despertador materna me avisou, ja eu me encontrava, 
de joelhos, sobre uma cadeira da cozinha, contemplando, 
absorto, a neve que cobria por completo 0 espac;o que separava 
a nossa casa da do vizinho. 

Ja 'tou aqui mama ... Olha! 0 que 'ta ali no chao! 
- E urn louvar-a-deus .. . 
E a sua voz trouxe-me a ilha de longe, mas de muito 

fresca mem6ria. Pareceu-me ouvir 0 Joaozinho do So Miguel 
que regalava as nossas tardes contando-nos as suas idas a Lisboa. 
Era la que havia neve aos montes. Assegurava-nos que tinha 
subido a uns pic os muito altos, onde nem a carnioneta conseguia 
chegar. E era tudo branquinho a volta. Era tudo mais branco 
que os homens que trabalham no forno da cal. "Ainda mais 
branco c'ei cal?!" - admirava-se urn. "'tas mas e a dizerbatatas" 
- gesticulava outro. Eo Joaozinho ameac;ava nao contar nem 
mais urn ponto. Se pensavam que era mentira, por que nao iam 
perguntar ao pai? Ou ao professor Jorge que tambem ja la 
tinha ido uma ou duas vezes com a famma. Depois ficava 
amuado por instantes. N6s pediamos que continuasse. E lei 
vinha 0 resto da viagem. E as pessoas mandavam-se por ali 
abaixo - continuava ele. Escorregavam, embrulhavam-se umas 
nas outras. E riam muito. Eo Joaozinho contava hist6rias de 
casas enterradas na neve, s6 com as charnines de fora. E depois 
pergunteivamos pelos animais. 0 que acontecia as galinhas? E 
os coelhos, como e que viviam lei? E era sempre assim, todo 0 
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ano? Nao, afirmava 0 nosso seibio. E outro ripostava que ele 
nao podia saber porque nao estivera lei todo 0 ano. Mas 0 pai 
dele era daqueles sftios de longe. E sabia. E eu recordo-me de 
lhe ter perguntado sobre 0 caso muito especial dos caes. Como 
era? Eu nao conseguia entender, embora ele me dissesse que a 
neve era assim como 0 algodao. Eu dava-Ihe 0 exemplo con
creto do meu cao, 0 Bocanegra. Como e que 0 meu cao podia 
andar, viver, no meio de algodao? Como nenhum outro, ele 
atirava-se do Pesqueiro e nadava ate aponta da Pedra Grande. 
Nadava tao bern que seria capaz de dar a volta aHha, se eia 
tivesse fim. Era 0 melhor de todos os bocas-negras e farruscos 
do Sertao. E que ninguem viesse desdizer-me porque haveria 
guerra peia certa. Ate nem era preciso que meu pai metesse 0 
bodelho, a apartar. Eu charnava 0 Carlins Boceta para me ajudar 
a preparar 0 Bocanegra para 0 comb ate sanguincirio corn 0 outro 
rafeiro de pior sorte. 0 meu cao ganhava a todos. Era 0 melhor, 
pronto. Mas na neve e que nao. Eo 10aozinho torcia as maos, 
que depois enfiava nos bolsos, corn ar importante. E sorria 
corn certo desdem porque tinha a resposta para 0 meu dilema. 
o meu cao nao prestava para a neve. Tinha que ser urn cao 
especiaL Alem disso, acrescentava, a neve era parecida corn 
a9ucar. A9ucar?! Nao acrediteivarnos. E desistia de mais 
explica90es, 0 10aozinho. Que fOssemos ver corn os nossos 
olhos. E 0 filho do So Miguel dava meia volta nos sapatos de 
verniz e sumia-se pelo portao maior da quinta. Ficeivarnos, 
olhando uns para os outros, corn mil perguntas na boca e outros 
tantos sonhos nos olhos. Lisboa, a neve, os barcos que, de tao 
grandes trazem outros Ia dentro, viagens de aviao, jardins 
maiores que 0 da nossa igreja, e corn leoes e macacos e serpentes 
e papagaios mais bonitos que 0 da Donana ... 

Ate ao dia ern que a America se me revelou, aos meus 
olhos ainda aguados, num despertar cheio de neve ... 

Eu nem sabia dizer yes. Naquela manha dividimos 0 
medo por dois: eu e 0 meu primo, 0 Luis da Silva. Apreensivos, 
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entnimos na camioneta amarela que nos levou para a escola. Na 
memoria, ficaram algumas aparas do que conversamos na 
primeira viagem. Foi urn percurso cheio de vozes a que me iria 
habituando pelos anos fora. Era ainda muito verde, pelo que os 
meus olhos, a abarrotar de-novidade, iam enchendo a alma deste 
outro mundo que agora rodopiava a nossa volta. Mas 0 corasrao, 
teimoso, ainda se batia por manter vivas algumas saudades 
nascidas na despedida da vespera. Foi assim que terei sonhado, 
no meio da con versa com meu primo, que me acotovelava todas 
as vezes que nao respondia as suas interpelasr5es, e a algaraviada 
dos outros meninos, recheio trepidante e alegre do tacitumo 
autocarro. Era tao verde que ainda sonhava. 

- Luis, ja viste uma coisa assim? La, era a pe que a 
gente ia. 

Nao esperei por qualquer resposta de meu primo que 
inundava os meus ouvidos com repetidos "olha, ali! Olha!". 
Colei 0 nariz ao vidro do autocarro. As casas eram brancas. As 
mas da mesma cor. As pessoas, no outro lado, nao eram as 
mesmas no andar e no vestir. Os meus olhos de gaiato ja viam a 
diferensra. Entretanto 0 entusiasmo de Luis sacudiu-me urn brasro, 
e a sua voz apontou, em falsete: "'Le, acola! Ali! Urn cao! Ena, 
o andar dele!...". Acalmou-se. Olhou a sua volta e, depois de 
consertar a posisrao do banco, acrescentou: 

- Aqui e melhor. Ate me levam de camioneta para a 
escola. Ouve! Percebes alguma coisa do que eles dizem? 

- Nao petisco mesmo nada ... Aquele ali. Olha! 'Ta-se 
a rir p'ra mim. 'Ta a fazer pouco de mim. 'Ta... Que's ver? 

- Es parvo ou que? Rir e igual em todo 0 mundo ... 
Outra paragem do autocarro para a entrada de duas 

meninas que se sentaram no banco, a nossa frente. Instantes 
depois, voltaram-se, e mataram a curiosidade nos nossos olhos 
provavelmente assustados. Riram-se. Entreolhamo-nos. 0 Luis 
encolheu os ombros, como que adivinhando a pergunta que fiz, 
distraido: 
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- E, quando a gente 'tiver na escola? Como e que vai 
ser? 

Os meus olhos foram novamente passear na imensidao 
branca do parque que circundavamos. E dali regressei aCanada 
da Fonte. Era 0 meu ultimo dia da ilha. Papa e mama abalaram 
cedinho na camioneta das seis e dez que vinha de Santo 
Antonio. Tinham ido para a cidade fazer algumas compras, 
oferecer uma galinha, dizer mais urn deus-Ihe-pague, fazer a 
ultima promessa. Antes de sair, minha mae avisou-me de que, 
quando safsse da escola, teria que regressar a cas a num pe so 
para provar as cal9as que vavo estava a acabar. "P'ra casa que 
a gente amanha tern que se levantar bern cedo." - rematou 
meu pai, depois de tossir 0 trago do primeiro santa-justa 
daquele dia. E finalizou, para minha mae: "Vamos embora, 
que a camioneta 'ta a passar." Alguns instantes depois, minha 
avo assomou aporta da cozinha. Preparou as sopas de leite 
momo e uma fatia de pao com manteiga. "Quando acabares 
disse-me quase em surdina fecha a porta da rua. Nao se faz 
barulho que teus irminzins ainda dormim. Vai direitim 'a iscola, 
meu rico filho." E, como sempre, apertou-me a cara com ambas 
as maos, beijando-me os labios. Percebi que solw;;ava. E 
sumiu-se na penumbra do corredor. 

Terminei 0 pequeno-alm090, e agarrei apressadamente 
na mala dos livros e no saco que continha 0 lanche. Fechei a 
porta do quintal, e os meus olhos correram de imediato para a 
tolda do milho aprocura de Bocanegra. Urn silencio repousava 
como sombra triste sobre 0 quintal. Nao ouvia 0 ladrar do 
meu cao, nem the sentia a corrente arrastando na pia da agua. 
Voltei a olhar. Assobiei por ele. Mas, nada. Tudo quieto, 
como se aquela manha tivesse ja perdido 0 entusiasmo de ser 
dia. Coloquei dois dedos na boca, para urn assobio mais forte 
e prolongado. 0 eco nao me trouxe resposta. Ia gritar pelo 
seu nome, mas do grito so me restou um solw;;o de resigna9aO. 
Lembrei-me, entao, que na vespera, papa prometera 0 
Bocanegra a meu tio Augusto. Fiquei confuso. Que fazer? 
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Apertava-se-me 0 cora<;.:ao ao pensar que nao iria ver mais aquele 
companheiro de tantas aventuras, em manhas pregui<;.:osas, tardes 
momas e noites cheias de seroes de milho. Morreria de desgosto, 
o meu Bocanegra. E a ideia de me despedir dele ganhou forma. 
Sentei-me junto atolda. Olhei a mala e 0 saquitel da comida. E 
a escola? Nao. Urn abra<;;o e urn adeus ao rafeiro da minha saudade 
estavam primeiro do que tudo. 

Espreitei por detnls do muro do quintal de ti Augusto. 
Debaixo da figueira, percebi uma quase sombra que se 
movimentava vagarosamente. La esta ele! - exc1amei, como se 
ao meu lado alguem me acompanhasse. Quedei-me em silencio 
por algum tempo. Olhei aminha volta, e saltei 0 muro. Pui-me 
aproximando, pe-ante-pe, rodeando 0 cafuao onde meu tio 
guardava a folha de milho para a burra, 0 arado e outras alfaias. 
o dio pressentiu a minha presen<;.:a, e rosnou. Eu chamei, baixinho: 

- Bocanegra! Eh, cao mimI 
Os olhos dele pareciam duas brasas verdes. Nao ladrou. 

Deu em ganir. Chorava, eu sabia. Depois deitou-se, rolou vanas 
vezes sobre si mesmo. Tomou a levantar-se. Rapou 0 chao, 
farejando em delirio. Estavamos ja muito proximos urn do outro. 
Eu continuava a chamar: 

Bocanegra! 
Olhei-o nos olhos grandes e agora escuros. E deixei que 

me lambesse 0 rosto e as lagrimas que ja rolavam. E ficamos, 
por longo tempo, abra<;.:ados no chao. Assim permanecemos ate 
que a voz de minha tia se espalhou da janela da cozinha pelo 
quintal fora: "Ah, Augusto, qu'e do cao?". A resposta de ti 
Augusto, la para tras, do meio do combro das canas, sossegou-a. 
Levantei-me, com mil cuidados, fazendo urn gesto ao cao para 
que nao ladrasse. Antes de me retirar, abri 0 saco do lanche e 
despejei tudo em frente do meu amigo que nunca mais tomaria a 
ver: 

- Pega, Bocanegra! Come p'la nossa saude ... 
Quando cheguei a casa, minha avo percebeu muito bern a 

razao por que 0 professor me tinha mandado embora mais cedo. 
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Eu ja nao ia aprender mais nada, pois no dia seguinte era a 
partida. E tambem satisfez 0 paradeiro dado ao saquinho da 
merenda: "Vav6, eu dei tudo ao Ceguinho do Realejo". E sentei
me it mesa da cozinha. "Ele tocou uma modinha p'ra tiT' 
perguntou minha av6. Eu encolhi os ombros, absorto. E nao foi 
musica 0 que me chegou de urn quintal ali, perto. Era 0 latido, 
voz conhecida, de urn cao. 

Despeguei a face do vidro embaciado. Luis fixara agora 
a aten~ao na tran~a 10ira que baloi~ava na sua frente. Com urn 
sorriso vago, perguntei-Ihe se estavamos a chegar it escola. 

Sei la! - respondeu. E, com alguma inquieta~ao na 
voz, acrescentou: - Sabes dizer alguma coisa, Jose? 

- Eu?! No cicio, andava a tirar Frand~s ... 
Na tenhas medo, pal 
Eia, Luis! 0 gelo que 'ta ali, no chao!. .. 

- Meu padrim diz que e sino ... 
Despejou-se 0 autocarro. Encheu-se a escola. E a 

imagem daquele dia permanecera para sempre. Eramos duas 
petingas fora do cardume. Sempre atras urn do outro. Foi diffcil, 
mas nao insuportliveL E, nos momentos de maior afli~ao, valeu
nos a Miss Tavers. Misto de continuo e ajudante de professor, 
Miss Tavers percebeu que nao eramos ainda deste mundo. E, 
desde a sala de aula, recreio, refeit6rio, quarto de banho e 
gabinete da principal, tudo se tomou mais simples e facil de 
aceitar gra~as ao seu sorriso que era muito igual ao nosso. 
Ficamos-Ihe etemamente agradecidos porque, it tarde, foi ela 
quem nos indicou, com toda a certeza, 0 autocarro que nos levou 
de regresso a casa. 

E, enquanto 0 sol deixou, dei largas it minha ansi a de 
conhecer a neve. 0 sossego da noite foi menos estranho porque 
me embalou a ideia de que 0 meu Bocanegra, afinal, nao seria 
cao de neve. 



318 

Fuga 

A beira do sol 
me sento 
para ressuscitar 
a idade do sonho 

Ao lado da terra 
me deito 
para ressuscitar 
a liturgia das horas 

Ao peito da Iua 
me acolho 
para ressuscitar 
o amor das noites 

Aopedo mar 
me ajoelho 

para ressuscitar 
as estrelas da alma 

Se af nao estiver 
o espa<;o emorte 
o tempo fenece 

e 
eu 

amargem de tudo 
me sinto 

Jose Francisco Costa 
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Sonho Adiado* 

Jose Brites 

Para ele, tratava-se de mais uma festa familiar em casa 
dos pais da entao noiva. Comemorava-se algum feriado ianque, 
nao importa qual, decerto todos ou qualquer urn dos celebrados a 
segunda-feira, que nos United States ofAmerica eassim. Qual 
pontes qual que! Isso e na Europa dos trabalhadores 
avermelhados. Nas terras do Uncle Sam, aexcep~ao do 4 de 
Julho, Dia da Independencia, Dia de Natal e Ano Novo, cai tudo 
a segunda. De resto, nada de atropelar 0 senhor capital. 
Convenhamos: sem prodw;ao nao ha.lucro. E sem lucro, nao ha 
justifica~ao para a op~ao capitalista, pouco crente no descanso 
dos corpos e recreios da c1asse sustentadora do pr6prio sistema. 
Aquela c1asse de ganga, que faz 0 mundo rodar como roda dentada 
e competitiva na acelerada maquina de competi~ao das na~5es, 
nasceu com uma missao apenas: a de trabalhar. Para os eleitos 
disse 0 jovem rebelde num cauteloso desabafo acompanheira, 
senhora duma certa abertura para este tipo de critica social. 

*Quando 0 Dr. Mayone Dias passou pela UMass, Dartmouth, 
em 1993, a caminho da California, parou e trabalhou na Adega 
do 7£, em Rumford, Rhode Island, acompanhado de Adalino 
Cabral. Conheceu en tao alguns dos personagens deste conto, 
cujos nomes foram nalguns casos ficcionados. Po rem, os lugares, 
factos historicos e os nomes dos barcos sao todos reais. Por isso 
o autor 0 dedica a seu querido Amigo Eduardo Mayone Dias. 
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Seria qualquer feriado, repita-se, menos 0 1a de Maio, 0 

Dia Mundial dos Trabalhadores de todo 0 mundo. Born, de 
todo 0 mundo, it excepS;ao dos norte-americanos; ou seja, nas 
democracias Made in USA e Canada, as quais, em termos 
laborais, nao fazem parte do mapa-mundi. Feriado que, 
sobretudo aos poderosos olhos de Washington, continua a 
emanar odores de libertaS;ao e reivindicas;ao operarias, 
identificaveis com a idealogia marxista, que e1es conseguiram 
destruir noutras terras, sem democraticamente nunca a terem 
deixado entrar na sua casa. Claro, os americanos e seus vizinhos 
a norte, como grupos it parte no contexto das nas;oes, tern 0 seu 
Labor Day. Ce1ebram-no em Setembro. La terao as suas razoes 
que nao as do Velho Mundo. 0 rapaz tinha dificuldade em sair 
do tema, e de vez em quando voltava ao assunto. A namorada 
denunciava alguns tras;os de nervosismo. Era uma maneira de 
ocultar urn problema emocional que 0 afectava. 

Bern, feriado ate talvez nem fosse, e bern possfvel. Ao 
certo, apenas a certeza de que ele andava a contas com a recente 
separaS;ao dum amor falhado. As razoes nao importa quais. 
Mas que ele trazia 0 espirito confuso, Ia isso trazia. Daf talvez 
ter sido num fim-de-semana qualquer, a tal visita. Havia, Ia 
isso havia, uma boa des culpa para a dita. Urn dos aniversarios 
talvez, raramente celebrados com pompa naquela fanu1ia. E 
com razao, adiantou: porque ninguem com dois palmos de 
inteligencia gosta de celebrar tristezas, sobretudo depois de tres 
duzias de anos, que como as sardinhas, quando sao muitas 
enjoam e fazem-nos perder 0 apetite. Jurou mesmo nao voltar 
a come-las, que sabem bern mas deixam urn odor desagradavel 
nas maos e irritam os vizinhos anglo-sax6nicos. 

Conclufram 0 trajecto, estacionando em frente da casa 
dos pais da sua nova apaixonada. Cynthia, de seu nome de 
baptismo cat6lico. Cindy, no tratamento familiar. Usaram 0 

carro desta, urn Honda muito melhor do que 0 seu velho Mus
tang de 1967,0 que nao era preciso muito, nao podia comprar 
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melhor transporte, pois a separac;:ao quase the levara a pr6pria 
roupa a cobrir-lhe 0 corpo. Isento da conduc;:ao, teve assim tempo, 
entre os comentarios polfticos, de se distrair a pensar no curso 
dos futuros acontecimentos, previsao apenas, em casa de seus 
potenciais sogros, os quais conhecia de outros dois ou tres 
contactos menos formais. Isso, formalidades! Pensou ironico. 
Ai talvez residisse a razao daquela visita. Alias, tratava-se de 
convite formal. Aquilo trazia agua no bieo. Eque entao ja ele 
usufruia da fama e do real proveito, de ter urn feitio aspero, e 
trazer na ponta da lingua respostas antipaticas, quando nao rudes, 
sempre que the chegava, e chega, que ele ainda e vivo, a mostarda 
ao nariz. Confidencie-se: a dita chega-Ihe as narinas 
inesperadamente, com regular frequencia. Mera questao dos ares 
em redor, e pronto. Convenhamos, disse ele para a Cindy: como 
humano igual aos demais, nao estou isento dumas alergiazinhas 
tambem. Caramba! 

Asemelhanc;:a das previas experiencias, entraria na vivenda 
de urn piso, primorosamente cuidada, desde 0 jardim as garagens 
e interior. Ia estariam a comer, ou prontos para tal, pois que a 
Cindy que eles tao bern conhecem, nasceu sem relogio, como 
todos os seres desta especie animal, com a diferenc;:a de que nunca 
se preocupou em comprar urn capaz de marcar horas certas. Os 
escolhidos sempre se the atrasam no pulso, ou na parede, 
misteriosa e estranhamente. Ele sentar-se-ia na cadeira reservada, 
isto e, numa das duas desocupadas. Aexcepc;:ao dele e da velhinha 
calada, de olhos no alem, nenhum dos homens atacaria a sopa de 
couve com linguic;:a feita com tanta devoc;:1io e talento. Por 
delicadeza, quanta muito talvez a provassem. Dedicariam, para 
surpresa do convidado, 0 resto do tempo a atacar com piadas 
directas ou indirectas os habitos de atraso da Cindy, esta 
eternamente a proporcionar-Ihes tais descabidelas, sobretudo em 
frente de estranhos. Em vez de desculpa-Ia, faziam brio em revelar 
urn dos seus defeitos, levando-o a questionar na altura se eles 
pretendiam empurra-la para ele, ou dela 0 afastar com tao 
inexplicavel negativismo. 
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A boca da cozinheira haveria de lamentar-se tres mil 
milhoes de vezes, dizendo nao ter acertado na escolha dos pratos. 
Ou melhor, no conteudo dos mesmos: olhem desculpem, foi a 
pressa devido a uma quase indigestao que tive durante a noite. E 
em portugues acrescentaria, a fim do marido nao perceber, que 
tivera uma pequenina briga com ele: coisas de casais, voce sabe 
bern disso, e se nao sabe hi chegara. Ele pensou: ai que ja me 
deste, velha do diabo! E continuaria com 0 coitadinho do querido 
e pequerrucho caozinho que quis fazer 0 seu chichi tao cedo: 
coisas de cao, sabe, nao tern casa de banho como n6s, e 0 maroto 
que nao me largou bau bau bau bau, enquanto nao 0 levei para 
urn passeio pelo quarteirao. Os animaizinhos, coitadinhos, tern 
tambem a sua linguagem e necessidades como as pessoas; e la 
fui, nao fizesse ele aqui demage em casa. Isso e que nao. Lavou 
mais urn prato e voltou a con versa recheada de desculpas. 

E a cornida que tinha posto no forno, continuou, queixa
se disso, olhem que nisto de cozinhar urn rninutinho a mais e 0 

fim da macacada; 0 fim da comida, pelos vistos, e voces ficavam 
agora com fome. A cornida esturrava-se e pronto, voces salam 
daqui e tinham de ir comer uns hot dogs or hamburgers and 
fries, you know, deixou escapar em ingles. A comida que estava 
uma delicia, dizia 0 convidado para consigo, sem oportunidade 
de dize-Io a senhoraL... Embarcou em novas divaga90es. 0 
homem que, quem sabe, podia vir a ser 0 seu futuro genro, 
monologava: e eu que nao cornia assim tao bern, desde a ultima 
vez em casa da minha prime ira sogra, quase sogra, melhor 
dizendo, que era dos lados da Covilha! Essa rinha sempre urn 
queijinho da serra para esse genro que nunca viria a ser, mas que 
adorava. Isto de amores de sogra sao como sol de inverno. Fazia 
tambem urn Cozido a Portuguesa de morte, la isso fazia! 

Todo aquele falar nervoso da senhora visava uns simples 
elogios as suas qualidades de cozinheira, enc6mios 
merecidlssimos. Porem, raros na boca do marido e do filho. 0 
primeiro, todo italiano. 0 segundo, evidentemente luso-italiano, 
cabendo ao filho e por heran9a genetica, nao etnica, a reserva de 
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palavras do pai e suas agiotas caractensticas, de que de imediato 
se apercebia e 0 tempo confirmaria, sem lhes roubar fundos 
humanos de grande valia. Quanto afilha do casal, a Cindy, era 
fruto do primeiro casamento da que poderia ainda vir a ser sogra 
do convidado a tudo atento. Casara primeiramente com urn 
irlandes, pai da sua filha, a qual tinha assim metade do sangue 
portugues herdado da mae, nascida no FaiaI, Castelo Branco, e 
ernigrada enquanto pequenita para os States. Concluiria 0 High 
School, diga-se liceu, e enveredaria pela carreira bancaria, como 
secretaria. 

Regressemos, porem, amesa onde os nossos her6is estao 
a comer 0 segundo prato, entremeado de animada con versa da 
parte do visitante, que falava por todos e mais alguns que ali 
cabiam na enorme cozinha moderna e recentemente modernizada, 
de raras visitas, ao que soube. Entretanto, de cinto desapertado, 
o seu possivel futuro cunhado, Anthony, ai duns vinte e muitos 
anos, ainda instalado em casa dos pais, levantou-se sem pedir 
licen9a fosse a quem fosse. Para que? As pernas eram suas, e a 
casa dos pais. Num gesto de excelente irnitador do progenitor, 
que por seu turno e urn born exemplar do, digamos, tipico 
americano, largou em jeito de sobremesa para todos, urn bern 
sonoro arroto, que podia ouvir-se na estrada. Aquilo quase deu 
v6rnitos ao convidado. Nunca tal tinha presenciado, aexCep9aO 
de uma ou duas vezes em ambiente de trabalho fabril. 

Como ninguem parecia ter notado 0 que para a sua cultura 
lusa seria indescuipavel indelicadeza, notou ele mais uma crftica 
da mae a filha. As duas se desentendiam lindamente bern, 
observou. Julgou-se num mundo irreal, ele que nascera de famflia 
humilde, onde nem tudo ainda eram rosas, e tinha mesmo 
experimentado muitos espinhos pelo caminho. Contudo, gente 
de maneiras, 0 que ate ali muito pouco tinha visto nos americanos. 
Ocorreu-Ihe que seu avo paterno, Jose, uma vez numa feira de 
gada em Santarem, alagou dos cani vetes abaixo urn marmelo que 
numa taberna resol veu levantar a perna, e falar por onde nao havia 
razao, e muito menos justifica9aO. Ora, se ele tivesse irnigrado 
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para aqui, muitos murros teria 0 infeliz de dar.... Ficaria sem 
dedos! - pensou, sem dizer ai nem ui, esbo<;ando camuflado sorriso 
interior. 

Born. 0 irmao da Cindy esticaria 0 comprido das pemas 
no vitoriano sofa da sala, ao gosto da mae dela e desgosto do 
padrasto, este agarrado ao dinheiro em oposi<;ao aesposa, de 
maos largas e gosto refinado. Em poucos minutos 0 filho do 
casal ressonaria de cal<;as desabotoadas na cintura, 0 umbigo a 
espreitar 0 candelabro do mesmo estilo da mobilia, dependurado 
no centro da sala. 0 pai, sem ninguem dar por isso, pes de Hi, 
ausente e ja na cozinha, meteu-se a lavar a loi<;a de novo. Fizera
o igualmente ao pequeno almo<;o. Conclufda a tarefa, sem dizer 
agua-vai, escapar-se-ia escadas abaixo, onde uma televisao cheia 
de desportos, sobretudo futebol americana e baseball, the ocuparia 
o resto do sagrado tempo de domingo. Urn domingo mais ou 
menos igual a tantos outros, sem hist6ria, fechado no seu mundo, 
no bafio da cave. 

Enquanto todos amesa, e esta ainda recheada de comida 
capaz de encher a barriga a urn exercito, aboa maneira que nao 
s6 a latina, por uns minutos toda a gente falava ao mesmo tempo. 
Ou melhor, uns para os outros, dois a dois, como que a medo de 
se envolverem numa conversa mutua. Ele, as tantas, sem 
audiencia, calou-se e ficou a observar. D. Lucia, 83 lucidos anos, 
mem6ria naturalmente encurtecida por tao respeitavel vivencia, 
tentara amiude entrar e participar na conversa. Ingratos foram 
seus esfor<;os. Sua voz calma, frouxa, de energia carecida, 
mostrava-se combalida, sem for<;a de imposi<;ao. Ah! Mas seus 
olhos, dum vivo azul, transmitiam 0 brilho das ideias por 
expressar, a par dum manifesto desejo de inclusao no grupo 
palrador, controlado agora pelo neto, sequioso de falar de si e 
das est6rias do seu mundo de trabalho de vendedor a retalho, 
numa grande loja. Pouco para quem conclufra urn bacharelato 
em Hist6ria. Exibia-se num show palrador de fazer festa e deitar 
foguetes. 
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Quando reduzida a quatro elementos, a festa em falllilia 
continuou na salinha de televisao de D. Lucia, ao lade de sala de 
jantar. Ali se sentou 0 candidato a neto, como ela 0 teni deduzido, 
pronto a escuta-la, a semelhan<;a das anteriores visitas. Bastou 
fazer-lhe uma pergunta e a conversa pegou tal fosforo em restolho 
alentejano sob sol de Agosto. Aquela luminosidade do olhar de 
imediato alargou suas fronteiras, estendendo-se num sorriso de 
seara enternecida as caricias do vento brando, abrindo os dedos 
por entre os cabelos das loiras espigas. As rugas, avivadas em 
contornos de alegria, falavam atraves dum mimoso brilho da 
pele, bem cuidada de senhora ao longo daqueles longos anos. A 
conversa corria naturalmente, agua sonante primaveril, solta por 
riachos de palavras, com saidas de represas apos interrninavel 
inverno de silencio. 

Ali estava ele, encantado com 0 dedilhar lingufstico duma 
linguagem quase exterrninada, que the fazia lembrar sobretudo 
seus avos, pelo que so esporadicamente interferia para concordar. 
Eque D. Lucia possuia um tesouro de infinidades para the ofertar, 
e ele tinha grande interesse em ouvi-la. Ouvi-la ate saturar os 
ouvidos da fluencia melodica daqueles arcafsmos, tao identicos 
aos de seus avos ribatejanos, a que a saudade dava vida atraves 
das palavras de D. Lucia: 

- Aqui tudo fala e ninguem se entende nesta casa. Eu 
cada vez que abro a boca tenho que me calar, porque sou velha 
e nao sei 0 que estou a dizer, dizem eles, que ja nao sou deste 
tempo e os tempos sao outros, e mais isto e mais aquilo e 0 

diabo que os parta! Tomaram os olhos deles verem 0 que os 
meus ja viram e estes ouvidos escutaram, pois quando eu era 
nova, ia eu a dizer e isto j£1 1£1 vai um ror de anos que nem voces 
se lembram por ainda nao serem vivos, mas eu botava sentido 
em tudo, nao dizia nada sem escutar primeiro, era sempre 
discreta, e olhe que nunca fui tola nenhuma e toleimas nao eram 
comigo. E sabe, nunca abria esta boca se nao era da minha 
conta. Mas hoje e isto, fala um para cada lado, ninguem se 
entende, e a gente vai para dizer alguma coisa e mandam-nos 
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calar, que a gente nao sabe 0 que esta a dizer, sao todos uns 
sab6es, delambidos, olhe desculpe, bardamerda! E quando se 
chega a velho ebern pior, porque os mais novos sabem tudo ou 
pensam, ah ... emuito triste a velhice, euma tristeza mas e uma 
tristeza. E olhe que eu ate sei dizer umas coisinhas em ingles, 
nao e que nao me percebem, nao me querem e dar ouvidos porque 
falo com erros, mas eles entendem bern, olhe que quando e para 
lhes dar percebem tudo que e uma maravilha, mas nao dao nada 
a ninguem aqueles sovinas, que 0 meu neto passa por mim como 
quem passa por urn cao, nao me cumprimenta. Vamos la aver 
se quando for para herdar ele vira a cara ao meu deixado! E 
triste chegar a velhice ... 

- Coitado de quem la nao chega, senhora D. Lucia ... 
- Nao diga isso, ate era uma esmola se Nosso Senhor me 

levasse, eu que nunca pe~o nada ao Ceu, estou farta de pedir ao 
Senhor Santo Cristo dos Milagres que fa~a mais urn e me leve 
daqui pra fora, que eu ja nao ando ca a fazer nada, nem passo 
dum empecilho, sabe vossemece? E qualquer dia posso tropicar 
at em qualquer coisa e parto-me toda e ainda sofro mais, fico 
numa cama inutilizada. Havera de ser noutros tempos... Mas e 
assim, a gente depende dos outros, e ainda por cima tratam a 
gente como crian~as. Mas eles hao-de la chegar, se chegarem, e 
so depois e que sabem dar 0 valor as coisas e aos velhos. Os 
anos e que ensinam a gente. Olhe que e velho 0 ditado nas ilhas 
de que 0 diabo sabe muito nao e por ser diabo, e por ser velho. 
Com licen~a, deixe-me assoar e ganhar folgo que M tempos nao 
falo assim, e a desejo, sabe, are parece que quero encher a barriga 
de palavras ... 

- A senhora D. Lucia descanse urn bocadinho, que eu 
estou aqui para ouvi-la, gosto muito de ouvir a senhora, faz-me 
lembrar os meus avos; conte-me coisas que eu gosto muito de 
estorias, sempre gostei desde menino, morro por estorias. 

- Ora pois enta~ como ia dizendo e 0 ranho nao deixou, 
quando eu era menina e mo~a nao havia nada que me metesse 
medo, 0 men pai era homem do mar, capiUio de baleia e passava 
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muitos meses na faina, sabe, arribou a Provincetown, ern Mas
sachusetts, veio escondido num baleeiro americano, e por ali 
ficou, corn nome falso de Ant6nio Silva, ate abalar para outra 
banda, eu ainda cheguei a visitar uma prima dele que tarnbem 
hi vivia e viveu ate se reformar e ir para a Fl6rida, para onde 
VaG os velhos e eu devia ter ido, ela tinha uma casa de 
malassadas, era assim, vendia durante 0 Verao e no Invemo e 
que ia para a Fl6rida ate ir de todo, e 1<i morreu antes de ir de 
volta a nos sa santa ilha onde queria morrer, e olhe 0 meu pai foi 
ate Mystic, ern Connecticut, onde al foi capitao de barco, como 
eque se diz Cindy? 

- Charles W. Morgan, vov6. 
- Pois e isso mesmo, Moga ou 0 que e isso, a minha neta 

emuito inteligente senhor, nao epor ser rninha neta, mas bern, 
depois tambem foi capitao de outro barco, diz la 0 nome querida 
que a av6 falha no ingles e algumas coisas passarn-se, se chegares 
a minha idade entao vais compreender ever como e, diz la 
querida e desculpa estar sempre a incomodar-te. 

- Fanny Brice, vov6, foi esse barco julgamos n6s, pela 
papelada de bordo tudo indica que se trata do vovo. 

- Ora e isso mesmo, era 0 vovo pois sim senhor, quem e 
que havera de ser sem ser ele? E depois 0 meu pai, urn lobo do 
mar como poucos ou nenhuns, foi para a Inglaterra, al tambem 
era capitao e uma vez ate levou ingleses ao Faial, e s6 quando 
urn dia se tomou americano eque passou a usar 0 nome dele, 
Jose Arruda. Sabe, uma vez uma baleia arrancou-lhe 0 assento 
corn uma dentada, parece-me que para as bandas da Australia 
ou Venezuela, se quer que Ihe diga nao malembro bern, estas 
coisas passam e a idade nao ajuda, entende? Mas ficou a coxear 
para 0 resto da vida, foi tratado ern casa duma fallli1ia abastada 
daquelas bandas durante meses, queriam adopta-lo como filho, 
mas ele regressou quando 0 barco la voltou a passar aquele porto, 
porque a terra dele nao era aquela, a gente sente-se bern e na 
nossa, mas sela ficasse ficava rico. Bern, deixe-me calar agora, 
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ja falei demais. 
Nao se preocupe, D. Lucia, continue que estou 

encantado. 
- Sendo assim, pois sim senhor, 0 meu pai e que era urn 

homem! Nada como aquele coiso que casou comigo, e tanto 
me fez sofrer nesta terra aquele malvado, olhe que s6 eu sei e 
contado dava para escrever urn livro. Isto aqui nao e nenhum 
mar de rosas, essa e que e a verdade, e os que la estao nas ilhas 
e que nao acreditam. Ate as famHias sao muito boas e tudo 
isso, mas chegam aqui e escangalham-se todas. A nossa ra9a e 
assim. Olhe que nas ilhas nao era nada disto e eramos todos 
pobres. Eu desde menina que lavava a roup a e guardava as 
vacas, era como se fosse uma mulher, uma irma minha tinha 
muitos filhos e eu era s6 lavar roupa deles, que a minha mae 
que Deus tern, fez-me mulher muito antes de eu 0 ser, foi a 
minha escola, naqueles tempos s6 os homens iam aescola, os 
que iam, e 0 meu pai como andava muito tempo fora, minha 
mae tinha de ser 0 homem da casa, sim senhor. 

Fez uma pausa e retomou 0 f61ego: 
- 0 meu pai, capitao como Ihe disse, barbas grandes, 

muito alto e urn homem perfeito, nao conhe90 nenhum assim, 
olhos azuis, ninguem dizia que era portugues, 0 cabelo loiro 
sim senhor, parece que estou a ve-lo, assim muito grande e 
muito queimado pelo mar, aquele bone de capitao a tapar-lhe a 
cabe9a bern cabeluda, as Su19as pel a cara abaixo ligadas ao 
bigode muito grande, urn carao de meter respeito, mas muito 
carinhoso, andava comigo ao colo e mostrava- -me vaidoso a 
toda a gente, trazia sempre lembran9as para a gente, eramos 
tres, a minha irma que morreu nas ilhas sem emigrar, .e 0 meu 
irmao que morreu ha meses na Calif6rnia onde tinha urn pomar 
de pessegos parece-me a mim, e ele era a modos que parecido 
com 0 meu pai. Afinal nas ilhas eramos a bern dizer tao ricos 
como aqui, e 0 menos dava para mais, e todos falavamos 
portugues. 
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- E a senhora nunca voltou as ilhas ou quer 13. voltar? 
- Espere at que eu ja the conto. Sabe, gostar ate gostava 

de voltar as ilhas num tripe, para matar saudades, e agora que a 
minha filha nao nos esta a ouvir, gostava de morrer la, sabe 
vossemece? Eu estou ca farta desta terra, e olhe que ate aqui 
fiz alguma coisinha gras;as a Deus e a estas maos, que eu nem 
sei ler nem escrever lingua nenhuma, nunc a me mandaram a 
escola, mas trabalhei a valer ate aos setenta e cinco anos, 
enquanto tive trimbelhos. Sabe, talvez la nas ilhas ainda 
encontrasse urn rapaz que quando eu era solteira era a modos 
que atoleimado por rnim, mas cada urn tern 0 seu destino, nao 
nascemos urn para 0 outro... 

- Nunca se sabe, senhora D. Lucia ... 
- Ora bern quero eu saber de homens corn esta idade ... 

Eu queria era a rninha terra, e as terras que ainda la tenho e 
davam para me distrair. Ao menos la toda a gente se conhece, 
eu entendo toda a gente porque e a rninha lingua, os vizinhos 
falarn uns para os outros, aqui fogem uns dos outros, la sempre 
ajudarn nalguma coisinha que for preciso, nao e como aqui que 
uma pessoa pode estar ai aos berros corn a morte no papo e 
ninguem the acode, e por causa da lei desta terra que nao entendo 
nem deixa as pessoas se ajudarem. Por isso e que as pes so as 
morrem que nem caes pelas mas, ninguem para corn medo, 
ainda pensam que as pessoas fizeram mal, os que derarn ajuda, 
e fazem logo 0 SU, ja nem sei dizer ern portugues, parece que e 
ir a tribunal, bern, uma pessoa ainda perde tudo 0 que tern. 
Mais vale nao acudir a ninguem, que tristeza, na nossa terra as 
pessoas ate saem dos seus cuidados para ajudar, nao sei explicar
lhe, e outra coisa, pronto, nao ha terra como a nossa nem casa 
como ados nossos pais, nem nada que se pares;a corn aquilo 
que tivemos, que podia ser pouco, mas era mais do que agora 
quando nem uma palavrinha na nossa lingua entra de fora na 
nossa casa ... Pra que e que vim pra ca?! 

Desde 0 dia ern que pisou solo americano, por altura da 
grande depressao dos anos trinta, havia quase sessenta anos, 
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que D. Lucia sonhava com as ilhas, a sua ilha, da qual 0 destino 
a divorciara na busca do sonho americano. Quando a idade a 
levou a abandonar a sua casa para ficar aos cuidados da filha, 
aquela mulher de fei~oes bonitas e cara de muito saber, decidiu 
visitar as ilhas ap6s a prolongada ausencia dumas tres decadas. 
Sua idade rondava entao os tres quarteiroes de anos, altura em 
que havia abandon ado a sua profissao de costureira de letras 
para fatos de desportistas, estandartes, bandeiras, etc. Este quase 
extinto tipo de trabalho manual requeria particular talento, tanto 
no desenho como na manufactura do produto, para c1ientes tao 
exigentes como liceus de renome e universidades, tal a Brown 
University ali a uns blocos de sua casa e local de trabalho, em 
Fox Point, Providence, Rhode Island, precisamente na hoje 
chi que Governor Street, area naquele tempo ainda acessivel a 
imigrantes. Tratava-se de urn lindopredio de oito apartamentos, 
o qual continua de pe, ostentando uma fronte de tijolo erguida 
por maos mestras e concebida por arquitecto de born gosto. 

Naquela casa conseguira ainda D. Lucia criar aneta, 
para quem ia todo seu carinho e ternura, manifesta90es nas quais 
sempre fora reservada. Aquela dadiva de sentimentos a sua 
men ina tinha lugar enquanto pedalava simultaneamente na 
maquina de costura Singer. Nao havia tempo a perder durante 
o dia. So quando iam as compras e que, is so sim, todo 0 tempo 
pertencia anetinha, fazia-lhe todas as vontades. Lembrava-Ihe 
os tempos quando 0 pai Ihe fazia 0 mesmo sempre que chegava 
a terra. A filha trabalhava durante todo 0 dia, longas horas, 
pelo que naturalmente a menina pas sou aver na avo a propria 
mae, rela~ao que continuou na adolescencia e para la dela. Na 
longa estrada da vida, a ultima etapa levou D. Lucia para perto 
da filha, ficando a urn bloco de distancia uma da outra. Ate que 
o imperdoavel peso dos anos a arrastou para casa desta, 
Laurinda, de seu nome. Laury em ingles, em casa da qual a 
ancia falava com 0 "conhecido" da sua Cindy, num entusiasmo 
jovem, como que renascida das trevas e do silencio: 
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- Estou a espera do Verao para ir as ilhas, e de hi ninguem 
me arranca. Estou tao farta daAmerica que 0 senhor nem sabe, 
e quem manda em rnim sou eu, quero hi ir morrer que aquilo e 
que e a rninha terra, de Hi vim e hi quero ficar para sempre, que 
esta terra roeu-me a carne e a alma, mas nao hei-de roer-me os 
ossos. Se hei alguma coisa como a nossa terra senhor ... Olhe, 
as propriedades estao arrendadas e aconta do meu procurador 
que tern uma pessoa que as amanha, e s6 e pena e a casa que 
caiu e ate as pedras levaram, que nas ilhas nao sao santos e e 
assim quando os donos nao estao: patrao fora, dia santo na 
loja. Sabe, e se sao ernigrantes, entao pronto, esses tern dinheiro 
para fazer outra nova, e a rnim s6 nao me levaram 0 sftio da 
casa porque nao podiam com ele as costas, mas 0 que lei vai lei 
vai, e eu tenho lei sobrinhas que cuidam de rnim, que eu jei cuidei 
delas, quando andavam de fraldas. De certeza que me aceitam 
em sua cas a desde que eu Ihes nao fique a dever, e eu nao quero 
ficar a dever nem favores a ninguem, e assim em toda a parte, 
nao se faz nada sem ser a ponta de dinheiro, e ainda bern por 
urn lado, que dantes havia mais explora~ao, e eu felizmente 
ainda tenho para pagar a quem trate de mirn. 

Nestes termos falava a veneranda senhora. Aneta, 
encontrava-se na sala a tocar piano. A filha, essa, primava na 
limpeza dos talheres do almo~o especial, copos de cristal, pratos 
dum conjunto azul ado com urn ar de loi~a de Alcoba~a. Pelo 
rufdo adivinhava-se a consequente arruma~ao dos utensilios num 
m6vel recentemente adquirido, estilo maple muito a seu gosto, 
encostado contra a parede long a da sala de jantar adjunta a 
cozinha, do lade oposto da salinha de televisao de D. Lucia. 0 
genro desta, desde 0 mergulho na cave bafienta onde nunca 
entrava uma pinga de luz natural ou ar do exterior, nao voltara 
asuperffcie. S6 de lei sairia quando 0 Fufu, 0 diozinho pelo 
qual todos morriam de amores, 0 grande amor daquela farru1ia, 
exigisse 0 seu ultimo passeio higienico do dia pela vizinhanya, 
numa largada de amostras das suas gracinhas junto aos arbustos 
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de sua preferencia: uns dias uns, outros dias outros. 0 cao 
tinha a sua personalidade. Personalidade de dio. 

o neto ressonador, esse desapareceu sem deixar rasto. 
Nem 0 candidato a cunhado, normalmente atento, soube por 
onde se escapou. Eclipsara-se, foi tudo quanta notou. A filha e 
aneta da radiante senhora conheciam de cor aqueles relatos da 
ancia que 0 deliciavarn, e so a ele, pelo que tarnbem elas se 
escusararn a ouvi-los mais urna vez, ignorando aquelas viagens 
ao passado da velhinha, a qual ganhava anos de vida nesses 
voos da memoria a tempos e coisas irrecupeniveis. Porem, 
revivfveis na mente enquanto da sua comunhao corn ele, 0 

ouvinte continental, naquele dia de sol como 0 das ilhas para a 
sua alma a~orica. 

o convidado, para alem de fresco ouvinte, sempre fora 
born apreciador de contadores de estorias, paralelamente a 
tendencia de gostar de acompanhar corn os mais velhos, a quem 
aprendeu naturalmente a escutar. Ha muito se apercebera da 
premente necessidade daqueles cada vez mais sos, na terceira 
idade, essa que mais nao e que a idade da u1tima meninice, 
como ia observando. E nao ha crian~a que nao goste de ser 
ouvida, acarinhada, compreendida, respeitada. Como quase 
todas as crian~as dos seus tempos ribatejanos, cada urn corn 
seu avo predilecto, e 0 seu calhou ser 0 materno, 0 qual evocou 
naquele dia, por estar a fazer vinte e sete invernos precisamente, 
contou-os bern, sobre sua morte que tanto 0 transtornou naqueles 
meninos anos. D. Lucia gostou de ouvi-lo falar daquela maneira 
sobre seu avo. Ate fez uma compara~ao entre 0 amor dela pela 
sua querida neta, e 0 amor desta pelos avos da sua predilec~ao. 
As semelhan(,fas existiam. As raz5es tambem, se bern que a 
senhora preferisse nao falar do falecido marido, de quem as 
memorias se adivinhavarn pouco calorosas e gratas, por raz5es 
inconfessaveis. 

Quanto ao atrito entre a respeitosa senhora e 0 seu genro, 
nascera, ou ter-se-a talvez agravado, durn conflito de gostos 
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comuns, digamos talvez habitos caseiros. Terminadas as refei90es 
do dia, qualquer uma delas, os dois gostavam de lavar a loi9a. 
Nao 0 faziam juntos, obviamente. Se alguma vez 0 tentassem, 
assanhar-se-iam pior que dois gatos prontos para urn morrer a 
vitoria do outro. Feria-a a avareza dele, relativamente a agua. 
Essa a verdade da senhora, de que seu ouvinte nao duvidaria. 
Muito pelo contrario! Porem, 0 genro queixava-se de que a sogra 
gastava urn rio de agua para lavar urn prato. A filha transmitia a 
mensagem amae, sem querer tomar partidos. E a senhora amuava. 
Todos se amuavam, ate 0 Fufu. Todos resmungavam. Balbuciou: 
casa onde todos ralham, ou falam alto, ninguem se entende! 

Afinal, era uma pequenina coisa que ela gostava de fazer 
na vida, mas que the dava uma alegria do tamanho da certeza dos 
seus prestimos! Ela, sempre trabalhadora incansavel enquanto 0 

corpo se nao cansou de vez, queria sentir-se ainda uti!. E ninguem 
se apercebia, ou queria aperceber, da sua profunda dor. Depois de 
para tanto ter servido, agora nem servia para lavar a loi9a. A bern 
dizer, nao servia para nada, asemelhan9a dos restos deixados nos 
pratos. 0 genro, reformado, felino a espera de sardinha 
negligenciada sobre mesa sem guarda, espreitava a oportunidade. 
Antecipava-se asogra, sem respeito algum. Exibia mesmo nas 
faces de barba branca, urn sorriso vitorioso disfar9ado: ja te lixei 
velha! Ela vingava-se, resmungando. Em voz audfvel, chamava
lhe coiso em portugues. Fazendo recurso da inteligencia que ele 
recusava vernela, referia-se ao genro em termos pouco elogiosos: 

- Aquele casmurro que esta sempre la metido em baixo 
como as toupeiras na cela a fazer nao sei 0 que, so vern aqui a 
cima meter 0 nariz quando eu quero lavar a loi9a, parece que tern 
faro 0 filho da mae, 0 malvado nem usa machin. Se nao fosse ca 
por coisas pregava-lhe com urn prato naquelas ventas, mas sabe, 
entao nao e a rninha casa e eu tenho de abaixar as orelhas, porque 
a rninha filha ainda se bota pelo lado dele, que e para isto que a 
gente cria os filhos, mas paciencia ... 

A rigorosidade dos invemos da Nova Inglaterra impoe 
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respeito e determinados cuidados no conforto necessario, fora e 
dentro de casa. Tem-se por tao bruscas quanto drasticas as 
mudan~as de temperatura, e lembravam ao potencial neto de D. 
Lucia, os Mar~os do continente portugues, sobre os quais seus 
pais e av6s sentenciavam: Mar~o mar~agao, de manha Invemo e 
de tarde Verao. S6 que se deve levar em considera~ao 0 nos so 
caracter moderado, reflexo do clima onde nascemos e crescemos. 
Na Costa Leste dos Estados Unidos, na Nova Inglaterra, uma 
queda brusca de 30 graus Farenheit encontra-se a leguas de 
disHincia de ser urn fen6meno c1imaterico. Logicamente as 
doen~as esperam por esta esta~ao para fazerem uma limpeza, 
atacando os corpos enfraquecidos e debilitados. Nessa altura, as 
velhas mansoes hoje transformadas em casas funerarias, atingem 
o auge do seu neg6cio, sendo a sua esta~ao alta. Chamam a si os 
muitos clientes e seus habitantes fugazes, atendidos por m6rbidos 
criados vestidos de preto, serios, conscientes das suas fun~oes 
servidoras daqueles de quem nem urn obrigado receberao. Mas 
que de cujos familiares quebrarao uma boa fatia de heran~a, 
quando nao a levam toda. 

Precisamente a uma destas mansoes de silencio, venera~ao 
e passagem breve, chegou 0 corpo enregelado de D. Lucia, poucos 
dias antes do Natal. Passara duas semanas de completa coma no 
Hospital de Nossa Senhora de Fatima, institui~ao da Igreja 
Cat6lica americana, localizada em North Providence, onde nunca 
faltou a presen~a da filha e da neta. Tambem ele a foi visitar 
varias vezes, acompanhado da que ja era sua noiva. E fe-lo ate 
ao ultimo dia de vida da senhora, vida forjada atraves da modema 
tecnologia hospitalar, prolongando 0 que ha muito havia 
terminado. 

D. Lucia continua seu sono etemo ca por esta New En
gland, onde pas sou a maior parte da sua vida. Quem sabe se 
ainda a sonhar com a ilha onde nascera, se baptizara e casara. 
Estara sonhando provavelmente com as suas terras de cultivo, as 
vaquinhas pastando ali a uns quantos metros do mar, este a cantar 
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o seu fado ilheu que os ilheus entendem na plenitude. Ou, quem 
sabe, talvez esteja costurando, a menina sua neta a seus pes, 
como que ajoelhada aos pes duma santa, ela pedalando, 
pedalando. De vez ern quando fara uma festinha furtiva nos 
cabelos loiros da netinha, seu mundo, da qual nao veria 0 

casamento que teria lugar seis meses ap6s a sua partida terrena. 
Uniao que sempre se dera corn 0 "Continental". Assim 0 tratava, 
pois nunca inquiriu sobre seu nome. Muito menos teve 0 prazer 
de ver urn dia a netinha ser mae do seu aloirado bisneto, 0 Jo
seph, que nasceria urn ana e pouco depois do casamento que 
ela sempre sonhara para a sua Cindy. Teria gostado de ver 
tambem 0 seu segundo bisneto, 0 Daniel, que viria ao mundo 
quatro anos depois do irrnao. Morrera sem ver a familia 
continuada. Esta sent a pergunta que mais a ocupa na etemidade. 

Havia chegado a altura da grande viagem sem regresso 
para D. Lucia. Ele ainda recorda corn tristeza esse dia. Uma 
chuva rniudinha caia, incomodativa, a enfiar-se poros adentro. 
Dir- -se-ia estar-se nas ilhas, segundo a filha lacrimosa, mas de 
grande postura. Urn frio soprado a vento anunciava a 
tempestade caminhando costa atHintica acima, na sua direcc;;ao, 
mais lembrando 0 perfodo de Verao ern que tais mudanc;;as 
bruscas de tempo acontecem, corn trovoadas assustadoras. As 
duas duzias de pessoas presentes aconchegavam-se dentro de 
seus agasalhos. Porem, 0 que estivesse para vir, nao seria 
furacao, mas sim uma tempestade de neve. A primeira dessa 
estac;;ao. Entretanto, e antes do manto branco cair do ceu como 
urn veu de noiva no casamento de D. Lucia corn 0 alem, 0 

firrnamento vestiu-se durn negro carregado. Uma trombada de 
agua estaria prestes a cair, e apanharia ainda 0 cortejo fUnebre 
no cemiterio de East Providence, Gate of Heaven onde a 
desditosa senhora encontrou a cama etema. 

Para quem sai de Providence fica ao lado da estrada 
que da para Bristol e Warren, dois pequenos enclaves 
portugueses maioritariamente ac;;6ricos ern chao americano, que 
os descendentes dos lusitanos insistem fazer sua pertenc;;a, 
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recriando 0 seu Portugal neste caso insular, na penInsula que 
tanto tern da ilha deixada atnis. Ainda hoje quando ali passa, 
aquele que viria a ser seu p6stumo neto, atira para aquela area 
de respeito 0 olhar, crente na visao de D. Lucia, do outro lado 
dos dias, de mao no ar, onde decerto 0 espera para celebrarem 
o que nao foi possIvel celebrarem na terra. E the contara mais 
est6rias. Ele ainda hoje se recorda do que, de olhos amarrados 
ao caixao, disse na sua prece no dia da despedida: 

Que D. Lucia se aconchegue no seio da terra que a 
acolheu, a deixou viver na liberdade que nao teve no torrao 
onde nasceu, e trabalhou como louca na mira do regresso. Terra 
que agora mesmo e jinalmente fez sua, como a uma filha safda 
das suas entranhas. Aqui me debrut;o com 0 mais elevado 
respeito. Que descanse em paz, no seu sonho adiado. 

In Sonho Adiado (livro 
de contos inedito no 
prelo; ultima revisao, 
Jan. 1999). 
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Emigres e Portingles 

A palavra e magia 

e sua ausencia, a morte. 

Dos peitos, a alegria. 

A sonora e a mais forte. 

A escrita e 0 documento 

que sempre ha-de comprovar 

qu'na hist6ria em cada momento 

se soube comunicar. 

Mas dos linguistas as queixas: 

"Se foram nossas esp'ran~as! 


Na America, sao vaqueixas .. . 

e na Fran~a sao vacan~as ... . 

Porque diabo 0 Mayone 

que dizem ser portugues 

anda armado em camone 

com isso do emigres?!" 


N6s dizemos a tais fadistas: 

Como nao ha duas sem tres 

-ca falamos portingles! 


Jose Brites 
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A Valsa Do Vinho 

Joao-Luis de Medeiros 

Aos amigos de Sao Martinho 

Ao principio era a baga d'uva. 

Achei-me urn dia tao triste e s6 
adentro das paredes-meias 
de minha mae videira 
que ligeira 
desertei pela vida abaixo 
em busca do fermento d'Alegria. 

E eis que estalei d'atrevimento 

e vim curiosa, maliciosa 

escutar 0 silencio da saudade 


A aragem perfumada d'aventura 
devassa-me a varanda deserta do pudor 

olhos humanos a creseerem 
a crescerem dentro de mim 
cada vez mais baga 
eada vez mais doce 

Pairam no ar denimcias sequiosas do meu aleool. 
Urn dia, tao cheia de esperar, 
fui esmagada no meu leito sangue-vinho 
fizeram-me vir a mim. 
Abandonei-me 
ao fermento pecaminoso da Ilusao 
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l\leluia,l\leluia! 
In vino veritas! 
nas adegas, missas, arraiais 
nas bodas nupciais 
esbracejo gestos dionisicos da verdade 

sou 0 eco da fratemidade 

mas, acima de tudo isto, 

sou 0 primeiro milagre de Cristo 


Novembrol1994 
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A Entrada De Jose David Rosa No Cell 

Urbino de San-Payo 

Cenario 

A corte celeste: anjos por todo 0 lado. As tres cadeiras 
do centro da cena estiio vazias. De costas, mexendo nos 
documentos de um jicheiro, Jesus Cristo. Ouve-se uma 
campainha. Um anjo apressa-se a ir abrir a porta do lado 
esquerdo da cena. 

Jos6 David Rosa 

(Entrando) Mas entao 0 que 6 feito de S. Pedro? 

Anjo 

Foi dar uma volta. Como 0 teu caso 6 urn pouco complicado. 
resolveu por aquilo que tu sabes de fora. Tu reconheces que 
foste sempre urn sonhador na Terra. Nao 6 verdade? 

J.D.R. 

Ainda agora aqui entrei e ja me estao a arranjar complica90es! 
Eu quero apenas urn pouco de paz. Farto de guerras venho eu. 

Anjo 

Nao sejas refilao. Nao ganhas nada com isso. Continuas a ser 
urn anjinho na questao das rela90es publicas! A tua sorte 6 isto 
aqui nao funcionar como na Terra. La paga-se carD por se ser 



341 

franco. Aqui e ao contnirio. 

J.D.R. 

Mas tu acabas de me dizer que nao ganho nada com a minha 
franqueza. 

Anjo 

Eu chamei-lhe refilice, e nao franqueza. Com 0 tempo, aprendenis 
o verdadeiro significado das palavras. Foi sempre esse 0 mal 
dos literatos. Vestem as palavras do avesso. 

J.D.R. 

Mas eu nunca me senti literato. Fui apenas urn amante da verdade 
e da beleza. Talvez tenha, as vezes, esbofeteado esta em abono 
da outra, mas procurei ser sempre fiel as duas. Nao me segredas 
tu agora que a verdade pertence ao reinho dos ceus? 

Anjo 

E por que julgas tu que estas aqui? Pelos teus lindos olhos? Pela 
vida que deste em favor de tantos que ganharam com 0 teu 
sacrificio? 

J.D.R. 

Nao estou arrependido. S6 queria voltar por mais uns tempos 
para levar a cabo 0 que comecei. 

Anjo 

Ah! Isso nao e comigo. Urn poder mais alto esw. a rever 0 teu 
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caso. 

Jesus Cristo 


(Afastando-se do ficheiro e voltando-se para a boca da cena, 
dirige-se ao anjo) Deixa 0 em paz, Gabriel. Eu trato dele. 
(Voltando-se para J.D.R.) Mas eu que te avisei tantas vezes: 
niio te metas em literatices, Ze, vais entrar vestido e sair 
depenado! 

lD.R. 

Mas eu nao podia atraic;oar 0 meu sonho. Niio veem os sonhos 
do ... 

lC. 

(Interrompendo) ... Pai? Diz, diz a palavra, que 0 Pai esta 
disposto a ouvir-te. Nunca foi 0 teu forte na Terra 0 teu dialogo 
connosco. Mas 0 merito da tua generosidade chegou ca. Tu 
sabias que a literatura nunca te iria dar pao. Sabias, mas 
quiseste desafiar 0 monstro! 

lD.R. 

Eu s6 quero voltar aTerra por mais uns tempinhos para acabar 
a tarefa. Da la urn jeitinho, por favor. 

lC. 

Vais arrepender-te de novo, Ze. E nao penses que sou 
pessimista. Hi alguma vez perguntaste a ti mesmo por que 
desci eu aTerra? Digo-te que 0 fiz para entrar, em corpo, na 
noite dos homens. 

Tu libertaste-te da noite, mas queres entrar nela mais 
uma vez! Vou-te fazer a vontade, com uma condi9ao: voltaras 
aTerra por sete dias. Nos seis primeiros faras 0 que te der na 
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gana. No setimo dia descansaras para louvar 0 Pai. Se nao 
cumprires este mandamento, seras condenado a viver na Terra 
ate que 0 Pai se lembre outra vez de ti. 

J.D.R. 

(Retirando-se, apressado) Nem e tarde, nem e cedo. Ate a 
vista ... 

a palco fica em completa escuridiio. Uma VOz vai 
contando, espaqadamente, os dias. Depois da menqiio do 6° 
dia, ouvem-se pancadas na porta. Um anjo dirige-se aporta e 
abre-a. Entra f.D.R. 

I.e. 

Bem-aventurados os que tern fome e sede de justic;a porque 
deles e 0 reino dos ceus. 

J.D.R. 

(Ar triste) Fui queimado uma vez. Cair na esparrela pela 
segunda vez, era burrice ao quadrado .. , 

J.e. 

Entra, entra, Ze, no reino do meu Pai ... per omnia secula 
seculorum ... 

COl'O 

... Amen. 

POST SCRIPTUM: Depois de tanto martfrio na Terra, merecias 
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o ceu, ze. Ate rnais ver, irmao, com urn ceu de abra90s. 

California, Agosto 97 
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Vizinhos 

Eduardo Bettencourt Pinto 

John de Sousa gostava de escrever. Comprou urn 
computador e muniu-se dum born processador de texto. Todas as 
noites, ap6s deitar as crianyas, fechava-se num quarto horas a fio, 
batendo 0 teclado com persistencia de escultor. "Gosto das 
palavras - escreveu urn dia - ficam muito quietas aminha frente, 
serenas como estatuas brancas. Outras vezes hfunidas, espumosas, 
sem consistencia. Petalas murchas que de repente se desintegram 
na terra e se transformam no humus duma estayaO inverosimil." 

Amiude relia os textos. Depois imprimia-os e colocava
os numa pasta castanha que guardava numa gaveta da secretciria 
de mogno. "Nao escrevo para me alimentar de enc6mios de salao 
e pancadinhas nas costas, ou para adomar 0 nome com sonoridades 
efemeras. Escrevo porque nao sei plantar quimeras nas vidas 
que me rodeiam: sou urn prisioneiro da minha solidao. Austero 
espoador de luminiscencias." 

A mulher preocupava-se as vezes com 0 semblante 
carregado com que ele saia do quarto, 0 olhar distante, a adejar 
em territ6rios sombrios. Nunca Ihe lia nada, a nao ser uma vez, 
num pequeno papel, a lapis. Dava a entender ter sido uma imagem 
repentina que nao quis desperdiyar: "Passo com 0 meu cao na 
sombra em que me ausento." Eta ficou cal ada. "Nao gostas?" 
"Se e is so que escreves" respondeu ela, "ninguem vai ler. Emuito 
serio; as pessoas gostam de coisas alegres, simples, que tenham 
relayao com elas. Isso e bonito mas muito pessoal. Olha, porque 
nao escreves para 0 jomal? Ate podias ganhar algum dinheiro 
com isso. Pelo menos ate pagares 0 computador." 

A critic a doeu-Ihe, mas acatou-a. Quase sempre os 
conselhos dela tinham alicerces, ao contrario da sua percepyao 
da vida, muito onirica, longe do mundo. 

Nessa noite, como se fugisse dum incendio interior, 
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escreveu a primeira cronica. Remeteu-a para urn jomal de Lisboa 
com 0 titulo "Os meus vizinhos": 

"Nesta vizinhanya vivemos de costas viradas uns para os 
outros. Esta pequena comunidade e 0 espelho fragmentado 
daquilo que ea filosofia social deste pais, e quiya dos Estados 
Unidos: viver-se em colmeias atapetadas, com flores e arvores 
em volta e gente que passa seguindo pela trela caes afanados, ou 
pedestres que se arrastam penosamente tentando perder uns 
quilitos abdominais, sobretudo ap6s a entediada hibemayao 
invemal. Se por urn lado constitui vantagem e privilegio ser-se 
senhor absoluto do seu pr6prio espayo e, por outro, urn comezinho 
modo de viver: egocentrista, falsamente seguro, pois esta cerrado 
por crescente receio criminal - legitimo alias. 

N6s proprios entramos, sem querer, na poluida atmosfera 
desse modo de viver, pensar e agir. Plantei pinheiros em volta da 
casa, flores e, para urn latino quase mediterranico, tenho urn certo 
dom para 0 jardim: cuido da relva com meticulosidade anglo
saxonica, lavo 0 carro religiosamente aos sabados de manha e 
nao comunico verbalmente com os vizinhos. Gestuamos 
reciprocamente. A mica excepyao e urn italiano que mora aqui 
em frente. Fala-me do quintal, muito alto, e eu respondo aos 
berros pois ele tern mau ouvido. Se calhar seria melhor 
utilizarmos telemoveis, pelo menos poupar-nos-ia as cordas 
vocais. Mas seria piroso e demonstraria urn caricato novo
riquismo que nao me assentaria bern. 

Os jomais desta comunidade trazem estatisticas do crime 
local, investimentos, reunioes, partidas de futebol. Concentro
me mais no crime e penso que a maioria tambCm 0 faz. 0 grande 
problema: os honestos ladroes que fazem 0 favor de limpar as 
casas de televisoes, videos, aparelhagens electronicas, 
computadores, cd's, eu sei lao Sabem que 0 neg6cio prospera a 
cada segundo. Prospera como? Quem honestamente podera 
comprar tal mercadoria? Convenyo-me que e 0 respeitavel 
cidadao de casaco e gravata que se apresenta ao serviyo com 
pontualidade, cortes, barba escanhoada e que regressa a casa por 
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volta das seis no seu Volkswagen Passat e, com expressao cansada, 
pergunta ao vizinho, a regar as tulip as nesse momenta: "Como 
esta?" Pois concerteza. Compra-se hot (termo usado para 
descrever coisas roubadas) sem 0 minimo sentido de culpa, 
eternizando este circulo vicioso que vitimiza sobretudo as 
companhias de seguro. 

Tal e 0 problema que, recentemente, aconteceu 0 

imponderavel: fomos convidados a uma reuniao de vizinhos com 
vista a encontrar-se uma soluyao para 0 problema, visto a policia 
nao ter respostas plausiveis. 0 convite foi muito original: 
deixaram urn carHio no fecho da nossa porta. Tinha urn auster~ 
cartoon dum policia num dos lados, de cacetete na mao e urn 
bigode farfalhudo, que ate dava para escovar fatos antigos. 
"Convidamos os caros vizinhos a comparecer na Reuniao de 
Prevenyao Criminal, na quarta-feira, as sete e meia da noite na 
casa tal da rua x." 

Telefonamos a confmnar. Confesso que nos entusiasmou. 
Quebrava-se 0 mutismo sepu1cral da vizinhanya, cuja vida s6 
parece vir dos corvos a debicarem os telhados mortos de tedio. 

Convem realyar que no dia da reunHio fomos castigados 
por uma tremenda onda de calor, ate de cansar 0 mosquedo, que 
nesta estayao varonil se toma mais afoito e tern a enfadonha 
persistencia dos politicos. 

Quando chegamos a casa dos vizinhos a porta estava 
aberta. Ouviamos vozes fatigadas e sonolentas vindo tenuemente 
do interior. Tocamos acampainha. Como nao obtivemos resposta, 
tiramos os sapatos, deixamo-los do lade de fora da porta, e subimos 
cautelosamente 0 pequeno lance de escadas, nao fOssemos levar 
uma paulada na cabeya. 

Mas num instante apareceu uma senhora aos ais, vermelha 
como uma malagueta. 0 calor era tal que estava sem voz. Ao 
entrar reparei que tinha tres ou quatro ventoinhas posicionadas 
estrategicamente na sala. Estavam la algumas pessoas. 

N otei primeiro numa senhora loira com ares de vendedora 
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de casas, sentada no sofa, de perna cruzada e cabelos no ar, 
pois a ventoinha, mesmo atras da cabeya dela, estava no 
maximo. Nao pareceu dar por n6s: tinha os olhos fechados e 
parecia submersa num estado de semicoma. Respirava de 
minuto a minuto, segundo me disse urn individuo, com uma 
camisa do Hawai vestida, a cronometrar-Ihe a respirayao. 
Comentou, muito satisfeito, que era urn cron6metro impecavel, 
e s6 custava cinquenta d6lares. Deixamo-nos cair no sofa e 
adormecemos. 

A dona da casa, simpatiqutssima, acordou-nos com tres 
grandes ais e fez um gesto para a bandeja que trazia na mao, 
com dois copos de sumo e pedrinhas de gelo. Nesse momento 
nao eramos marido e mulher mas dois sequiosos sobreviventes: 
lanyamos mao aos copos com tal veemencia que a senhora se 
assustou, deixando cair a bandeja. 

Entretanto foram chegando mais pessoas. 0 
homenzinho do cron6metro comeyou a dispo-Ias em circulo; 
depois abriu uma grande mala de aluminio e retirou de hi varios 
objectos que depositou na mesa com meticulosidade. A certo 
momento a loira acordou do coma, estendeu os brayos e, sem 
querer, deu uma pancada nos meus 6culos. Voaram pela sala e 
foram cair certeiros no decote duma outra senhora, acabada de 
chegar, mas ja recolhida numa modorra irreprimivel. Como 0 

meu cerebro estava afectado pela onda de calor, dei urn saito e 
meti a mao pelo decote dela, a recolhC-los. Puxei-os com tal 
determinayao que, sem querer, trouxe 0 soutien pendurado. Ia 
pedir-lhe desculpa mas ela, com urn sorriso gentil: "Obrigado 
por mo ter tirado. Ja nao 0 aguentava mais com este calor." 

Satisfeito por ter sido util, fui sentar-me ao pe da minha 
mulher. Por azar encontrei-a de mau humor e levei tal beliscao 
no brayo esquerdo que ate me arrancou peloso Dat para a frente, 
sempre que eu olhava (sem nenhuma mali cia alias) para alguma 
senhora aflita, ela levantava os dedos com os meus desgrayados 
pelos, como a querer dizer-me no seu severo mutismo "Se nao 
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te portares bern, arranco-te mais." Levei-a a serio. Ela poderia 
virar-se para a minha cabeya e eu sairia de hi careca. Ou com 
uma cabeleira postiya emprestada pela dona da casa. Fiquei 
enta~ muito quietinho, a aguardar ordens dela. 

Como a dona da casa desaparecera, 0 homem da camisa 
florida foi em sua busca. Encontrou-a na cozinha a cabeya 
enfiada no frigorifico e com urn bigode de sumo de laranja sobre 
o baton. Falou-Ihe baixinho e conseguiu convence-Ia a vir para 
a sala assistir areuniao. 

Ele era urn verb6mano inveterado. F alava sem parar e 
ia disparando os preyos. Juro que duma vez ele se expressava 
com tanta convicyao que ate the vi cifr5es nos dentes. Duas 
horas depois, e para meu alivio, minha mulher interrompeu-o: 

- Voce eurn ladriio. Convida-nos praqui para nos tentar 
vender essas porcarias. 

Imediatamente outras vozes se seguiram. A mulher que 
tinha 0 soutien na mao levantou-se com tal fUria, foi direita ao 
homem e deu-lhe com ele na cara; 0 bigode voou pelo ar e foi 
cair numa jarra com rosas murchas. A mulherona virou-se enta~ 
para a assistencia e disse, com urn misto de raiva e sarcasmo: 

- Ate 0 bigode deste filho da puta efalso! 
Ele ai nao teve outra altemativa senao raspar-se de hi 

para fora com toda a velocidade dum gato aterrado, perseguido 
por todos, com a eXCepyaO de n6s e da dona da casa, que 
aproveitou para voltar ao frigorifico e meter la a cabeya. 

Tranquilamente bebemos 0 sumo que restava. S6 entao 
saimos. 

Como nao encontramos os sapatos a saida, fomos 
descalyos pela rna fora, maos dadas, coisa que ja nao faziamos 
ha dezassete anos." 

* * * 


A cr6nica de John de Sousa nunca foi publicada. 0 jomal 
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lisboeta pensou tratar-se duma tentativa frustrada de realismo 
fantastico norte-americano, 0 que nao era 0 caso. De qualquer 
modo, apesar da rejeic;:ao nao a deitou fora. Guardou-a como 
souvenir, juntarnente corn 0 soutien voador que, sem ninguem 
notar, meteu no bolso ap6s se ter escapado da mao justiceira. 
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Carta a J03.0 Brum:* Daqui e do Outro Lado do Mar 

Vamberto Freitas 
Universidade dos A{:ores 

"0 stndroma provinciano 
compreende, pelo menos, tres sintomas 
Jlagrantes: 0 entusiasmo e a 
admirar;iio pelos grandes meios e pelas 
grandes cidades; 0 entusiasmo e a 
admira{:iio pelo progresso e pela 
modemidade; e na esJera mental su
perior, a incapacidade da ironia. " 

- Fernando Pessoa, Textos e 
In terven{:oes 

E de repente, meu caro lOaD Brum, fazes-me lembrar 
que as nossas geografias sao interiores e nada ja tem aver 
com distancias terrestres, saudades e ausencias. Estava eu 
aqui em Ponta Delgada a pensar e a realizar outra parte dos 
meus deveres profissionais, a disciplinar, pela escrita, mas nao 
so, os chamamentos interiores desta outra etapa de vida, e tu 
apresentas-me at ha dias na California 0 resto da historia: apos 
a tua prolongada ausencia enquanto fizeste 0 teu curso 
universitario (ja na casa dos cinquenta e aboa maneira novo
mundista, em que a vida continua sempre, e a idade e aque1a 
que escolhemos em qualquer fase da nossa vida), regressas ao 
Portuguese Tribune, como director e dinarnizador at large. 

Eu dei-te os parabens e tu disseste: niio ficas por at, 
Eu nao quero nunca, pelo menos conscientemente, repetir 0 
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passado. Marx dizia que a historia acontece primeiro como 
tragedia e depois como farsa. Falava de sociedades inteiras mas 
creio que 0 seu dito certeiro tambem se aplica a vida dos 
indivfduos. Nao foi isso que pediste de mim ou de outros, bem 
seL Foi no teu jomal, no recuado ana de 1979, que comecei a 
colaborar contigo e desenvolvi durante anos 0 que viria a ser 0 

meu Jornal da Emigrar;fio ate que 0 destine me trouxe 
permanentemente para a nossa terra-p::itria. Pediste-me 
simplesmente que eu desse continuidade ao trabalho 
interrompido, mas eu julgava-o completo, fechado, vida passada 
e cronic a escrita e arquivada. Eclaro que sim. Nao haveni. mais 
jornal da emigrar;fio para mim, mas ha os nossos mundos 
comuns, 0 destine de se ser a~oriano aqui e, como diria 0 poeta, 
em toda a parte. Livro fechado e logo livro aberto. Para alem de 
todas as emo~oes que este teu momento me desperta, muito 
provavelmente me ofereces outra oportunidade: rever 0 mundo 
imigrante portugues, como tambem tenho a certeza que diria 0 

Manuel Duarte, ao contrario. Venho agora dizer-te que aceito 0 

desafio com a paixao e 0 entusiasmo que estes projectos me 
provocam. Deste outro lade do Rio Atlantico, como chama 0 

Onesimo a este mar que ja nao nos separa, terei certamente algo 
a dizer sobre este que por certo e 0 vector principal da vida 
a~oriana no seculo vinte: a sua e/imigra~ao ou a ideia de 
emigra~ao que ainda nao deixou de comover a maioria dos que 
o Govemo chama eufemisticamente mas significativamente os 
residentes. 

II 

Na sequencia duma longa conversa que vamos manter 
ao longo dos proximos tempos, e suponho com vista a uma 
formula~ao mais ou menos de grupo (de colaboradores) sobre 0 

que vira a ser a tua orienta~ao do renascido Portuguese Tribune, 
perguntas-me como e que eu entendo, apos cinco anos de 
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ausencia, a reviravolta ideologica ern volta dos conceitos melt
ing-pot e mosaico que enformam a sociedade americana dos 
nossos dias. Se eu nao tivesse regress ado aos As;ores, andaria 
provavelmente a reagir como sempre reagi durante toda a minha 
vida "americana" consciente: a responder silenciosa e 
anonimamente aos racistas e aos ignorantes corn poder nesse 
pais, andaria a fazer como uma das personagens do Onesimo: 
a tentar sorrir e a "concordar" (para defesa propria e do meu 
pao) enquanto na rninha alma contestava muito do quanto ouvia 
e via a minha volta, reafirmava 0 meu ser e a minha 
ancestralidade na minha educaS;ao quotidiana, redefinia( -me) 0 

que era ser "americano" ou "imigrante" ou "luso-americano", 
tal como 0 faz a grande escritora Bharati Mukherjee (que 
lecciona literatura af ao vosso lade na Universidade da 
California, ern Berkeley) ern textos supremos como The Middle
man and Other Stories e Darkness. Alias, na busca de uma 
identidade imigrante ou etnica portuguesa muito ja temos de 
aprender corn algumas das vozes de outros grupos. Como todas 
as sociedades livres, a America e esse palco de contradis;oes 
dramaticas no seu dia a dia, a liberdade ern convivencia tensa 
corn os impulsos do puritanismo e arrogancias dos mais antigos 
grupos poderosos do pais. Nao deixa de ser espantoso, visto 
daqui ao longe, como todo 0 debate af nas ultimas decadas quase 
nao serviu para nada, todos os estudos e livros publicados sao 
como que ignorados, toda a historia e subvertida consoante os 
desejos de deterrninados poderes num determinado momento. 
A avalanche republicana destes anos mais recentes, apesar da 
vitoria de Clinton, tern-me sido nauseante e quando me aparece 
urn deles aqui na CNN eu corto-Ihe 0 pio de imediato, tao 
cans ado estou de ouvir os seus argumentos provincianos numa 
idade ja tao globalizada como a nossa. Muita Europa vai pelo 
mesmo caminho, mas desse espas;o, historicametne, outra 
atitude nao se espera (por enquanto e dependendo do ritmo duma 
hipotetica construS;ao "europeia"). De modo que eu nao reagiria 
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a essa outra e mais recente reviravolta ideologico-etnica na 
America; mantinha, por assim dizer, 0 rumo sem deixar de 
atender aos dissabores profissionais e ate pessoais que is so 
necessariamente implicaria. Recordo-me que urn dia apos quase 
quinze anos de en sino de Portugues numa escola publica 
californiana, urn desses Hio reconheciveis dinossauros 
intelectuais perguntou-me por que e que se devia ensinar a nossa 
lfngua nas instituis;6es americanas. Ja nessa altura eu nao tinha 
vontade de responder a semelhante barbaridade. 0 ja nao viver 
no coraS;ao do Imperio americana (a classificaS;ao e de Gore 
Vidal) trouxe-me uma tranquilidade intelectual como eu nunca 
havia sonhado. Tal como quando vivia ai na minha solidao 
pessoal entre os milh6es de outros seres humanos na Grande 
Los Angeles, Portugal era me urn pais muito mais agradavel, 
pois, como acontece a quase toda a gente, a minha saudade 
seleccionava 0 que era de boa memoria e agradavel e esquecia 
o resto. A mesma coisa agora: a minha (nova) America e-me 
muito mais tragavel, saborosa mesmo, e selecta. Vejo-a ao longe, 
e como sempre tive uma boa vida ai, 0 meu carinho aumentou 
consideravelmente, as minhas leituras levam-me ao cerne das 
quest6es (nao ter de ler diariamente 0 Los Angeles Times e de 
facto urn alfvio), e, por fim, esqueci os genios dentro e fora da 
nos sa comunidade californiana que me causavam indigestao. 
Nao falo aqui so metaforicamente. Mas voltando aquestao do 
que chamas uma reviravolta ideologic a referente aetnicidade 
desse pais, quer 0 poder (ou os muitos e dispersos poderes locais 
ai) queira ou nao, quer isso sirva ou nao 0 desenfreado 
capitalismo novo-mundista, os povos sao 0 que sao, e seria muito 
mais saudavel para 0 pais, suponho, se os grupos etnicos com 
historias muito mais antigas do que os proprios Estados Unidos 
pudessem viver com sinceridade e menos receios de serem quem 
sao e de cultivarem, a Karl Popper, os seus jardins. Como 
acredito firmemente que viver num pais tao intelectualmente 
rico como os EUA e nao disfrutar tambem da sua cultura 
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dominante, anglo - sax6nica, das suas artes, dos seus livros, 
do seu cinema, enfim, da sua maneira de estar e de ser no 
mundo e de uma pobreza intelectual indizfveL Pessoalmente, 
sempre tive como objectivo, em termos de bilinguismo e 
culturalismo, manter 0 equilfurio entre esses, uma vez mais, 
riquissimos mundos que constituem efectivamente 0 mosaico 
americano. Digo-te com toda a sinceridade que tanto me 
comovo com 0 imaginario portugues como com 0 americano, 
sinto-me perfeitamente em casa em Lisboa como em Oxford, 
Mississippi, que tive a fortuna de visitar com aAdelaide numa 
"romaria" de homenagem a William Faulkner. Creio que 
qualquer coisa menos do que isto e estupidamente 
desaproveitar a incrfvel oportunidade do seculo vinte, que e a 
de ser de toda a parte e de nenhuma, a de sermos "etnicos" e 
ao mesmo tempo "cosmopolitas". 0 pessoano dito "Sou 
estrangeiro aqui como em toda a parte" pode ser subvertido 
para "Sou daqui como de toda a parte". 

Sera possivel ser-se as;oriano de outro modo? 
Recentemente em B udapeste senti a dor dos canhoes sovieticos 
em 1956 e absorvi a beleza mistica e palpavel a nivel de rua 
daquela cultura feita de cruzamentos humanos; em Maastricht 
agradeci anonimamente uma politica que me permite viajar e 
"pertencer" a doze (e em breve a mais) paises no Velho 
Continente; em Graz falei com a Adelaide sobre a literatura 
as;oriana enquanto outros fizeram 0 mesmo acerca dos seus 
recantos europeus; em Viena senti como minha - nossa - a 
herans;a musical e liteniria dos seus genios; em Bruxelas bebi 
cerveja ao bar de urn hotel servida por urn conterraneo 
portugues imigrante. 

Quando e que os "americanos" aprendedio que isto e 
preferivel asua mesquinha xenofobia e ao seu provincianismo 
cultural, com a exceps;ao das bolsas resistentes entre alguns 
da classe (como a classificaria Lionel Trilling) culta? 
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III 

Ha anos, como me fizeste lembrar recentemente, eu havia 
escrito que uma das fun~6es do teu - ou de outro qualquer 
semanario dirigido especificamente anossa imigra~ao deveria 
tentar "reaprofundar algumas das nossas rafzes ancestrais que 
iam secando, isto e, auxiliar a seu modo na recupera~ao da 
essencia dos imigrantes portugueses no alegre e estranho 
Pacifico". Deus, is so para mim foi ha tantos anos! Hoje, mais 
do que nunca, terei dificuldades em definir 0 que e ou nao 
"essencia" dos nossos eiimigrantes na California ou em qualquer 
parte. Existem as culturas e depois tambem existe 0 indivfduo 
em toda a sua riqueza pessoal e liberdade de se auto-definir ou 
de reinventar-se. Haveria ainda que saber - e quem 0 podera 
dizer? - 0 que e que dessa suposta "essencia" deve ser ou nao 
"mantido", 0 que e que serve ou nao a cada urn, aos seus 
objectivos e sonhos no Novo Mundo. 

Na altura em que escrevi 0 que me devolveste, em cita~ao, 
estavams todos - nos anos 70 - em luta contra a dissipa~ao no 
nada: tfnhamos uma comunidade mais ou menos alheia ao seu 
mundo imediatamente circundante, 0 mundo anglo-saxonico 
principalmente e que, como ja deixei explicitado em outra 
passagem desta nossa troca de ideias, e urn mundo de tao vasta 
riqueza cultural e intelectual que ignon'i-lo e perder parte do nosso 
leg ado deste seculo, que foi de facto "0 seculo americano" em 
tudo, e que aqui mesmo em Portugal e na Europa na sua mais 
vasta generalidade continua a exercer urn fascinio e uma 
influencia arrebatadores. Quanto anossa primeira gera~ao de 
imigrantes, nao havera muito a dizer, ou a fazer: tern a "essencia" 
actuante que tern; nao tern nem poderia ter 0 chamamento inte
rior que leve a mais do que isso a que estamos habituados, a nao 
ser em casos isolados de indivfduos que ja da terra de origem 
levaram consigo interesses culturais e literarios muito proprios 
e englobantes. Creio que cultivar 0 nosso mundo ancestral em 
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todas as suas facetas ja e e sera sempre (enquanto a primeira 
gera9ao nao desaparecer) uma oferta sem pre90, uma dadiva da 
nossa propria humanidade aos de segunda e outras gera90es. Isso 
sera mostrar-Ihes a seguran9a enraizada em seculos de civiliza9ao 
com que os posicionamos perante 0 restante mundo, e a 
multiplicidade de modos e maneiras de viver e pensar a nossa 
historia: seja atraves duma disserta9ao universitana, seja atraves 
dum festival popular ou folc1orico. 

A "essencia" que porventura valha a pen a cultivar so 
sobrevivera com naturalidade, nada poderemos - nem deveremos 
- for9ar a ninguem. 0 que ja nao servir aos imigrantes na sua 
nova ou segunda - ou primeira - patria, pois que desapare9a. Aqui 
na terra de origem a propria cultura portuguesa esta a viver grandes 
transforma90es, esta a enriquecer-se com os contributos da sua 
propria imigra9ao, nomeadamente a que nos chegou e chega dos 
PALOP: musica, principalmente, mas creio que muito em breve 
tambem nos vini urn novo fOlego em literatura e toda uma nova 
cosmovisao que marcarao a nossa postura na Europa em 
constru9ao. 

Se ainda resta influencia a urn orgao de informa9ao 
comunitario, e creio firmemente que Ihe resta muita e duradoura 
influencia entre a nossa gente ou em qualquer outra comunidade, 
que se preocupe esse orgao de informa9ao tanto em criar e definir 
polfticas respeitantes a posi9ao do grupo no seu pais de 
acolhimento como em projectar a sua terra de origem em 
movimento, no seu melhor, ou mesmo uma terra de origem em 
espasmos culturais nem sempre pacfficos, to do urn povo na sua 
caminhada, em suma, rumo a urn outro futuro, tentando nao 
autoviolar-se nessa sua indefinivel mas reconhecfvel "essencia". 
Nota 0 que esta a acontecer em Portugal, hoje, em muito se 
assemelha a nossa condir;ao imigrante no exterior: que lugar 
ocuparemos na Grande Europa, como nos "defenderemos" do 
inevitavel "ass alto" cultural (visto que somos urn pais com grande 
numero de analfabetos sem conhecimento da sua tradi9ao literana 
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ou erudita) vindo do que efectivamente ja nao e urn "alem
fronteiras", como lutaremos pelo que merece ser defendido da 
nossa heran<;a nacional e 0 que devemos adoptar dos "outros"? 
S6 uma comunidade viva e "educada" e devidamente informada 
podera disfrutar e fazer frente a estes gigantescos desafios da 
globaliza<;ao da humanidade em curso. 

IV 

o que nos leva aqui, meu carfssimo Joao, a tua 
indisfar<;ada angustia em nao cederes ao que chamas 0 gosto 
pelas "trivialidades" a que se habituou a nossa comunidade a 
ver em muito do que af passa por comunica<;ao social. 0 mal, 
como muito bem 0 sabes, e universal, a sociedade de consumo 
eventualmente tudo corr6i e corrompe, tudo trivializa e de tudo 
se apropria para 0 lucro facil. Hoje, ate uma nova linha de 
moda ja comercializa roupa com signos comunistas da ex
UnH'i.o Sovietica, a cara de Lenine estampada em camisolas, a 
estrela socialista nos bones de jovehs ahistoricos. Que diriam 
tanto os ex-crentes como os que pereceram ou foram para 
sempre destrufdos em nome desses signos ao tonga de setenta 
anos? Vives no paraiso do consumo - e deves saber que se 0 

capitalismo e 0 unico sistema que temos no mundo, tambem e 
um sistema sem qualquer moralidade ou vergonha; ve a alma 
do Homem como sendo compravel, ve milhoes de seres 
humanos, ve continentes inteiros (Africa, por exemplo) como 
sendo dispensaveis, a partir do momento que nao possam entrar 
no jogo de comprar as suas coisas. 

Todavia, eu teria cuidado com a defini<;ao do que sao 
ou nao "tri vialidades". N em toda a gente quer ou necessita de 
gostos e preferencias supostamente canonicas (tal como 
acontece no campo literario), nem toda a gente necessita de 
abordar as questOes mais serias de um modo, digamos, classico. 
Tenho muito medo da "cultura" imposta de cima para baixo. 
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Ninguem nos garante que as "trivialidades" de uns sejam a 
mesma coisa para outros. Naturalmetne, umjomal comunitario 
imigrante nao podeni fugir a toda uma cultura de base e a 
interesses quotidianos das pessoas. Com born gosto, as paginas 
desse mesmo j omal poderao conseguir urn equilibrio exemplar. 
Sao as pequenas coisas que humanizam a nossa existencia, sao 
as pequenas coisas que aparecem nas paginas de qualquer 
publica9ao que nos devolvem urn mundo anossa medida numa 
epoca globalizada em que muita gente ja nao se reconhece em 
parte nenhuma. Edmund Wilson dizia que a partir de certa 
cultura (principalmente nos anos 60) olhava para as paginas 
das revistas do seu pais e ja nao se via como fazendo parte dele, 
ja nao reconhecia nada do seu imaginario. Num mundo p6s
pos-modemo, fragmentado, as vantagens de liberta9ao pessoal 
sao enormes, incomensuraveis, mas tambem a SenSa9aO de 
aliena9aO de qualquer urn de nos esta a atingir 0 insuportavel. 
o jornalismo comunitario imigrante tern as suas tradi90es, 
nasceu de imperativos muito proprios, precisamente para 
auxiliar indivfduos na sua nova terra. Creio que respeitar esta 
faceta em nada desfaz a dignidade dos debates e das opinioes 
de outro - nao superior - calibre intelectuaL 

v 

Creio que no decurso da nossa conversa, meu carD Joao 
Brum, deixei cair, em doses maiores ou menores, 0 meu estado 
interior presente e aquilo que retenho da minha longa experiencia 
americana. Dizes-me: "Foste imigrante e agora nao es". 
Perguntas-me: "Qual destas situa90es te faz mais feliz, como 

: usas ambas as experiencias para ser mais e melhor"? Serfeliz? 
A felicidade e tao vohitil como a nossa saude fisica, bern 0 sabes, 
com certeza por experiencia propria. Apesar de me ter educado 
numa epoca de grandes e memoraveis loucuras (tu sabes 0 que 
foi Los Angeles nos fins dos anos 60), e depois de grandes 
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cinismos, tentei sempre nunca me deixar contaminar por 
ansiedades, como ja escrevi em outra ocasiao,fabricadas por 
chiquerrimas posturas "intelectuais" e culturais de muita boa 
gente no mundo das ideias publicas ou nas artes. Li aqui ha 
tempos urn infeliz homem de letras portugues a afirmar que ter 
de passear entre os europeus nortenhos ou, no domingo a tarde, 
na Europa do SuI, era uma grande mat.;ada. Somos, alguns de 
n6s neste pais uns grandes actores, uns insuperaveis imitadores 
de ideias e performances. Para mim, ter saude, ter emprego, ter 
uma vida familiar normalizada e estavel, e ainda por cima ter 
meia duzia de amigos fieis e firmes, tern sido mais do que 0 

suficiente para a felicidade possivel no mundo em que todos 
temos de viver, e para a felicidade possivel de urn homem 
razoavelmente consciente dos seus diversos mundos, todos em 
ebuli~ao, durante todo 0 tempo que Ihe foi dado viver. Com ja 
disse, a minha vida na America foi-me sempre agradavel 
("tragedias" pessoais momentaneas a parte, de que ninguem se 
livra de urn modo ou ~UtrO), a America proporcionou-me todas 
as oportunidades para sair do cicIo rigoroso do mundo do 
trabalho bra~al e tantas vezes humilhante, ao qual a maior parte 
dos nossos pais esteve sujeita ai e na sua terra natal. Depois, 
ninguem que tenha filhos - e eu tenho a minha Vanessa ai para 
sempre tern 0 direito ou deve sequer ter a veleidade de se quedar 
infeliz e logo paralisado perante 0 mundo: ha que reter e culti
var 0 etemo sonho da utopia, 0 sonho de urn mundo melhor 
para eles, venha 0 que vier, aconte~a 0 que acontecer. Sou 
estruturalmente urn homem de esquerda, 0 optimismo faz parte 
da minha bagagem ideol6gica. Nunca ceder campo aqueles que 
humilhariam os nossos filhos e mais do que suficiente para a 
felicidade que vern da solidariedade para com todos os homens 
e mulheres decentes a nossa volta ou no outro lado da fronteira 
do nosso torrao patrio. 0 que os pregadores do suposto "fim da 
hist6ria" quereriam era 0 contrario, mas a vasta humanidade em 
toda a parte nao Ihe vai dar nunca satisfa~ao. 
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Nao sei se ja nao sou imigrante, pois isso e tanto uma 
condi~ao geo-cultural como estritamente interior. Posso-te 
afirmar que prefiro a minha realidade a90riana avida abalada 
do suI da California. Estou em casa, percebes, por inteiro e a 
cada segundo. Toda esta geografia natal me comove, todos estes 
sotaques estao-me no cora~ao, todas estas linguagens estao 
cheias de significa9ao para mim. Mas quem sabe se nao e 
precisamente urn referencial exterior e prolongado 0 que permite 
sentir este apego aterra patria? As grandes cidades ou a vida 
suburbana ou as riquezas materialistas nunca me disseram nada, 
e eu nunca as desejei como muita outra gente, contento-me 
com 0 suficiente para urn presente e urn futuro a que qualquer 
ser humano deveria ter 0 direito (as polemicas ai em volta da 
seguran~a social e da medicina socializada sao-me revoltantes, 
nauseantes, particularmente quando os politicos do Partido 
Republicano, quase todos de algibeiras a transbordar de dinheiro 
pelo qual nao trabalharam, se batem para manter trinta milhoes 
de trabalhadores e seus familiares sem qualquer protec9ao a 
na~ ser a caridade do estado hipocritamente liberal). 0 meu 
pais profundo e este, e so perante uma grande catastrofe pessoal 
ou nacional eu 0 abandonaria novamente. De tudo 0 que se 
possa dizer de Portugal, para mim isto e uma condi~ao absoluta: 
o nosso e urn pais generoso e decente. Apos vinte e sete anos 
de auscncia, vim para uma ilha que so tinha visitado 
esporadicamente. Em do is dias ja me sentia inteiramente em 
casa, urn mundo que ja ha tanto tempo havia sido desfeito 
recompos-se com essa rapidez e naturalidade. Estou a meia 
hora de casa dos meus pais, do chao como vente do meu 
nascimento, na Dha Terceira. Ja nao sou minoria, ja nao tenho 
de explicar dia sim dia nao donde vim e por que vim, ou de 
aturar 0 estatuto de americano, como ai se diz, hifenado. .A 
parte aqueles que 0 meu amigo e poeta (do Pico, mas tambem 
casado e radicado na Dha de S. Miguel) Urbano Bettencourt 
chama os cosmopolitas de aeroporto, nascemos com raizes 
fortes e elas requerem 0 seu solo muito proprio e os carinhos 
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essenciais a sua missao unica de fazer florescer vida e beleza. 
Este e 0 meu solo e 0 meu mar. 

a meu passado e-me precioso, e por ser meu rec1amo-o 
tambem inteiramente e sem complexos. Tive a felicidade de a 
Adelaide ter tido a mesma experiencia de vida americana. Anossa 
casa e um alegre reflexo de tudo isso: desde os livros a minha 
chavena de cafe, a America esta-nos ca dentro para sempre, em 
convivencia com a ilha, 0 novo com 0 velho, 0 Atlantico com 0 

Pacffico, a historia tragica com 0 imparavel movimento de vida 
novo - mundista. 

VI 

Estar vivo, meu carD Joao, e estar em pe de guerra, e sentir 
os tais chamamentos interiores, e dar rumo as nossas vidas, e 
sobretudo estar com os outros mas estar com dignidade e com 
firmeza. as nossos moinhos (os meus, os teus e os dos outros) 
sao quase sempre invisiveis, crescem-nos na alma, sao os nossos 
deuses e os nossos demonios. Quem nao tem moinhos a abater 
esta morto, e Deus the perdoe e Ihe guarde um melhor Iugar no 
Seu reino. Ao combate-Ios e preciso nao esquecermos 0 que sao 
os nossos proprios egoismos, e 0 que sao - ou devem ser - os 
nossos gestos de generosidade que contribuem para 0 bem-estar 
colectivo. 

Todas as comunidades tem as suas armadilhas para um 
individuo consciente do outro, as nossas "minas" imigrantes nao 
foram levadas para at de Marte; tem uma proveniencia geografica 
localizavel. Foram levadas desta que e a terra de origem. 
Conhece-Ia e conhecer 0 seu campo de batalha. Somos um povo 
historicamente "reduzido" perante 0 mundo, e ja quase sem 
memoria da sua grandeza de outros seculos. Vivem, os nossos 
imigrantes, esta patria de mitos que ora os ajudam a perdurar ora 
os tornam em seres desesperados, em seres a procura do 
reconhecimento por parte dos outros. Creio que sem entender 
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isto nao se percebe a "vaidade" (muitas vezes saudavel) da nossa 
gente no Novo Mundo. Nao permite, e quanto a mim nao deve 
permitir, que se amesquinhem, tal como acontecia nesta sua terra 
historicamente viciada por fidalguias de trazer por casa. Podera 
permitir os abusos pontuais na vida insegura de qualquer 
imigrante nas Americas, mas quando esses insultos vern de perto, 
vern do seu proprio grupo nacional, a reac9ao, como sabemos 
todos, e quase sempre psiquicamente violenta. Ainda bern. Mas 
tambem creio que todo esse modo de ser e de estar na vida cria 
inevitavelmente combatentes ferazes. Tudo vale; eles existem, 
como existem por ca, e nao ha muito a fazer. Tu sabes disso, e 
estou certo que estas a sua espera com a resposta e a aC9ao 
adequadas. 0 "poder" entre os imigrantes e tambem feito de 
pes de barro: enfrenta- -10 nas ocasi5es inteligentemente 
escolhidas ou estar preparado para the responder em qualquer 
situa9ao e garantir a sobrevivencia de quem tern urn papel 
publico a desempenhar. A nossa comunidade, tanto ca como ai, 
sabe distinguir entre os que servem e os que se servem. Nao 
tenhas medo, nem sequer de falhar neste teu novo projecto. 
ConfUcio dizia que a nossa maior gloria esta em nos sabermos 
levantar sempre que cafmos no buraco. Ha quem caia no buraco 
e logo sai dele. Ha quem viva permanentemente no buraco, e 
deseja povoar esse seu inferno. Cuidado com eles. 

*Que 0 novo semanario aparega ou niio sob a direcgiio de loiio 
Brurn, pouco in teressa, neste momento, ao teor deste texto. Mas 
que aparega ele, e aparega depressa. 

Ponta Delgada 
1 de Junho de 1996 
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