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Introdução e Nota de FRANCISCO AZEVEDO BRANDÃO



CARTAS DE MANUEL LARANJEIRA A MANUEL LU(S DE ALMEIDA

INTRODUÇÃO

A primeira compilação de "Cartas" de Manuel Laranjeira foi feita
por Ramiro Mourão, para a "Portuçélie" que a editou em volume. em
1944, a inaugurar a sua colecção "Documentos Humanos".

Com um prefácio de Miguel de Unamuno, professor catedrático da
Universidade de Salamanca e amigo de Laranjeira, o volume inseria
cartas dirigidas a João deBarros, Luis Pinto Ribeiro, Teixeira dePascoais,
António Patrício, Ramiro Mourão, Pedro Bianca, Martinez Sierra, João de
Deus Ramos, Amadeu de Sousa Cardoso, António Carneiro e Miguel de
Unamuno e ainda cartas deste último a Manuel Laranjeira.

Em "Algumas Palavras Prévias" que antecede o Prefácio, Ramiro
Mourão diz a certa altura: Suponho bem que as cartas impressas neste
volume não são a décima parte daquelas queManlJel Laranjeira, impeni
tente edelicioso epistológrafo, dirigiu àqueles seus amigos distantes com
quem tinha necessidade de comunicar. Ele foi um ser convivente sempre
desejoso de ter à sua beira, presos à sua conversa sugestiva edramática,
os homens do seu mundo de dúvidas, dores eesperanças. Mas aspoucas
cartas que se publicam agora - algumas foram retiradas por motivos que
muito me pareceram de ponderar - são ainda as bastantes, creio eu,
para a justificação da homenagem ao querido morto, e absolvição, tardia
embora, do compilador".

Com efeito, Ramiro Mourão tinha razão. Ele que «tinha passado
junto do escritor os últimos dez anos da sua vida numa íntima e fraterna
convivênr.ia de todos os dias», sabia muito bem que Manuel Laranjeira
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gostava de escrever amiudadamente aos seus amigos e correligionários,
pelo que devia existir algures um espólio valioso do testemunho epistolar
do malogrado escritor.

E assim acontecia.
Cinco anos após a publicação do referido volume, o semenerto

"Defesa de Espinho", começou apublicar uma série de cartas deManuel
Laranjeira ao seu amigo Manuel Luís de Almeida, então estudante de
medicina na Universidade de Coimbra.

Na apresentação, o director do semanário esclarecia aproveniência
das cartas dizendo que devia a gentileza da cedência das mesmas ao
então juiz de direito da Comarca daFeira, Dr. José Luís deAlmeida, irmão
do destinatário. E mais adiante informava que o magistrado, na altura
estudante de direito, como seu irmão o era de medicina, mantivera
refações amistosas com os maiores escritores e jornalistas da sua gera
ção, quer nacionais, quer dopaís vizinho, tendo-se revelado também um
jornalista fecundo e brilhante; que tinha dirigido os jornais, "O Clarim",
com seu irmão Manuel, o escritor Lopes de Oliveira e o poeta Joaquim
Gomes e mais tarde "O Futuro", O Progresso", "O PovoFigueirense", a
revista "Vida Académica" e "Os Novos" ...

Foram em número de 26 as cartas que saíram ao longo de vários
números do semanário espinhense que as publicava à medida que o
director as recebia do Dr. José deAlmeida, epor isso mesmo não obede
ciam à ordem cronológica das datas insertas nas cartas.

São essas 26 cartas que aqui sepublicam, agorapor ordem cronoló
gica, a primeira datada de 26 de Julho de 1903 e a última de 3 de
Setembro de 1904, acompanhadas de algumas notas que achamos
oportunas.

Nestas duas dezenas emeia de cartas Manuel Laranjeira continua a
mostrar-nos, claramente, toda a dimensão do seu espírito multifecetado,
de um ser dilacerado pela dúvida da alma e pelos sofrimentos do corpo.

Alma sequiosa de um além duvidoso, e corpo cansado de uma vida
de tédio, ("E eu, meu caro, por aí arrasto esta miserável existência cada
vez mais enojado dos homens, do mundo e da vida") (carta n.0 4), ele
deixa-se embalar continuamente pela ic/.fJÍade suicídio que para ele é
«seta lógico das mais intensas vontades», (carta n.0 3), o fim do sofri-
mento. o princípio do nada. .,.

É este sentimento de nojo e de tédio que perpassa por todas as
cartas à excepção de uma ou de outra em que, num arranco de coragem,
parece ficar deslumbrado pela vida que em redor de si palpita de seiva e
de força vivificante: «Em volta de mim há explosões de vida. Meu
amigo, nunca como agora, compreendi o que há de grandioso, de
sagrado, na lenda solar da ressurreição, que constitui o fundo de todas
as religiões orientais! Ah, meu amigo, a vida de hoje ainda é a mesma
desses tempos lendários e belos. Como então, a vida ainda é sã, ainda
é forte, ainda vive!» (carta n.0 11).
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Mas como o relâmpago, este gosto pela natureza e pela vida,
depressa se desvanece nele e a sua alma mergulha no aborrecimento, na
angústia, no tédio de morte:« Venho cansado, fatigado dos homens eda
vida»... «Eusinto em redor de mim uma infinita desolação ... »(carta n.0
8).

E era nesses momentos de depressão moral que "a loucura da vida
o assaltava e o amarfanhava numa "loucura lúcida «durante a qual o
nosso ser se baloiça sobre um abismo, sem que o nosso espírito sofra a
vertigem redentora da altura, da queda de tal altura» (carta n.0 19).

Tédio, desânimo, vertigem, dúvida que o levaram, oito anos depois,
a acabar voluntariamente com o sofrimento do seu corpo e da sua alma.

Mas antes do momento fatal de cortar o ténue fio que o ligava aesta
vida, Laranjeira acabou, por descobrir a religião que, debalde, procurava
em toda a sua vida e que afinal a tinha bem dentro do seu coração - a
religião do amor - que tão bem traduziu naquele autêntico poema de
amor, lançado no último instante, num simples bilhetinho que deixou a
sua mãe: «Mãe - é um desejo esquisito meu: plante uma roseira sobre
a minha sepultura. Depois, quando me quiser falar, vá lá beber o
perfume das rosas: que esse perfume é a minha alma!»

FRANCISCO AZEVEDO BRANDÃO

..
•
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MANUEL LARANJEIRA



CARTAS DE MANUEL LARANJEIRA A MANUEL LUIS DE ALMEIDA 15

1
Meu caro Almeida

Recebi o seu livro e a sua carta. Quanto ao livro muito agradecido;
Quanto à carta - uma reflexão. Eu desejo que se não saiba que enviei
essa carta ao fadista Garção (1) para que ninguém se lembre de tirar
desse facto, quenão foi para mim mais do que o cumprimento de um
dever vulgar, conclusões depreciativas para mim, que me obriguem a vir à
publicidade numa arrancada necessária.

É que eu, meu amigo, estou farto de arrancadas literárias. A vida vai
correndo numa enxurrada de porcaria e lama. Deixá-la correr, pois.
Pôr-lhe diques é mais do que disparate: é rematada loucura.

Não diga, pois, a ninguém, a ninguém essa história, que o meu
amigo achará duma estupenda honestidade e lealdade - por esta
simples razão: estamos numa sociedade, onde os mais vulgares actos de
virtude já constituem monstruosas raridades. Creia que me magoaria
imenso que amanhã essa história estivesse divulgada. Porque deixe-me
dizer-lhe aqui muito ao ouvido esta coisa que a vida me tem ensinado: eu
quase tenho vergonha de ser honesto ... talmente ridículo é hoje ser-se
honesto. Ridículo e prejudicial.

Variando: Não me esquecerei de visitá-lo para o próximo mês. Mas
não me vá você profetizando que serei a delícia da praia este ano, porque,
então não vou.

Lembre-se que eu sou aquilo que me cha,maram os janotas da
literatura nacional - um porcalhão. A limpeza dêles. confesso-o, é que
eu não tenho, nem jamais terei: (Segue-se uma fase ininteligível).

Evá de variar ainda: meu sobrinho esfola-me· a paciência por causa
do Júlio Verne. Foi você que me meteu nesta alhada, seu criminoso.

Escreva sempre, escreva a miúdo. Ora você só é fecundo para me
confundir em artigos de estética picturial?

Os literatelhos daí ainda me desacreditam? Ajude-os por favor.
Porque, se lhes dá para me admirarem - eu suicido-me.

Seu Manuel Laranjeira

- Em suplemento: Poderá você instruir-me desde já se essa edição
das "Prosas" do Antero em que falou terá possibilidade em arranjar-se?
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Informe-se com o seu amigo que sabe de tudo isto. E diga-me também
alguma coisa sobre literatura espanhola clássica. Olhe: se me enviar o
Júlio Verne junte-lhe o Calderon de De La Barca.

Não se esqueça de escrever.

Seu muito
Manuel Laranjeira

Espinho 26-Julho-1903

2
Espinho - 1 Agosto - 1903

Meu caro Almeida

Só agora posso responder à sua carta. Pelo respeito ao meu desâ
nimo -adiante_ Eu creio que você me não compreendeu bem: isto em
mim não é desânimo: é nojo. Eu lhe explicarei isso um dia. Quanto ao meu
cavalheirismo que você acha inaudito por se referir a tamanho bandalho
(1), eu lhe digo: a bandalheira dele não justifica a minha bandalheira. Eu
se fui honesto (eu acho o acto de uma simplicidade que nem merece
referência) não foi por ele: foi por mim. E creio ter dito tudo sobre o meu
comportamento.

Depois faz-me você uma tirada sobre a felicidade e conclui com uma
sabedoria de que Marco Aurélio (2) teria inveja, que para se conseguir a
tal felicidade só uma vida como a sua. Ó não! A sua vida está honrando
muito a fisiologia. Mas mais nada!

É possível que a sua felicidade seja isso: levantar cedo para ir à
praia, arregalar o olho langoroso à curva sensual das espanholas,
persegui-las inofensivamente com o olhar ... mas isso não é a felicidade. A
sua felicidade? Sim, é possível. A felicidade - não.

O que você me diz das prosas de Antero é simplesmente genial!
genial!

E a tal colecção de colóquios e farsas anteriores a Calderon creio
que sei ao que você se refere.

Exceptuando o Gil Vicente, presumo que se trata da obra genial do
sevilhano Lopes de Ruela (3) É7

O que me diz do J. de Barros (4) está bem. Essa tiragem a vintém -
significa que o apostolado alastra.

Deixe alastrar!
O Júlio Verne, o melhor é mandá-lo encaixotado como mercadoria
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pelo caminho de ferro. Não acha? Meu sobrinho está delirante e entusias
mado e cada vez mais maçador a propósito do caso.

Minha irmã melhorou de repente (5). Singularidade da histeria.
Minha mãe como boa católica romana benze-se e reza pelas almas de
fogo do Purgatório, à vista de tamanho milagre! Se o Garção sabia disto!

Escreva sempre ao seu amigo.
Manuel Laranjeira·

3
Meu caro Almeida

Acabo de receber a sua carta e os livros. Obrigado. Meu sobrinho
ficou radiante.

Ainda não sei quando irei. Primeiro tenho de pôr em ordem umas
coisas da família. Imagine: a ira do meu irmão recrudesceu. Agora vai
meu sobrinho contestar um processo que ele lhe ergueu. Ah! meu amigo!
Você conjectura lá os temerosos problemas morais que se erguem no
meu espírito ao pensar nestas irreductibilidades da natureza humana!
Espero bem não sossobrar. no entanto, atenta esta singular têmpera de
indomável vontade com que a natureza me fadou - não sei se bem semal
fadada mente.

E note você o bizarro do caso: eu se permaneço nesta inflexível
atitude, não é por mim, é pelos outros. Que pelo que pessoalmente me
toca, "Je rn'en fous"! Se se tratasse de mim apenas já há muito me teria
resolvido isto pela mais simples das liquidações - o suicídio.

lbsen (1) dizia pela boca dum dos seus símbolos vivos que "o homem
mais forte era o que fosse mais sozinho". Eu também o creio. E como o
homem mais sozinho é o suicida, o suicídio é claramente oacto lógico das
mais intensivas vontades. Sendo viver a vida a máis fatal das leis huma
nas, a mais imperiosa, resistir-lhe por meu acto de vontade ... (2)

Ah! Ah! você perdoe estes desvairos ... - qüe o são. Quanto aos
apóstolos, meu amigo, deixe-os medrar! Os tempos vão correndo propí
cios para os apóstolos ... e parasitas. Quanto a eles dizerem que não tenho
gramática nem estilo -isso encanta-me prodigiosamente. Na verdade!
Isso significa apenas que eu me não pareço com eles, nem nas ideias,
nem na gramática,nem no estilo ... nem na limpeza - da consciência.
Apreciável! Quanto ao estilo e gramática deles-basta lê-los, para ficar
mos convictos que isso é o que por lá há de mais abundante. Com tais
requisitos, abastança exagerada de estilo e gramática eles conseguirão
ser uns génios - entre os papagaios. É glorioso ... e pouco invejável. Isso
2
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que você me conta, por exemplo, do apostólico B. (3) está-me dando um
furioso desejo de rir. Esse homem não me perdoa o delicado silêncio que
tenho guardado a respeito da sua pouca interessante pessoa. Ele adivi
nha que não lhe tenho chamado imbecil "carrérnent" em atenção ao
muito crédito que me mereceu Nunes Claro (4) e Silvio Rebelo (5). Você
não lhe diga nada destas coisas - porque eu, francamente, temo-o,
temo-o como quem teme os idiotas vaidosos. Tanto mais que você está
desde já intimado a apresentar-mo quando eu aí for ... para me divertir.
Você está obrigado por civilidade a fornecer-me o maior número de
divertimentos possível. Esse é um deles. E quando você vier a Espinho,
em paga, apresentar-lhe-ei o mais prodigioso idiota destas redondezas -
para você se divertir também.

E mande sempre o seu afectuoso
Manuel Laranjeira

Espinho - 1O de Agosto 1903 - Recomendação da minha gente.

Em adenda. Você escreva a miúdo, se não eu vingo-me e não escrevo
nunca. É assim M. L.

4
Meu caro Almeida:.

Recebi o seu postal. E se não o recebesse não lhe escrevia porque
francamente eu não sabia onde você estava. A direcção que você me
tinha mandado na sua carta era duma caligrafia totalmente hieroglífica
que não pude destrinçá-la. Veja você os efeitos das suas barbaridades
caligráficas e da minha pouca erudição paleográfica. Estive para
escrever-lhe para a Figueira da Foz,pensando que de lá lhe remeteriam a
carta para aí. Mas receando que perdesse orneu tempo fazendo-o nesta
indecisão em que me veio encontrar o seu postal me deixei ficar.

E você por aí? Vida de lavrador a suá? Como você deve ter gozado a
natureza! Os meus profundíssimos sentimentos! Porque a natureza é
sublimemente poética ... - Nos romances. É verdade que você, no fundo,
é um homem que se adapta facilmente a qualquer meio. É uma
vantagem!

E eu, meu caro, por aí arrasto esta miserável existência cada vez
mais enojado dos homens, do mundo e da vida.

É que eu, no fundo, sou um homem que se não adpta a meio
nenhum.

Também é uma vantagem!
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E as suas costelas como vão? (1) Meu caro, gosto imenso de ver
liquidr estas questões literárias ... a cacete. Afinal é ainda esse modo mais
razoável e humano de ter razão.

E eu sinto imenso que desta vez você não tivesse estilhaçado o
espinhaço do tal ... de modo a não ter obrigado seu pai a pegar na pena,
isto é, no estadulho, para esmagar o adversário.

Que de coisas eu teria a contar-lhe a propósito do jornalismo tri
peiro! Só lhe digo em suma: o Garção é um símbolo!

Não tinha eu razão em dizer que ele Garção era um símbolo são -
graliano no jornalismo fadista, do jornalismo do Bairro-alto, que afinal é
todo o jornalismo portugês? - Oh! se tinha ...

Aquele jornalista do meu " ...Amanhã" (2) é um modelo comparado
com esta súcia de biltres. Digo-o sem gracejo! E triunfam em toda a
plenitude!

Até breve. Mande-me e escreva-me mas não me conte as suas
impressões da natureza. Eu estou farto da natureza. Quando vem você?
Diga coisas, enfim, ao seu aborrecido amigo!

Vou findar hoje. Amanhã ou depois serei de novo a martelá-lo sobre
estas coisas graves da vida ... - da Bida!

Seu muito afectuoso
Manuel Laranjeira

Espinho, 16 Agosto 1903

P. E. - Você veja se se esquece do texto espanhol edas "Prosas" do
Antero. E aquelas comédias, autos e farsas anteriores a Calderon?

Estou quase a chamar-lhe ... bah!
Manuel Laranjeira

5
...Ainda tive fôlego para responder ao Garção - a rir. Tem visto a

"Voz Pública" (1)?Se não tem, diga que lha envio. Se tem lido verá que
encaro a questão (2) pelo lado que ela "merece, isto é, pelo desdém, pelo
desprezo e pela troça.

Quanto à sua coadjuvação na questão do "Romanesques" (3)agra
decido. Eu acho que não merece a pena dar-me ao trabalho dedesmentir
o fadista com uma carta sua,' meu amigo, que tudo esclarecesse. Mas ele
não merece isto.
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De resto ele mesmo está farto de saber que eu ignorei até uns dias
antes da "reprise" do "Rornanesques" no Porto, não só a tradução dele,
mas· até que Rostand escrevera tal peça. Mas que resultaria de você
afirmar estas coisas que, por serem verdades, se prestam para ser enxo
valhadas? Nada de bom. Ele insultá-lo-ia a você como um fadista o sabe
sempre fazer. Você que é ruim como todos os diabos - sem gracejo -
liquidaria a questão ... talvez a sopapo. Não vale a pena. Que ele me
insulte a mim - adiante: transeat. Não é a primeira vez que me insultam
injustamente, nem será a última, fique você certo. Mas você sabe que o
insulto tem o singular condão de me não afligir nada e de me divertir às
vezes.

Creia que ri deveras com oSantos (4) ao ler os artigos da Senhora da
Saúde. Sem prosápia o digo. Mas é que eu não podia fazer outra coisa, de
um escrito que me chama Caim com um infame papel na terra!

Aquilo primeiro que tudo não tem senso. É idiota na sua pureza toda.
O último artigo deve sair amanhã na "Voz Pública". Leia e verá que

me não zanguei com ele.
E mande sempre, o seu muito deveras amigo

Manuel Laranjeira

P. E. - Minha família recomenda-se. Seu M. L.

Espinho, 21 - Agosto - 1903

6

Madrid - 2.ª feira
28 - Setembro - 1903

Meu querido Almeida:

Creio passar aí sexta-feira à noite naquele comboio misto que chega
ao Porto às 11 e meia da noite e deve passar aí a Coimbra às 7 e meia da
tarde pouco mais ou menos. Que lhe hei-de eu dizer desta minha curta
digressão? Nada. Isso será para fazer longas conversas. Madrid é uma
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cidade magnífica - a melhor que eu tenho visto. Mas não é por esse lado
que a minha viagem (vá o termo) me é agradável. O que a torna para mim
especialmente útil e significativa foi este fenómeno para mim raras vezes
acontecido na vida: travar conhecimento com uma prodigiosa força da
natureza, que agitou as mais ignoradas profundezas do meu ser - GOYA.
(1)

GOYA de por si bastaria para me fazer abençoar este tis nado céu de
Espanha, para me compensar de todos os maus bocados que por aí tenho
passado e engolido silenciosamente. Goya foi para mim uma revelação.
Eu esperava, em virtude do que Augusto me dizia, estremecer apenas ao
contacto de Ribera (2). E quer que lhe diga? Ribera, francamente apesar
de ser um artista de génio, não é o meu artista. O meu artista é Goya!
Goya é para mim Cervantes vestido tragicamente. E deixe-me dizer-lhe:
são estas duas figuras que medem todo o génio espanhol. Cervantes é o
génio espanhol que ri de si mesmo, ri chorando claramente. Goya - não
ri: Goya desnuda-se, e surge entre nós tal qual é - o génio espanhol
sombrio. Será por isso, porque ele é a própria água peninsular - que eu
fico atordoado diante dele, corno diante do meu próprio ser desdobrado,
erecto sombriamente ante mim em horas de trágico pesadelo? Será. É.
Evidentemente é. Ah! meu amigo! Velasquez (3) égrande! mas Velasquez
é incompleto, porque não é soberanamente criador. É um aristocrata que
nos pinta as Magnificências de urna corte e de urna época. Sem dúvida
que os pinta magnificamente, com cores luxuriosas, voluptuosas,
soberbas ... mas nada mais. Urna corte e urna época -não são um povo e
urna raça. Goya pintou o povo espanhol, a raça peninsular, de todos os
tempos. Velasquez é o pontífice da forma. Goya é o pontífice da ideia.
Velasquez é o pintor maximamente pintor. Goya é todo genesíaco, todo
espírito! Velasquez pinta com a mão. Goya com a alma, com o cérebro,
numa crise de alucinação.

Murilho (4) e Ribeira também não são os artistas que me abalam
nem com todo o peso do seu génio. E veja você: são os nomes de dois
artistas que se contrastam fortemente e que - os extremos reúnem-se -
por vezes se imitaram. Goya não. Esse é íntegro, feito de urna só peça,
pasrnosarnente complexa - mas única! Mas ficar~ para outra vez... para
palestras - dos bons tempos. Por hoje adeus. Sinto uma tristeza infinita
invadir-me e um tédio sem nome consternar-me. Porquê, perguntará
você. Misérias desta vida terrena, meu amigo! Eu deveria ter vindo só
ou com meu sobrinho só - e está tudo dito. Você, pelo menos,
compreender-me-à suficientemente para não reclamar de mim mais
explicações. Nem tão pouco você dirá a ninguém, nem nunca dirá, que na
minha viagem tive esta nota discordante - chegar a ter-me arrependido
de vir ... por vir com tal gente.

Seu amigo afectuoso
Manuel Laranjeira
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7

Madrid - quarta-feira
30 - Setembro - 1903

Meu caro Almeida:

Parto hoje às 8 da noite daqui. À hora em que você receber esta
carta eu já estarei em Espinho esperando por você, se você por lá quiser ir.

Felizmente é hoje que parto. Edizendo-lhe felizmente, creio ter dito
tudo. Creia, meu amigo, que foi uma odisseia esta minha vinda a Madrid.
Mas voltarei - e voltarei em condições tais que mucho hacha que ablar
el mundo.

Até breve. Um abraço do seu muito afectuoso

Manuel Laranjeira

P. E. Digo-lhe que a Espanha é pitoresca, cheia de carácter, digna de
ver-se e de admirar-se. É a idade média muito ladra, muito zarzuelesca,
sem uma pinta sequer, ganga das civilizações de hoje. Vale a pena
visitá-la para ver tudo isto como quem vê um rico museu de antiguidades.
Aqui tudo é arqueológico.

Seu Manuel Laranjeira

8

Meu caro Almeida:

Não lhe dizia eu que estava em Espinho cedo: Cheguei ontem
quarta-feira. Venho cansado, fatigado dos homens e da vida. Quando lhe
escrevi de Madrid na 2.ª feira havia em mim um fúnebre presságio disto.
Meu caro, sem modéstia! eu sou profeta. Venha você por aí passar uns
oito dias. Você nem imagina o quanto lhe' agrdeço a sua vinda. É que eu
sinto em redor de mim uma infinita desolação.

Esta minha ida à terra de Cervantes que deveria ter sido para mim
um desafogo foi apenas uma desilusão. Você compreenderá pelo que de
lá lhe mandei dizer.

Venha você... se sua família não se opõe. Senão, não.
Se não vier, escreva ao seu muito afectuoso

Manuel Laranjeira

Espinho, 3 de Outubro de 1903
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9

Meu caro Almeida:

Perdoe o meu silêncio. Mas você terá compreendido já que se trata,
em mim, dessas pavorosas crises de tédio ... e mais alguma coisa.

Mais alguma coisa - que significa este desânimo, este nojo, este
desespero, esta desolação infinita, indizível, esta angústia sem nome
pela vida, pelos homens e pelas coisas até. Eu não sinto o vaziouniversal
do Antero: sinto uma coisa pior - sinto a torpeza universal. Em redor de
mim tudo desaba, tudo se afunda, tudo liquida na mesma lama, na
mesma porcaria sentimental. Tudo! -mesmo aquilo e aqueles que eu me
afizera a considerar como cobertos de atmosfera imaculada.

Parece que um destino maligno se compraz em marchar unica
mente da torpeza comum tudo aquilo sobre o qual eu tivesse deixado
cobrir um olhar de afectuosa veneração. Mas só agora reparo que estou
pondo uma nota fúnebre na placidez em que você está passando estes
dias de vida. .

Perdoe você. Efindo por aqui porque já agorá reconheço que teria de
contiuar neste tom de apocalítica lamentação.

Boas festas por aí!
Que as minhas de boas ...Ah! Ah! ia recomeçar! E isso bastará para

quando você voltar.

Sempre seu afectuoso Amigo

Manuel Laranjeira

Espinho
28 - Dez. - 1903

P. S. Creio que a minha amizade com G. Junqueiro ficou muito
abalada no sábado à noite. Levaria imenso a cóntar o que eu lhe vou
resumir nesta frase: G. Junqueiro quer satélites gravitando em redor das
suas grandezas e eu não tenho de modo nenli'um vocação para ser
satélite - mesmo dos astros do tamanho dele. Prefiro ser só.

... O Augusto ...Ah! Meu amigo, que pavorosa liquidação! Mais um
destino que tragicamente se quebrou. Nem tudo pode acabar en beauté,
como anunciava Hedda Gabber.

O Comité - fui lá! - que ignóbil infâmia!
A coisa à Cyrano de Bergerac (1)estagnado. Ecreio que assim ficará

até ...quando? Segundo oCarlinhos me informou, os bandalhos recuaram
...Para saltar melhor?

Recebi o livro de Annunzio (2). Agradecido. Não se esqueça das
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"Prosas de Antero".
Poderia você comprar-me aí 500 rs. de rosários de pinhões - se os

há - e trazer-mos? Cá lhos pago. Antecipadamente agradecida.

M. L.

10

Meu Amigo:

Recebi o seu postal. Diz-me você que está melhor. Isso era de
esperar. Mas não se esqueça que a saúde virá mas só a passo de tarta
ruga. Felizmente que você está libando esse magnífico ar da Beira ~que
até ressuscita mortos. Quando aí for - sem biague! - espero encontrá
lo rijo como um labrego. Olhe-me você para seu pai; ele que lhe diga como
se arranja aquela saúde de aço. E de medicina - pouco, meu amigo,
muito pouco!

Quanto à "Oração à Luz" (1), meu caro, o melhor é deixar os génios
daí espojarem-se à vontade sob esse magnífico sol de primavera.

Explique-me você mais largamente essa coisa, do ta 1 génio tripeiro.
Com franqueza não conheço. E quanto à tal questão literária que ele diz
ter tido comigo, creia você que a pobre criatura devia estar razoavelmente
bêbada quando tal disse, porque comigo? Não percebo!

Se tal personagem existe, mande-o abaixo de Braga sem mais
preâmbulos.

De resto você explicar-me-à quando puder o caso ... Se vir que o caso
merece a pena ser explicado. Se não... - aplique-lhe a receita acima
formulada.

Não se esqueça das "Prosas do Antero", ouviu?
Não tenho novidades a dar-lhe. Por .aqui me fico, pois.
Recomende-me aos seus, sua mãe "'e abrace-me seu pai por mim

que o abraço.
Os meus bem. Recomendam-se comigo e perguntam-me pela sua

saúde.
Eu cá lhes vou satisfazendo a curiosidade e dando conta do recado

mal-asada mente.

Seu muito afectuoso
Manuel Laranjeira

Espinho
14 - Março - 1904
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Meu amigo:

Estava ansioso por notícias suas. E quanto folgo que você se sinta
renascer no meio da primavera que renasce nessa maravilhosa Beira. É
uma consolação ao menos. Em volta de mim, por estes sítios, eu também
smto que a vida humana ressurge como o lótus da lenda. Em volta de
mim há explosões de vida. Meu amigo, nunca, como agora, compreendi o
que há de grandioso, de misterioso, de sagrado, na lenda solar da ressur
reição que constitui o fundo de todas as religiões orientais. Ah! meu
amigo! a vida de hoje ainda é a mesma desses tempos legendários e
belos. Como então, a vida ainda é sã, ainda é forte, ainda vive! É por isso
que eu exulto ao sabê-lo a você identificado numa indissociável harmonia
com a natureza, com a vida. Viva a vida toda, meu caro Almeida, viva-a
você ... Quanto a mim - eu creio que não faço senão morrer a vida, tanto
esta minha existência se parece com viver a morte.

Não é porque eu não sinta dentro do meu ser explodir, como um
ansioso, fluxo de vida, um desejo de viver também integralmente a minha
vida. Mas é um fluxo· momentâneo apenas. Logo os braços me caem na
inércia de quem morre e o meu olhar perde-se nas planuras longínquas
de brumoso país de tédio, de desânimo, de dúvida.

Eu sinto-me semelhante a uma árvore agonizante, seca, despida, no
meio de uma floresta viva. Tão hirto. tão seco, tão sem ilusões, me sinto
no meio de tudo isto a esbracejar de saúde, da alegria de viver!

Mas eu findo ... para lhe não provocar um horrível pesadelo.
Abrace-me seu pai por mim. Aí está um que me parece um cedro!
Saude por mim sua mãe - e vá-se preparando para me aturar

quando for da minha ida aí.
Eu a você abraço-o com afecto do amigo deveras.

Espinho
29 - Março 1904

P. S. - Mande-me o resto dos autos e farsas do século XVI. Gostei
imenso. E o volume semelhante a do Calderon, não se esqueça.

Ah! Veja-me essa coisa do Rodrigo Veloso a propósito das "Prosas"
do nosso Antero. O Nardum mando-lho apenas o··Miguel Alves mo dê.

Mande-me em tudo o que precisar de mim, ouviu?.

Manuel Laranjeira

M. Laranjeira

12
Meu amigo:

Recebo agora o seu postal que estava esperando há dias. É com
arrelia que leio que a febre volta a apoquentá-lo. Mau!-isso não está no



26 ESPINHO-BOLETIM CULTURAL

programa. Seria de você se ter fatigado? Homem, se você vê que uni
passeio, por mais higiénico que pareça, lhe acende a febre, não saia de
casa. Ponha-se a uma varanda, sentado numa cadeira de vergasto, e
passeie os olhos. É mais seguro. É claro que você deve ter aí junto de você
toda a medicina universitária, que se não é capaz de curar ninguém, é
pelo menos suficiente para consolar todo o mundo. De resto você foi para
aí para descansar e não para ler o "Adversair e" do imbecelíssimo lapuz,
que eu já conheço para mal dos meus pecados.

Não mo envie, pois. E não leia. Viva - que é do que você urgente
precisa. Eu... mas eu creio que isto em mim não é só sífilis ... Por aqui
também anda muita dose de histeria. Enfim, antes isso-antes histeria e
a sífilis do que o lapuz.

Dói mais - mas maça menos.
Mas não falemos mais de doença -que esgota os últimos sedimen

tos de estoicismo para encarar placidamente esta vida.
O que você me diz do "Oração ã Luz" é natural. Coimbra já agora

desandou a frutificar bachareis - unicamente. Pois, meu caro, digo-lhe
que aquilo é simplesmente maravilhoso. ~az lembrar um hino védico.
Pergunte você à conspícua poesia do Moridego se eles perceberam o
enorme poema do Junqueiro. Não perceberam - eis tudo.

Eali só a lamentar que um tamanho poeta esteja ao serviço de uma
tão pequena filosofia. Pequena, sim. Embora Junqueiro pense que está
cantando uma ideia que abrange o universo inteiro, ele não faz senão
tentar ressurgir do pó frio do passado uma lenda morta e sepulta há
séculos no chão oriental. Apenas isto. E uma nota que desejo frisar-lhe a
você, não por vaidade pessoal, que a não tenho, bem o sabe, mas porque
isso tem uma significação sem nome para mim e para os que como eu
propõem combater a doutrina do Junqueiro: o poeta da "Oração à Luz" no
seu último poema parece recuar diante de nós. Veja!.

Junqueiro afirmava que a consciência era qualidade atómica. Na
"Oração à Luz" recua: a consciência é humana e pouco mais.

Sabe o que significa? simplesmente que Junqueiro acaba de
arrancar a pedra angular do seu edifício d,putrinário - como inútil. Mas
com isso vai-se o edifício inteiro; a marcha para Deus através da purifica
ção pela dor é uma fórmula sem sentido.porquanto onde não há cons
ciência o sofrimento não existe. O Universo deixa de rolar para uma
finalidade preconcebida. Como vê o edifício desconjunta-se, desmorona
se e rue disperso por esse solo onde jaz tanto castelo desfeito. E este
resultado sobre o espírito do poeta da "Pátria" obtivemo-lo nós: é uma
angústia nossa, legitimamente do nosso espírito sobre ele. Ainda o have
mos de fazer - nosso discípulo não, porque não hã discípulos no nosso
sistema - mas nosso colaborador. Para isso são precisos alguns golpes
mais. É por isso que eu estou insistindo com você para que me envie as
"Prosas" do nosso Antero - o nosso messias. Porque é preciso opôr a
Junqueiro, mais do que a verdade do nosso pensamento, a autoridade de
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um nome messiânico como o de Antero. Para que o triunfo, seja mais
seguro, mais rápido, mais decisivo. É prático, visto nós sermos novos e
Junqueiro ter a empená-lo a glória de trinta anos de génio.

Enquanto, porém, eu não tiver as "Prosas" do Antero, não posso
publicar o programa de arte que tenciono apôr à doutrina de Junqueiro.
Veja-me você isso, sim?

Quanto aos "autos" digo-lhe que há ali simplesmente coisas dan
tescas. Cá os espero também.

Recomende-me aos seus muito e abrace-me seus pais. São abraços·
que dão saúde - esses.

Os meus perguntam-me sempre por si. Eucá vou informando e para
aí lhos vou recomendando, não tanto como eles mandam.

Se não puder escrever-me não o faça. Homem, seja egoísta. Eu i -
lo -ei massacrando por epístola; com todo o afecto

Manuel Laranjeira

8 -Abril - 1904

13

Meu amigo:

Estimei imenso receber a sua carta. Estava-me a dar um certo
cuidado o seu silêncio. Felizmente não era a febre. Magnificamente!

Pelo que vejo o primeiro preceito da vida está-o você cumprindo com
uma pontualidade anglo-americana. Bem. Falta agora cumprir o segundo
preceito que não é menos importante- engordar. Enão pense você que o
engordar é uma manifestação de burguesice. A b.urguesice é uma mani
festação de outra natureza. Veja você como o Fiaubert define o burguês -
"C'est tout celui que pense bassernent". Sóquem pensa ordinariamente,
relesmente.

Veja você que Flaubert nem sequer se refere à expressão física da
burguesice. E tem razão. Gordos e bem gordos eram Renane Balzac...
Magros e bem magros os conheço eu que são burgueses da melhor lei -
isto é: pensam o mais ordinariamente que é possível.

É que expressão física da burguesia é uma coisa muito complexa.
Espero na sua próxima· carta saber como vai essa gordura, esse

argumento de peso. E vá de findar sobre doenças.
Efala-me de você da nossa projectada viagem por Espanha, de visita

aos mestres espanhóis - ao estupendo Goya, ao aristocrático Velasquez.



ESl'l~Hü-BOLEllM CULlliRAL

ao sensual e mourisco Murillo, ao sombrio Ribera ... Ah! meu amigo! Não
me evoque essas coisas. Quando você vir Goya, o estranho alucinado,
você compreenderá que se não lembre a gente dum mundo daqueles sem
sentir vertigens inexplicáveis. Goya, meu amigo, é todo esse universo de
mistério que existe no fundo do nosso ser, do ser humano, bruscamente
iluminado à luz da consciência - tornado claro, palpável: é o sonho
tornado de chofre realidade: é a noite de Sabat que revolta o nosso
verdadeiro caminho atrás das obscuridades da vida: é o prodígio que toma
forma e que nos surge na sua expressão real, vivida. Mas meu amigo, ia-o
massacrando com o meu entusiasmo. De resto eu me vingarei de você no
dia em que lho mostrar. Dessa hora em diante você passará, estou certo, a
ser como eu em face do grandioso espanhol, na frase de Hugo para
Shakespeare - "à l'adorer comme une brute". E a propósito de arte
ainda: Sabe que assisti a noite passada à representação da "Ressurrei
ção" de Tolstoi? Não é mal feita a extracção do drama. O espírito filosófico
do romance é bem posto em foco. O fôlego de humanidade que é toda a
grandeza do romance russo - desse extraiu o autor do possível. As
figuras do principe Neklondon e de Katucha Marlowe são regularmente
postos no primeiro plano. Não é mau enfim. O que, porém é genial é a
interpretação que uma actriz que eu desconhecia, a Adelina Abranches
(1), dá ao papel da prostituta. Meu amigo: eu não tenho outra palavra para
exprimir-lhe o que senti: aquilo é o assombro. O assombro! Nem Deuses,
nem Saras, nem Vitalianis, nem Ercílias, nada, ninguém é nada à beira
duma criatura que com o seu instinto plebeu (imagine, que é uma criatura
que pronuncia incorrectamente, sem educação de espécie alguma) soube
arrancar do seu corpo mutilado e feio a grande figura deTolstoi. Ela não é
esta, não é aquela prostituta dada, que nós conhecemos: ela é todas as
prostitutas - é a prostituição, é o símbolo humano da prostituição. E
passa para os nossos críticos por ser uma actriz de segunda plana. É
injusto.

Mas nem por isso ela deixa de ser a coisa maior que eu tenho visto
evolucionar sobre as tábuas dum palco. Quanto eu desejava que você
pudesse vê-la! -para se arrepiar de comoção, comoção única na vida.
Não dormi, é claro: isto é: dormitei cheio depesadelos horríveis, acordava
estrampelado de indignação, de emoção, o que foi pior que não dormir.
Todo o meu ser estava vigilante, a remexer na estranha aparição. O que
eu sofri esta noite por causa disso, não imâgina você. Nem você calcula
como aquilo me abalou. Ainda estremeço de pensá-lo.

Estive hoje com o Augusto.
Mas nem quero lembrar-me de coisas tão horríveis.
O prodígio da reacção que todos esperamos dele - pobre prodígio.

Estou como a Nora da Casa das Bonecas (2): já não creio nos prodígios! -
em certos prodígios pelo menos!

Creio que por detrás de tudo isto a zombar do Augusto, a Zombar de
nós, a zombar da vida, de tudo o que é belo, forte e grande existe - um
impossível moral, um impossível de vontade.
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Se eu me enganasse ... oh! oxalá! O que me diz das "Prosas" do
Antero é simplesmente acabrunhador. Mas você tem razão - a culpa de
tudo é a bibliomania.

Escrever-lhe-ei mais detalhadamente na próxima carta.
Falei com o Gonçalves da Escola Médica. Os livros de Vinci disse

me ele que os não mandara vir porque você não lhe deixara nota alguma
deles. Mas que os manda vir se você lhe quiser mandar a nota com o título
dos livros. Responderei consoante você disser para o que espero as suas
ordens.

Abrace seu pai por mim, saudações aos seus. Os meus
recomendam-se.

Eu abraço-o afectuosamente
Seu amigo sincero

Manuel Laranjeira
22 - Abril - 1904

14

Meu amigo:

Só agora, dez da noite, me chega às mãos a sua carta, que eu
avidamente desejava sem me lembrar que você está nas garras da
doença, e - o que é muito pior! - nas garras da medicina, demais a mais
universitária.

Destinos!
Conforme-se, meu amigo! Sirva-lhe de bálsamo benfazejo aquela

verdade antiga, que, desde Édipo e através da ondulação dos tempos, vem
conquistando a sua definitiva demonstração: a Vida afinal é essa eterna
luta do Homem com o Destino, luta em que o Homem acaba sempre por
ficar vencido. Na Hélada antiga o Homem chamavâ-se Ajax, Édipo, Antí
gona ...t e o destino era a fatalidade, sombria e inexorável como uma asa
vencida. Depois o homem passou a chamar-se: Ugulino (1), Francesca de
Rimini (2), Paolo Malatesta ..., e o Destino passou a ser em linguagem de
filosofia Adversidade e em estilo poético Diabo ... Vá você vendo!

Por último o Homem passa a ser Fausto. Antero ...; e o Destino
carrasco frio e sereno, passa a chamar-se Determinante - uma coisa
muito complexa, misto de fatalidade social e de fatalidade orgânica: o que
em biologia se chama liricamente hereditariedade e meio.

Na presente conjuntura o Homem évocê e o Destino muito prosaica
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e simplesmente a medicina Coimbrã - uma coisa ainda pior do que a
medicina.

Veja você como as cousas degeneram, que até o próprio Destino
degenera!

Positivamente os tempos são horríveis! Mais do que as próprias
enfermidades, nos estão torturando as enfermidades exteriores. Parece
que a Hedda Gabler (3) tinha razão - oh se tinha! a pobre valquíria
desdenhada.

E mudar de rumo que este é fúnebre!
O que você me conta do tal Ângelo Jorge é simplesmente sobrena-

tural! Sobrenatural! .
Primeiro: porque não conheço tal criatura. É possível que o nome

dela me algarçasse alguma vez na vida pelos ouvidos, mas perde-se como
tantíssimas outras banalidades, que acotiadamente ouço ... Dessa cria
tura sei apenas o que você me disse nas suas cartas.

Segundo: eu não disse mal nem bem do livro de versos do supradito
poeta (sei agora que ele tem um livro de versos) a não ser que a criatura
escrevesse com o pseudónimo de Alcântara Carreira, o que é muito
possível, neste imundíssimo mundo.

Enfim para rematar com um tão insignificante assunto: eu sou
absolutamente estranho a toda essa historieta inventada por esse idiota
certamente num imaginoso delírio de perseguição. E se lhe estou dando
estes esclarecimentos é pelo que você se incomodou -que não pelo que
eu me incomodei. De resto a criatura está definida pelo que você mesmo
me diz. Você diz-me que o sujeito é um socialista-anarquista. Dito isto,
está tudo dito. Os socialistas-anarquistas por via de regra são uns insig
nes mariolas. Mentem como parvos. Desiluda você seu irmão -que será
o único lucro que teremos tirado de mexer em tal coisa.

Diga-lhe que desconfie dos homens de génio e demais a mais
quando eles são socialistas-anarquistas. Por via da regra saem trampo
lins os tais.

E a propósito: sabe que a sociedade de Teatro Livre vem dar por
estes dias uma récita ao Porto? Lávai o " ...Amanhã" em cena adentro dos
muros da invicta. Falo-lhe nisto porque acabo de ter uma conversa um,
pouco azeda com o Cristiano que quase rrte ia impondo a obrigação de
aparecer no teatro no dia da récita. Que me diz você? Não faltava mais
público a receber e a agradecer os louros-do triunfo? Não faltava mais
nada! Bruscamente, acidamente, disse ao Cristiano que não ia. Enão vou.
Que me importa o público? Como se eu não soubesse o que isso era!

A celebridade é boa para as vaidosas mediocridades. Eu escrevi
meu livro porque mo ditou a consciência. Essa satisfação íntima me
basta. O resto mete-me nojo.

O meu fim não é a glória. A Glória é boa para quem aspire a Fetiche.
Fetiche - eu? Mas essa gente não compreende que eu faço uma bem
mais alta ideia de mim mesmo!

Enfim, você que me conhece bem, compreenderá o quanto isto me
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irritou. O Cristiano ficou entupido com uma cara de decepção, mais: com
uma cara de quem acaba de receber um banho glácido. Que ele se arrepie
- "je rnen Ious". Como se eu não estivesse farto de o conhecer e ainda
pudesse tomá-lo a sério! (4)

Diz-me você que o poeta Barros (5) é seu vizinho. Que má sorte a
sua! Não lhe bastava a doença e a medicina do Mondego!

Contente-se comigo que ando num estado horrível - de espírito,
claro. Tenho muitas coisas a dizer, mas ficarão para amanhã ou depois. E
até lá recomende-me aos seus. Eu abraço-o

Seu amigo afectuoso
Manuel Laranjeira

Espinho
22 - Abril - 1904

P. S. Pela mulher e pela filhinha do pobre Celso, muito obrigada meu
amigo!

O Santo não o vejo há muitos dias. De resto eu ando fugido do Porto
e das.torpezas do Café. A intelectualidade do "Camanho" (6)traumatiza
-me.

Não imagina você com que ânsia eu desejo ver chegado o fim do
meu 5.0 ano - para poder respirar na plenitude de mim mesmo.

Até amanhã ou depois.
Seu afectuoso

Manuel Laranjeira

15
Meu amigo:

Esperei debalde carta sua. Como me tinha falado em que na quinta
-feira passada me saberia das "Prosas" do Antero, fiquei-me na expecta
tiva, pelo menos da carta.

Nada recebi. Pioraria você? Raio! seria estúpido se assim fosse! Ou
será apenas essa apatia de que você se me queixava? Oxalá antes isto do
que uma exarcebação duma febrezita. .,.

Mas para que formular conjecturas? O melhor é quedar-me na
expectativa ainda.

E mudemos de assunto. Este deve enfadá-lo, por tanto repetido.
Sabe que fui à exposição de pintura de António Carneiro? (1)

Meu amigo: há muito que não tenho uma tão intensa impressão de
arte. Faz lembrar um mestre espanhol.

É curioso: sendo o Carneiro um retratista consumado, não tem tido
uma encomenda de retrato!

Eu disse: é curioso. Não, não é curioso. É lógico. Em Portugal para se
ganhar o pão por qualquer mister é necessário antes de tudo demonstrar
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publicamente uma inépcia absoluta para esse mister.
É por isso que o Carneiro como retratista nunca ganhará dinheiro

por isso. Vai bem.
E contudo há uma tela, o retrato de Alfredo Coimbra, um brasileiro

morto, que faz lembrar intensivamente o "Esopus" de Velasquez.
Pior para ele, pior para ele.
E que os trocaltes e quejandos burros exaltem. Que eles triunfem!

Flaubert tinha razão quando dizia: "qu' il est bon d' être imbecil"!
O como ele tinha.razão aos almudes!•Tenho entrevisto de quando em vez o Augusto. Falamos de coisas

banais e evitamos explicações dolorosas.
Que belo sonho desfeito!
Sabe? já respiro melhor: fecharam-se as aulas! Os mestres

esfumam-se nos longes do meu horizonte como nuvens prenhes de más
coisas. Que o diabo os leve!

Recomende-me aos seus e abrace-me seu pai.
Saudações dos meus. Abraça-o o seu eterno amigo

Manuel Laranjeira

Espinho, 14 - Maio
1904

16

Meu amigo:

Recebi "l'Esbornpre" e já li. Que penosa porcaria literária! O autor
parece-me um quadrado imbecil a pedir meças a outro imbecil igual
mente quadrado -Bonnay. (1)

De resto desde há muito que o teatro francês, excepção de Brieux,
(2) nos está fornecendo exclusivamente tudo que há de medíocre no
teatro europeu. É o mais completo triunfo da mediocridade implástica,
tola, inepta, insonsa. E tudo vai na corrente. Até o próprio Mirbeau (3) lhe
não resistiu. É a França a liquidar tudo o que ainda lhe restava de
intelectual e nobre, numa burguesia ignóbil e ordinária.

Voltei ontem à "Ressurreição'. Uma noite suprema de arte. essa
Adelina Abranches estupenda de génio, como na noite anterior. Edepois
disto, com a alma ainda cheia dessa arte, humana, vivida, sangrenta, bela
como a vida -"l'Esbompre". Que contraste! É que não acreditava que
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pudesse escrever uma coisa tão idiota como esta peça francesa. Aliás
teria deixado a leitura dela para outro dia. Já agora ...

Ouça: não poderá obter-se ao menos dum odioso bibliómano a
dar-se as "Prosas" do Antero? E não poderá você saber-me por intermé
dio desse mesmo bibliómano se a colecção das "Prosas" conterá tudo o
que Antero escreveu em prosa, exceptuando as cartas, bem entendido?
Saiba-o e mande-me dizer sim? Diz-me você que dava de boa vontade
cinco ou seis mi 1reis para obter os três volumes das "Prosas". Vinte, meu
amigo, vinte dava eu de bom gosto.

E a propósito; não acha você triste que o glorioso espírito de Antero
ande servindo para satisfazer as mesquinhas ambições de bibliómanos
uma espécie de avaros, mais repelente do que os avaros do dinheiro.

Ironias do destino! - o grotesco atingindo o ideal. Um livro é como
um ser: tem direito à vida ampla. Encarcerá-lo numa biblioteca, a um ser
que está exigindo, como a luz, uma difusão sem limites, para satisfazer a
mania dum coleccionador que nem sequer o lê - é cometer um assassi
nato contra o que o homem tem de mais nobre na vida, contra a ideia. Meu
amigo, perdoe-me, eu ultrapassei talvez os limites da delicadeza que
devo, por causa sua, a esse homem. Mas francamente - isto revolta-me
como um atentado contra o espírito.

Abrace-me seu pai e recomende-me sempre aos seus. Abraça-o até
à próxima,

Seu afectuoso amigo
Manuel Laranjeira

Espinho, 18 - Maio
1904

17

Meu amigo:

Muito à pressa que estou com uma formidável dor de cabeça que me
põe num estado irascível, vizinho da impulsividade.

O que você me conta de D. e da academia Coimbrã é simplesmente
cómico e degradante. O reles muitas vezes anda aliado ao burlesco.

Evocê indigna-se? Fazmal. Deixe lá a briosa academia em paz. Para
desgraça do seu brio bem lhe basta a ela o castigo de ter trazido o D. a
cavalo.

Que lhe digo: deve ser uma sensação bem esquisita essa de cavai-
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gar uma academia. Eu, se isso não fosse para mim uma sensação penosa
de ver a personalidade humana tão rebaixada, gostaria imenso de caval
gar uma academia, de mais a mais intelectual como uma nádega. Eis o
lado rizível da contenda. Que o lado humilhante está em ver que as
criaturas, que como nós se dizem homens, tenham de si um tão safado
conceito.

Bem se diz que o homem é o grande mistério da criação.
Creio que as outras espécies animais tem de si uma noção (distin

tiva? Seja, não nego) bem mais alta, bem mais digna. Só o homem
governa a sensação refinada de se ver burro do seu semelhante. É um
traço humano bem específico. E é por isso que é triste - ser-se homem,
pertencer à humanidade pelo menos.

Dessa manifestação, apenas avulta para mim uma nota impressiva
mente dolorosa: é ver a Abranches e o D., a Arte e o snobismo imbecil
erguidos na mesma apoteose, confundidos no mesmo culto. É doloroso e
irritante!

Quando o verei? Mas, meu amigo, já sabe: apenas esteja livre de
mestre e de estupores. Até lá vá você tendo paciência e vá-me recomen
dando aos seus. O Augusto, que está presente, recomenda-se.

Eu abraço e confesso-me mais uma vez
Amigo afectuoso

Manuel Laranjeira
Espinho
25 - Maio - 1904

18

Meu amigo: :
Com aquela horrível dor de cabeça, ainda! parece que me esmaga

ram o crânio. Você não imagina como é totturante. Se ainda me pudesse
dispôr de tempo livre para me tratar. Mas nem isso! É que você não
calcula que fatigante trabalho este quinto ano exige de mim. É exte
nuante! É sair duma safra, entrar noutra safra mais árdua ainda. Eu até
me maravilho da prodigiosa capacidade de resistência que há neste meu
ser alquebrado e decrépito.

Eu só queria que o Augusto tivesse metade desta minha energia;
metade desta minha vontade de ir até ao fim no caminho da vida ... dos
outros - que a minha importa pouco. Como a sua Arte se ergueria
enorme e gigante no meio das quinquilharias da arte nacional!



CARTAS DE MANUEL LARANJEIRA A MANUEL LIJiS DE ALMEIDA 35

Assim é vê-lo naufragar, ir-se na onda da impotência, afogar-se à
vista da praia desejada, sem esboçar um gesto de supremo esforço à
busca duma tábua redentora que lhe permita atingir a terra firme. Naufra
gar sem luta é mais do que trágico: é a abjecção da cobardia. Nunca lhe
diga isto ao Augusto. Ele ficá-lo-ia odiando eternamente, com um rancor
que não morre, porque é o rancor dos fracos, dos impotentes, - a você... e
talvez a mim.

E mudemos que este assunto é crispante e sombrio.
Espero o número único que você me prometeu, o tal número único

selado com a mentalidade dos tais sonhos.
É um documento mais da inferioridade humana. E perdoe-me a

perversidade do gosto.
Sabe? O Zeca não encerrou matrícula. Creio que teve medo ao acto.

Aquilo vai mal! O rapaz desanda em cábula e a verdade é que para
romper a carreira de medicina é preciso ser-se estudioso. Pode ser-se
burro. Mas estudando-se, chega-se ao fim. Cabulando é que não há
processo.

Você vá dizendo de si alqurnacoisa aos seus.
Muito afectuoso

Manuel Laranjeira
Espinho
27 - Maio - 1904

19

Meu amigo:

Até que enfim posso escrever-lhe!
Durante a semana passada a impossibilitar-me de o fazer - mais

pavorosa crise de depressão moral da minha viâa. Foi um verdadeiro
ataque de loucura da dúvida. Sabe o que é a loucura da dúvida, meu
amigo? É uma crise delirante de loucura lúcida - ó! creio que a nossa
inteligência nunca vê tão claro como nesses momentos de indizível
angústia - durante a qual o nosso ser se baloiça sobre um abismo, sem
que o nosso espírito sofra a vertigem redentora da altura, da queda da tal
altura.

Porque uma vertigem é perder a acuidade da visão, é não sentir, é
uma regressão brusca à inconsciência.

A loucura da dúvida? Leia "Hamlet", meu amigo, leia a história

s



36 ESPINHO-BOLETIMCULTURAL

desse imenso desgraçado. A loucura da dúvida, é aquilo, é aquele horror
que envolvia todo o ser do príncipe sombrio.

Escrever-lhe em tal estado?
Cheguei a fazê-lo. Mas era detal modo sombrio, de tal modo horrí

vel, de tal modo louco - que eu não rrie achei com direito de oferecer-lhe
o espectáculo arrepiador do meu ser em paroxismos de sofrimento. Seria
torturá-lo inutilmente a você, que bem precisa de sossego. Depois, nestes
últimos dias não lhes escrevi ainda, porque não pude, preso das mais
estranhas torturas que se podem inflingir a uma criatura humana. Ima
gine: tenho sofrido todos os transes do mais requintado horror físico. E
tudo isto é rizível! - causado por uma medicação a iodeto de potássio.
Veja você que miseráveis criaturas que nós somos! Uma, duas colheres
duma droga banal, bastam para nos esfumar tudo isso que constitui o
nosso maior orgulho de homens. Isso a que Hamlet chamava "a mais
subtil essência do pó" e que é a nossa alma - tudo isso é aniquilado,
destroçado por uma colher de iodeto de potássio. Que a filosofia explique
estas contradições supremamente grotescas da natureza humana.

A natureza humana! é isso que se vê: muito ruído, muito estrondo,
muito orgulho escalando o céu, muita glória enchendo o universo,-muita
miséria a revolver-se na lama da terra estéril. É apenas isto. Eu por mim
amigo, juro-lhe, não tornaria mais a ter orgulho de mim mesmo; terei
apenas orgulho-em ser tão pouca coisa no mundo. É o único modo
possível de ser orgulhoso.

Outro assunto:
Pelas suas cartas vejo que o seu estado se agravou alguma coisa.
E essa! E lá o meteram impiedosamente num sanatório da serra!

Lindo!
Meu amigo, é ter paciência, especialmente para aturar os conselhos

da medicina - que quanto à sua doença, estou convicto que isso não
há-de valer nada. Isso há-de ser apenas uma gravidade que a medicina
costuma criar para fazer valer a sua importância.

Paciência, meu amigo! É aturá-la já que teve a desdita de lhe cair
nas garras. Nas garras; é o termo.

Li o número único. Uma súcia de disparates - uma vergonha!
Despeço-me. A da reira de boa disposição que tinha para escrever

lhe está a acabar. O iodeto de potássio volta a apoderar-se de mim para ...
o que nós sabemos. Ó a miséria desta vidal

Abrace-me seu pai e recomende-me aos seus.
Abraça-o o seu afectuoso amigo

Manuel Laranjeira

Espinho
7 - Junho - 1904
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20

Meu Amigo:

Dia lúgubre foi de ontem para mim! Logo ao levantar-me, a sua carta
que me ecoou na alma como um dobre de finados. Toda ela vinha satu
rada daquele ar fúnebre que só tem quem se despede da vida, cheio de
nojo. E contagiou-me.

Fiquei sombrio, como quem assiste ao naufrágio dum grande afecto.
Encarei com rancor a vida, a vida, a vida monstruosa, esfíngica - a
impassível. Inconsequente. Parecia-me vê-la à prostituta leviana e cruel,
tripudiar, de braço dado com a morte - neste corrupto e sombrio festim
da existência.

E, todavia,· nem eu, nem você, tinha mos motivos para tamanho
desânimo. Você - porque não está a morrer (oh é impossível!); eu -
porque devia interpretar o seu desalento, não como um sinal de agonia,
mas como um sinal de vida que se afirma. que se revolta contra a doença,
que quer viver. Nada mais que isto - não é verdade meu amigo?

Não é verdade que você não vai ficar sepulto edesfeito sob as ruínas
do pó? Presságios de morte ...?

Mas tudo isso não pode ter tal significação! Não pode. Não tem.
Não tem.
Parece até impossível como eu pude perturbar-me a tal ponto!

Reconheço-o agora, reconheço-o tarde mas reconheço-o enfim!
Depois da sua carta veio-me a notícia da glorificação a Junqueiro.

Ah! meu amigo! Indignei-me, indignei-me em nome de Junqueiro, em
nome da Arte! Pobre Junqueiro! Pobre águia alterosa a debater-se, gro
tesca, caida das alturas, no meio da ralé galinácia do jornalismo nacional!

Imagine o meu horror! Efui assistir aoestranhoespectáculo, à torpe
comédia, que os carquejas (1),os páduas (2). os severinos, os graças (3)
e - cruz, os barros. os alvarengas e quejandos e todos, todos! desenrola
ram, em ignóbil simbiose, em redor do maior,.tdo mais honesto, de
quantos portugueses Portugal tem.

Não lhe descrevo a farsa. Como todas as farsas destes quilate, uma
ignomínia! Descrevê-la seria uma tortura. Você avaliará. A lama chovia a
bátegas.

Junqueiro passou por mim à frente da canalha que o enxovalhava
de apoteose. Não me viu, ou fingiu que me não viu. Se o fez, fez bem.
Ver-me seria pôr uma nota glacial, dissonante, horrível de contraste no
meio daquele caos de torpeza. Seria uma tortura para ele. Fezbem, repito
se o fez. Vi-o sumir-se, esverdeado, palúdico, terroso, um sorriso de
triunfo - de sofrimento! - cheio de glória, ou - de febre malárica. De
febre malárica, com certeza!

Depois ... a derrocada! uma apoteose desabando em vergonha, liqui-
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dando, naufragando na lama das ruas do Porto.
Fiquei aniquilado! fugi do Porto, odiando a vida, os homens o ideal, a

virtude, tudo, odiando-me. Fugi. Junqueiro enlameado? Esta ideia
absorvia-me, abrangia todo o meu ser, era o meu espectro, era eu mesmo.
Entrei em Espinho com a alma mutilada. Eu não queria pensar, eu não
queria lembrar-me! Eesta ideia a torturar-me, a arder-me na alma, como
uma chaga viva. Desandei a caminhar à toa. Fugi ainda. Fugia de uma
ideia - espectro, ansiava por fatigar-me, por cair extenuado, fugia, fugia
de mim mesmo, fugia sempre.

Esbarrei na praia. No areal, iluminado pelas labaredas fumosas das
fogueiras de S. João, uma multidão espessa, flutuante por massas confu
sas, amorfas, como um pesadelo de Goya, entregava-se à plenitude duma
alegria orgíaca, duma alegria que era um cântico da carne, um hino de
amor pagão. Ali, contra a escuridão do mar enigmático, vivia-se uma vida
intensa, uma vida plena, primitiva - mas vivia-se a vida toda duma vez.
Vivia-se! Estagnei, arrepiado, ante esta visão de paganismo ... (4)

Parece que o areal, ardia na mesma ânsia.
Tive uma sensação horrível, penetrou-me até ao sabugo da alma

uma dor aguda, indizível, angustiosa
A terra que estremecia com uma febre de amor sob os seus pés. a

Terra que para aquela massa humana, oscilando agitada, como uma mola
de bruma. Era naquela noite única da vida, um berço de felicidade
suprema, para mim· era um promontório de exílio, onde eu viera cair
despenhado de um paraíso encantado, do palácio magnífico de um ideal.

No meio daquela humanidade vivendo a vida edénica durante a
fugacidade duma noite, eu era o despenhado, o estranho. Aquela vida não
me sorria porque só poderia ter-me nos braços o instante duma noite,
porque era a vida fugidia, porque não era a Vida, a vida dos meus sonhos e
dos meus desejos.

Daquela vida que ali turbilhonava a meus pés. convulsionada, sacu
dida bruscamente por um arrepio de gozo, estava eu desterrado. e senti-

-me despenhado, voluntariamente desterrado ali. Foi então numa hora de
indizível angústia para mim, que eu compreendi a raiva agónica de Satã
caído e a dor sombria de Adão expulso. Eu era um precipitado, um
ambicioso, um ansioso como eles, os lendários desgraçados. E fugi, fugi
pela noite trágica. Caminhei, vagueei, à toa, toda a noite.

Pela manhã, ainda eu errava. ao longo da praia húmida e quase
deserta, com o lume dos últimos braseiros extinguiam-se os últimos
clarões da vida daquela noite de amor.

O dia despertava brumoso, turvo, como a face dum condenado. O
céu opaco, pardo, feito duma névoa espessa como lama, pairava sobre a
terra triste e cansada, caía pesadamente sobre o mar tenebroso como um
caos. Morrera a noite de S. João. Desfazia-se a goyesca alucinação. A
árvore da vida caía apodrecida sobre o chão estéril. Morrera tudo, como
morre um sonho belo, como morre o sonho inexprimível. O mar arrojava à



CARTAS DE MANUEL LARANJEIRA A MANUEL LU(S DE ALMEIDA 39

praia, por sobre as cinzas daquelas fogueiras ardidas, por sobre as cinzas
daquela ventura morta, um rolo de vaga, surdamente, como um gemido
fundido num soluço convulsivo. Ainda ouço, crispado de medo, esse som
intraduzível, que me parecia vir da alma da terra, do ventre do Mar, do
coração da Vida - a eterna condenada.

esse som para esta desgraçada humanidade não é mais do que o
grito ansioso e a blasfémia de ódio que ela de há séculos, desde a treva
das idades, vem arremeçando contra o abismo do Céu. Por isso ele me
enche de pavor: é porque ele trazia envoltas as ilusões e desilusões de
milhares de gerações mortas.

Até à outra. Recomende-me aos seus.
O seu afectuoso amigo

Manuel Laranjeira

Junho - 24 - 1904

21

Meu Amigo:

Acabo de encontrar o João Braga que me diz não ter recebido carta
sua.

Expus-lhe o seu estado, a sua prostação e falamos muito de você.
Resolvemos mais coisas de que a seu tempo você terá conhecimento.

A minha carta de ontem rematava bruscamente. Não estranhe você.
E não lhe falava nos seus, esqueci-me de tudo, para só me lembrar
daquele dia e daquela noite em que a imaginação ryieandou perdida pelas
transcendências dum Sabat doido. De dia para dia sinto que no fundo do
meu espírito desabrocha um problema irredutível - o problema humano.
E todo o meu ser se absorve na busca do incógnito·~ da felicidade. E não
imagina como é espantoso o meu sofrimento, quando omeu pensamento
se enrosca e se perde nos abismos dum problema, que reclama impiedo
samente a sua solução.

E lá ia esta minha carta degenerando em solilóquio metafísico,
quando eu tenho coisas urgentes a dizer-lhe. Ai vão:

O João Monteiro mora na Rua dos Lavadouros nr. 24.
O Augusto diz-me que lhe deseja escrever mas que ...Você conhece

o Augusto: aquela eterna impotência para fazer seja o que for. Desculpe
o. Nem por isso ele o estima menos. Simplesmente o afecto do Augusto P
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silencioso, bem vê daquela fatalidade neuro-patológica que o torna um
eterno inconsequente.

Diga-me: poderá você dizer a seu pai, a seu irmão a um criado, que
enviem os restantes volumes dos "Autos e farsas" espanholas e o pri
meiro volume daquela colecção em que está o Calderon? Se isto não lhe
der uma grande maçada, claro. Porque senão, não!

Estou ainda ansioso por saber se poderei ler as "Prosas doAntero".
Tenho esperado debalde informes seus sobre tal. O tal Fernandes Tomas
tem medo que eu o roube? Diga-lhe que eu sou um homem honrado. t
que você não imagina o meu interesse em ler as "Prosas".

Mande-me a sua direcção para o sanatório da Serra, sim? Desejo
escrever-lhe para lá.

Recomende-me muito aos seus. Abrace-me seu pai pelo
Seu afectuoso Amigo

Manuel Laranjeira

Espinho
25 - Junho - 1904

22

Meu Amigo:

Que hei-de eu dizer-lhe? Que saio dum abismo de torturas. Como
Mitrídates aos venenos habituei-me à droga que vai sendo mais compas
siva comigo. Contudo para torturar-me ainda me ficou uma data de
cadernos de papel a escrever, pois que tenho de apresentar relatórios
monstros para o meu acto de clínica cirúrgica. Um horror, meu amigo!

Mas só agora reparo que estou falando de mim sem me lembrar que
você está aí vitimado por essas impertinências diabólicas. A falta de
cartas suas diz-me que você deva ir mal. Oxalá que eu me engane.

E diz-me você que o vão aprisionar num sanatório da serra. Não
seria bem mais prudente e de mais frutuosos resultados deixarem-no em
casa, no seio da família? Creio que sim.

Dê-me parte de tudo isso se lhe for possível, sim?
Creia que estou ansioso por sabê-lo. Já agora os amigos que me

restam vão-me rareando de tal modo, que vejo às vezes surgir ante mim
um futuro tenebroso, em que me verei só em face da vida, isolado de
afectos. Meu amigo, nesse dia serei um homem - extraordinariamente
bom ou extraordinariamente mau. Sinto que no momento em que me
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visse só, só, em face da corrupção da existência e dos homens a minha
vontade adquiriria uma tal tensão que para o lado que me inclinasse.
pesaria como uma montanha sem nome.

Nesse dia eu seria um homem unicamente cerebral. E um homem
sem afectos, unicamente vivendo a sua vida mental não é um homem, é
um monstro. Nietzsche chama-lhe um Sobrehomem. Seja. Há quem diga
que a vida sem o aparecimento dos Sobrehomens, seria apenas uma
interrupção das coisas mesquinhas sem significação. Seja ainda. Mas a
mim apavora-me uma tal perspectiva.

Mande o seu afectuoso amigo

Manuel Laranjeira

23

Espinho, 6 - Agosto - 1094

Meu Amigo:

Oxalá que esta carta vá encontrá-lo mais animoso, mais rijo -com
mais fé na vida, no meio desse segredo em que você vive.

Vivo minguado de notícias suas e até dos outros que, segundo creio,
vivem a melhor das saúdes.

Isto dá-me a impressão de um abandono extremo de um como que
exílio voluntário. E nada me estimula a aproveitar estes tempos de
isolamento. Nem a vida fisiológica lucra com este meu estado de apatia
em que vivo. E sabe você como eu encaro isto, este meu degredo? Como
uma iniciação para os grandes actos da vida, uma espécie de estrada-no
deserto à semelhança dos profetas bíblicos, para voltar mais vigoroso,
mais livre, mais desprendido à luta, à multidão. Maomé esteve quarenta
anos - mas triunfou. Os profetas orientais estavam uma vida - mas
triunfaram. Eu, todo o tempo que estiver - perdê-lo-ei todo. A ingratidão
é um sinal dos tempos. O que vale é que eu também me não acho com
vocação para profeta. Olhe você o Junqueiro. Esse, sim!

Profeta até nas barbas! Eo que é pena é que ele o seja assim. Mais
uma ilusão perdida! Mais um apóstolo no enxurro!

Deixá-lo ir! Deixá-la ir a vida! Deixá-lo ir o ideal! ... Que isto se
transforme num ...! O resultado final permanece.

Recomende-me aos seus o seu amigo que o abraça
afectuosamente.

Manuel Laranjeira
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24

Meu Amigo:

Nem lhe pergunto como isso vai, pois sei que não pode ir pior,
atendendo ao silêncio que para mim representa a impossibilidade em que
você está de escrever-me.

Eu vou regular do corpo (há quem ache o meu estado magnífico!);
mas da alma - é esta perpétua atmosfera pardacenta de tédio e de nojo
pelo mundo. Passo o tempo a remedar no meu espírito o dito de Antero:"
O mundo é uma formosura toda feita de asquerosidades". E é: é a
harmonia mais desarmónica que pode conceber-se: é a virtude feita de
torpezas: é a beleza feita de fealdades: é o mundo enfim.

Quer um exemplo? Ei-lo.
Uma noite destas encontrei aqui em Espinho - quem imagina? O

pad-Zé (1). Pois bem; passamos juntos uma noite inteira. Você conhece a
vida cheia de borracheiras deste ornamento da boémia nacional?
conhece. É das crónicas: é dos jornais: é do público: anda na voz dos
ventos indiscretos. Pois dessa criatura toda contida de tudo o que a
devassidão Coimbrã - imagine! uma alma ingénua, moça, ardente cheia
de aspirações: uma "formosura vestida de asquerosidades".

Fiquei assombrado; foi uma revelação: creio que aquele monarca,
que não me lembra, não ficou mais espantado, quando lhe apresentaram
um copo de puríssima água - extraída dos esgotos da cidade.

Às vezes, meu arniqo, chego a ter a penosa impressão de que toda a
nossa filosofia é estreita tão estreita que a vida não cabe nela.

Mas perdoe-me: eu estava-me esquecendo que o seu estado lhe
poderá. permitir tudo menos estopadas filosóficas.

A filosofia é boa para depois de jantar e quando se tem saúde.
Perdoe. Recomende-me aos seus.
Eu abraço-o afectuosamente.

J.
Manuel Laranjeira

Espinho
15 - Agosto
1904
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25

Meu Amigo:

Nem responder-lhe pude, tão irritantes ninharias me estão sobre
carregando o génio mal humorado.

O seu postal fez-me entrever uma aberta de saúde e de esperança
de vê-lo bom em pouco tempo.

Oxalá que assim seja, em compensação de quanto essa medicina o
tem massacrado impunemente.

Eu de mim que hei-de dizer-lhe? Nada, meu amigo: o mesmo eterno
tédio de tudo isto. Este estado de espírito enfastiado já vai sendo para mim
um estado permanente. E como não havia de ser assim, se mesmo no
fundo, os melhor intencionados, vão levados na mesma onda de corrup
ção. Ora veja você: acabo de ler no "Heraldo de Madrid" uma entrevista
dum tal Morot com o nosso Guerra Junqueiro; e que imagina você que eu
vou encontrar na boca de Junqueiro à mistura com um misticismo idiota e
um ritual mais idiota ainda? a filosofia de Antero num lastimoso estado,
as ideias de Antero mastigadas, ababalhadas e o que é imperdoável,
criminoso, é ver esse Junqueiro conscientemente. como um ladrão
esperto, a ocultar o nome do esquecido messias. Um horror! An meu
amigo! creio que terei um dia de perder o respeito a esse homem, em
nome de Antero, em nome da verdade. porque a verdade é que ele está
sendo simplesmente ...

Não digo.
Verá você por este simples facto como o meu espírito estará.
Perdoe-me. Findo aqui. Mais uma ninharia a chamar-me. Eo horrí-

vel é que tenho de sobrepor à sua amizade esta coisa pequena, que me
está pesando como a fatalidade duma grande coisa.

Recomende-me aos seus. Abraço-o sempre
Seu afectuoso amigo

: Manuel Laranjeira

Espinho
29 - Agosto - 1904

26

Meu Amigo:

O seu silêncio apavora-me. Na verdade o seu silêncio, para mim
duma eloquência formidável, deve significar um mau estado de saúde
sua.
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Mas porque não abandona você essa serra? Porque não volta para
casa, para o conforto dos seus?

Sua mãe aí creio que não poderá prodigalizar-lhe os extremos de
afecto e de cuidados - como em Sta. António dos Olivais. Eu, meu amigo,
num estado de espírito imutável, doloroso, brotereano. Nunca os homens
me pareceram tão mesquinhos. Vou-me afastando da humanidade para a
Sobrehumanidade: creio que estou perdendo, posto que Dietrich (1)ali do
lado me diga que estou ganhando.

Que me sinto mais forte, mais livre, mais desligado das coisas
estabelecidas - é certo.

Mas essa energia que eu lucro sob o ponto de vista individual não
me fará enfraquecer como membro da colectividade? Não estarei eu
desligado definitivamente dos homens de modo que assim como eles já
não exercem influências sobre mim eu não possa exercer influências
sobre eles?

Eis um problema. Se essa ruptura é absoluta - perdi; se não é
lucrei.

Metafísica minha! perdoe! eu estou-me esquecendo que o seu
estado não lhe permite ouvir metafísica, ou filosofias.

Mas para dar-lhe conta de mim eu tinha fatalmente de maçá-lo com
estas coisas, de tal modo se verificam na vida do meu espírito o meu
estado intelectivo e afectivo. Penso sentindo e sinto pensando - e tudo
isto constitui a minha vida. Quer dizer: vivo sentindo o que penso e
pensando o que sinto. Estado ideal este meu para outros tempos que não
estes que vão decorrendo, para estes tempos de desequilíbrio entre o
sentimento e a razão. Antero morreu por atingir um estado destes. Eu não
morro ... mas ...

Abraça-o o sempre afectuoso

Manuel Laranjeira

Espinho
3 - Setembro - 1904
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NOTAS

1
(1) - Refere-seao jornalista Mayer Garção. Nas "Cartas" (PortugéliaEditora,Lisboa.1943).

Manuel Laranjeiradiz dele: "Garcão era um sfmbolosllo - gralianodo jornalismo fadista".
MAYER GARÇÃO (1872-1930)- Jornalistacombativo.lança-se,desdemuitomoço,numjorna

lismopolémico.Foifundadordejornais e revistas.Em1891fundouoquinzenário"Pensamento".Cinco
anos mais tarde, a revista "Inferno", com DomingosGuimarães,EduardoPerez,Afonso Gaio,José
Sarmento.Júlio Dantase Leal da Câmara.

Fundoumais tarde o jornal "Amanhã" e escreveuum livro de poemas"Lira da Alma". Trocou
polémicacomManuel Laranjeira.

2
(1) - Refere-sea MayerGarção.
(2) - MarcoAurélio (121-180) - Imperadorromano,sucessorde António. Escreveu"Para Si

Mesmo", pensamentosescritosem gregoondeexpõeo aspectomoral do estoicismo.
(3) - LOPEZ DE RUELA (1857-1933) - poetaespanhol,precursorde modernismoespanhole

hispano-americano.Autor de "Cançõesda Vindima", "Fonte de Saúde", etc.
(4) - JOÃO DE BARROS (1881-1960)- poeta, pedagogoe político.Tendeisido seupai vice-

• cônsuldoBrasilnaFigueiradaFoz,JoãodeBarroscriaamizadesbrasileirasoqueolevaaserumobreiro
da comunidadeluso-brasileira.Destaamizadeedoseuamorpelobrasil nascemos livros:"Caminhoda
Atlântida", "Portugal,terra doAtlântico", "Alma doBrasil" e a revista"Atlântida", quedirigiu comJoão
do Rio(pseudónimodo escritor brasileiro PauloBarreto).·

Comopoetadeu a lume os poemasdramáticos "Ontem", "Slsifo" e ainda "Vida Vitoriosa" e
"Humilde Plenitude".

Correspondeu-secomescritorese intelectuaisdoseutempo("CartasaJoãodeBarros".selecção,
Prefécio e Notasde Manuela de Azevedo- Livros do Brasil", Lisboa.s/d.), entre os quais Manuel
Laranjeira.

Efoi a Manuel LaranjeiraqueJoãodeBarrosdedicoue leuosegui.;tepoemajunto à suacampa,no
cemitério de Espinho,no dia 24 de Marçode 1912, numa homenagemprestadaà sua memóriapela
populaçãode Espinho:

A MEMÓRIA DO DR. MANUEL LARANJEIRA
Que outros venham chorar a tua morte... Eu não.
Eu não quero chorar-te mais, força vencida,
Mas que foste um clamor, uma aurora, um clarão
Rasgandolado a lado. o mistério da vidal

Abafem-se de vez os últimos soluços,
Enxuguemvirilmente os olhos rasosde águal
Que ninguém, sobre a terra. a prescrute de bruços
Tentanto ainda ouvir-te a voz. cheia de mágoa...
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Deixem perder-se além. no murmúrio do mar.
Os ecos da saudade. o pranto de amargura...
Tudo que em ti foi grande existe. a irradiar
A mesma luz profunda, a mesma chama pura.

Amemos o teu sonho. E se o teu corpo exangue,
Nem o despertaria o meu abraço ardente ,
Nas nossas veias corre um pouco do teu sangue.
O teu ideal revive em nós perenementel

Revive como um grito, um canto que nos leva
A verdade. à bondade. li maior perfeição,
Boca chamando o sol no silêncio da treva:
Beijo que desce ao peito e acorda o coração...

E assim - eu venho aqui, Poeta da ansiedade,
Meu irmão no desejo, e na arte e no amor
Evocar-te somente em força e eternidade,
Tão forte - que venceste a tua própria dor...

Trago loiros nas mãos. e o mirto verdejante.
Aos lábios não me assoma a queixa duma prece.
vim na exaltação dum ritmo triunfante,
Nas palavras que digo o futuro estremece!. ...

Porque a morte, que irmana a tristeza e o riso,
E que todos nivela. em seu gesto veloz
Soube apenas erguer-te o pedestal - preciso
Para nós vermos bem - que eras maior que nós."

João de Barros
1912-24-111
("Gazeta de Espinho" n.0 583 de 31 de Março de 1912)

(5) - Sua irmã morreu tuberculosa assim como os outros cinco rrmãos.

3
(11- HENRIK IBSEN (1828-1906) - escritor norueguês, autor de dramas de teor filosófico e

social: "Casa das Bonecas" (1879), "O Pato Selvagem" (1884); "Hedda Gabler" 11890)"Arquitecto
Solrnes" 11892) .t

(2) - Manuel Laranjeira suicidava-se em 22 de Fevereiro de 1912.
(3) - Deve referir-se a João de Barros. Na Carta 14diz dele M. Laranjeira o seguinte: (Diz-me você

que o poeta Barros é seu vizinho. Que má sorte a sua!). '"'
(4)- JOAQUIM NUNESCLARO(1878-1949)-- Médico e poeta parnasianista. Escreveu também

poesia panftetána - "A Oração da Fome". Fundou com Matos Sequeira, Costa Carneiro e Manuel de
Sousa Pinto a "Revista Nova".

(4) - SÍLVIO REBELO (1879-1938) - Nascido no Brasil, licenciou-se em medicina na Univ. de
Coimbra em 1905, tendo sido professor na Univarsidade de Lisboa onde ministrou Farmacologia. Foi
poeta, colaborador das revistas literárias "Atlântida" e "Revista Nova".

4
11)- Manuel Luís de Almeida sofria de tuberculose que o levaria bem cedo à morte.
(2) - Refere-se ao seu Prólogo dramático "Amanhã" -tipografia da Empresa Literária e Tipográ

fica, Porto, 1902.
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5
11)- Diário republicano que se publicou no Porto, dirigido por Lopes Teixeira.
12)- Polémica travada com o Jornalista Mayer Garcão.
13)- Peça do dramaturgo francês Edmond Rostand 11868-1918).
14)- AUGUSTO SANTOS, escultor e amigo íntimo de M_ Laranjeira

6
111FRANCISCODEGOYAYLUCIENTESll 746-18281-pintorespanhol. Grande retratista. pintou

os retratos de Carlos Ili, Maria Luisa e de Carlos IV e sua família. Autor de quadros onde vigora a
sensualidade como em "Las Maias". pintou também uma série de gravuras inspiradas em Napoleão
-"Os Desastres da Guerra"

Foi um dos maiores precursores da pintura moderna.
121- JOSf DE RIBERA11588-1652) - conhecido pelo nome de o Espinho/elo, foi um célebre

pintor espanhol que fez a sua vida de artista na cidade de Nápoles. A sua arte realista fez escola.
13) - DIEGO RODRIGUEZDA SILVA Y VELASQUEZ11599-16601- pintor espanhol e um dos

maiores coloristas do mundo. Pintou cenas religiosas, históricas. cenas de interior e nus. Quadros mais
célebres: "As Meninas", "A Vénus do Espelho", "Os beberrões"

(4) - BARTOLOM( ESTEBAN MURILLO 11618-16821 - pintor espanhol Executou quadros
religiosos profundamente místicos e ainda telas realistas. Quadros célebres: "A Imaculada Conceição",
"A Assunção", "Os Meninos Comendo Melão e Uvas".

9
111- CYRANODEBERGERAC11619-16551- escritor francês, autor de cornedias - "O Pedante

Encanado" e de uma tr aqédia - "A Morte de Aqriprna" e sobretudo de "História' C'"'"""s dos Estados e
Impérios da Lua" e "Histórias Cómicas dos Estados do Império do Sol". viagens imaginárias aos planetas.

121- GABRIELD'ANNYNZIO 11863-1938) - escritor italiano poeta, dramaturgo e romancista.
Livros mais conhecidos: "O Filho da Volúpia", "As Virgens dos Rochedos" e "Fogo".

10
(1) - Livro de poemas de Guerra Junqueiro, publicado em 1904, que com "Oração ao Pão", de

1903, continua o misticismo panteísta, misturando motivos bíblicos co111"determinadas pretensões
cientificas"

13 :.
(11-ADELINA ABRANCHES11866-19451-Actriz portuguesa que foi a maior intérprete do teatro

vicentino.
121- Drama de lbsen, publicado em 1879.

14
11) - UGUUNO DELLA GHERARDESCA- tirano de Pisa, do partido gibelino.
Foi preso numa torre com os filhos para morrerem de fome.
(2) - FRANCISCADERIMINI - dama uahana. esposa de l.ancrouo Malatesta. cujos amores com o

cunhado Paolo Malatesta foram imortalizados por Dante Ahquier: no "Inler no" (Divina Comédia)
13)- Personagem principal do drama do mesmo nome de lbsen.
(4) - Manuel Laranjeira toma a mesma atitude quando no dia 1 de Maio de 1908 foram

representadas algumas cenas do mesmo prólogo, no Teatro Águia de Ouro, na festa do actor Joaquim
Soares. A este respeito, Manuel Laranjeira escreveu no seu "Diário intimo" "Recebi agora um tele-
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grama insistindo comigo para ir esta noite ao Porto assistir à representação dum excerto de "Amanhã",
no Águia d'Ouro.

Não vou. Não suporto o público. quando pateia e muito menos quando aplaude. Haja ou não quem
me admire - adiante, je m'en fous. Que eu tenha de sofrer-lhes a admiração - isso é que é intolerável.
Isto em mim, afinal, é um orgulho desmedido. Para mim o público é a esfinge com as orelhas de burro e a
celebridade - o manjar das vaidades triviais. Tolerar o público - seria colocar-me abaixo de mim
mesmo. abaixo do que eu penso de mim mesmo" (""Diário lnnrno" - lntrod. e Notas de Alberto de Serpa.
pág. 29. Portugália Editora Lisboa. 1957)

(5) - Refere-se a João de Barros.
(6) - Nome de um <fhtigo café da cidade do Porto.

r 15
(1) - ANTÓNIO CARNEIRO(1872-1930) - pintor desenhador e poeta. Foi director artístico da

revista "Águia" que se publicou de 191O a 1932. Foi sonetista, dentro de uma estética simbolista e
saudosista. Da sua obra como pintor salienta-se o quadro "Camões lendo os Lusíadas aos monges de S.
Dorninqos" Foi amigo íntimo de Manuel Laranjeira.

Foram publicadas 19 cartas que Manuel Laranjeira enviou a este pintor ("Cartas" - prefácio e
cartas de Miguel de Unamuno - Portugália Editora. Lisboa. 1943). E a seu respeito Manuel Laranjeira
publicou na revista "Serões" (n.v 17, 2.ª série-Novembro de 1906). um artigo intitulado "António
Carneiro - Esboço para o estudo duma obra através dum temperamento", transcrito no livro póstumo
"Prosas Perdidas" (selecção e notas de Alberto de Serpa, Portugália Editora. Lisboa, 1958).

António Carneiro pintou dois retratos de M. Laranjeira, um a óleo, datado de 1906, reproduzido
junto da portada das "Cartas" e outro, a sanguínea, de Março de 1912, reproduzido no semanário
"Gazeta de Espinho", de 24 de Março de 1912 e na 2.ª edição do seu livro de poemas "Corniqo"

16
(1 )-MAURICE DONNAY (1859-1945)- dramaturgo francês, autor das peças como "Amantes"

(1895) e "Le Retour de Jerusalém" (1930).
··ovservador desinteressado, mas lúcido, sensivel às menores oscilações do gosto do público,

Donnay soube, nos primeiros anos do século passar com desembaraço da comédia sentimental à peça
que expõe com brilhantismo um problema da actualidade". ("O Teatro em França desde 1900", de René
Lalou - Difusão Europeia do Livro - S. Paulo-Brasil, 1956).

(2) - EUGENEBRIEUX(1858-1922) - dramaturgo francês, autor das conhecidas peças: "La Robe
Rouge" (1900) e "Las Remplaçantes" (1901)

(3)-0CTAVE MIRBEAU (1848-1917)-escritor francês da escola realista. Escreveu romances e
comédias. Livros mais conhecidos: o romance "Diário de uma Camareira" e a comédia "Negócios São
Negócios.

20

(1)- Refere-se a BENTODESOUSA CAROU.EJA11860-1935)-professor jornalista e publicista.
(2)- Refere-se a ANTÓNIOPADUA CORREIA(1873-1913)- Jornalista e publicista republicano.

redactor do Jornal ""A Voz Pública"
(3) - Refere-se a JOS{ JOAQUIM DA SILVA GRAÇA (1836-1914) - jornalista e director de "O

Século".
(4) - Tratava-se do tradicional banho santo que a população de Espinho e das freguesias vizinhas

tomavam à meia-noite, na véspera do dia de S. João.
Naquela época os festejos a S. João eram grandiosos. Havia iluminação na rua Bandeira Coelho

(hoje Rua 19), banda de música, cascatas e fogo de artifício.

24
Refere-se ao DR. ALBERTO COSTA - advogado, Jornalista e rnernoraüsta. Antigo boémio de

Coimbra, era conhecido pela alcunha de Pad.-Zé. Suicidou-se na redacção do jornal "O Mundo" no dia 31 .
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Outubro de 1908. Correram várias versões sobre a causa que o levaram a pôr termo à existência Uma
delas, que o director do semanário "Defesa de Espinho". Benjamim da Costa Dias, afirmou perernptona
mente ser verdadeira é a seguinte: "O dr. Alberto Costa. numa noite em que se achou sob a influência do
alcool, revelou confidências de carácter revolucionário a um jornalista monárquico, chamado Aníbal
Soares. Este, radiante com a revelação. reproduziu a no dia seguinte no seu jornal (salvo erro, o "Correio
da Manhã"), dando como resultado serem presos numerosos republicanos entre os quais alguns dos
seus amigos. '

Heflectindo depois, quando caiu em si. e medindo as consequências desastrosas da sua inconfi
dência, o brilhante cronista sofreu profundo abalo moral e não podendo resistir-lhe, desfechou contra si o
revólver pondo termo à vida.

E assim terminou a história do antigo boémio de Coimbra que o país inteiro conheceu pela alcunha
de Pad-Zé". ('"Defesa de Espinho", n.> 890 de ...).

A "Gazeta de Espinho" de 8 de Novembro de 1908 ao noticiar a sua morte escrevia: "Um triste
acontecimento veio trazer o luto ao partido republicano.

O Dr. Alberto Costa. fogoso temperamento de revolucionário, boémio e cheio de talento, desfe
chou sobre si uma bala de revólver na redacção de "O Mundo", de que era redactor e onde há bastante
tempo escrevia apreciáveis crónicas e artigos. com arte, com espírito e graça, de interessante e caracte
rística individualização.

O Dr. Alberto Costa, novel advogado. distinguira-se em Coimbra pela alegria expansiva de uma
mocidade despreocupada, trocista e folgazão. cognominando-se Pad-lé. apelido porque se tornou
conhecido desde os bancos da escola.

De uma inteligência viva. de alma se dedicara à causa republicana, nunca perdendo o ensejo de
aparecer nos postos avançados, a descoberto, sujeitando-se, com heróica audácia, ao fogo violento das
hostes inimigas que nunca deixaram de o perseguir como adversário terrível.

Perde o partido republicano um dos seus mais valentes soldados .. ··
Na mesma edição a "Gazeta de Espinho" publicou uma carta que o Dr. Alberto Costa tinha deixado

escrito quando tomou a resolução de pôr termo à vida e que a seguir se transcreve:
"Meu querido França

É forçoso. Para mim já soou a hora. As causas do meu suicídio não lhas direi. Para quê? -o facto é
tudo.

Com enternecimento e infinita saudade lembro neste momento último as dores e desveladas
amizades que em vida me cercaram. Sim. porque eu. abocanhado, não sei porquê, por tanta gente, tive
sempre a consolação imensa e reden1ora de sentir amigos junto da minha alma

V. foi um deles; deixo-lhe um abraço que cinqma o mundo; e as mesmas lembranças fervorosas
para os meus amigos queridos. dentro e fora deste nosso querido jornal. que V. sabe bem quem são.

Estou agitado e nervoso - confesso-lhe.
Não se deixa assim a vida, que diabo!
Há duas horas que penso e estremeço, até adormeci. vindo o (escreveu um nome que depois

riscou) acordar-me para me falar da Revolução e dé'I r't'CeS'.--,1dadede se fazer algurna coisa! Veja v. que
angústia! V. sabe bem como a Revolução vivia na minha alma e como era ali que queria e devia morrer.

É esta mágoa profunda que agora me inquieta; mas um destino torto não o quis. A outra ideia
amargurada é a lembrança da minha família, de CUJOnome eu era o sucessor. Tudo perdido, tudo
arrazado! Veja v . o que é a vida.

Tenho pena de não ter tempo para lhe dizer o que se passa em mim nesta hora; é interessante e
curioso o desfilar atropelado de recordações; ideias. imagens. episódios e nomes caros.

Meu querido França, adeus!
Doutra vida não faço ideia nenhuma.
Se eu puder, escrevo e escreverei com tanta solicitude, artigoS: críticas, crónicas, notas. que v

há-de espantar-se da minha regeneração e dizer aos amigos:
Agora é que eu queria apanhá-lo cá.
AciPus' Seia feliz. França!
Que um pouco de felicidade e tranquilidade cai sempre sobre aqueles que amei!

Pad

P. S. Com respeito V. Já sabe civil e democrático em tudo, em tudo"

26
111- FR(DER/C,BARÃO DEO/ETR/CH(1748-17931- mineralogista e político francês. Foi prefeito

de Paris. Em sua casa Rouget de Lisle cantou pela primeira vez ""AMarselhesa"', canção revolucionária
que se tornaria depois o hino nacional francês.

4
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A COSTA DE ESPINHO ss

"A Costa de Espinho e outras Poesias", de Augusto Cosme, é o
mais antigo livro de poemas que se conhece, com evocação à Praia de
Espinho. Foi publicado em 1874 e composto pela Tipografia de Manuel
José Pereira, da Rua de Santa Teresa, n.0 4 e 6, do Porto, conforme se
pode ler no exemplar que temos presente, oferecido por Abel Teixeira ao
Arquivo Histórico do "Museu de Etnografia e História de Espinho" em
formação.

Desconhece-se quem foi Augusto Cosme. Presume-se que tenha
sido natural, ou pelo menos vivido em Grijó, pois na página dois, do
referido livro pode ler-se o seguinte: "Toda e qualquer correspondência
relativa a estas poesias, deve ser dirigida para o correio deGrijá. Augusto
Cosme".

Com apublicação dopoema referente aEspinho, neste Boletim, não
sepretende evidenciar quaisquer excepcionais qualidades literárias, que
as não tem, mas tão só registá-lo como documento histórico que a sua
antiguidade lhe confere.
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A Costa de Espinho

Árida praia que da brisa gozas
Que o mar sustenta no verão fagueira;
És festejada agora como as rosas...
Que a tua brisa vai pender ligeira.

Quem tuas médãos, praia, visita?
Que o mar ostentam e mais longe mostram
A água, que outras médãos mais incita.
E em seu girar contínuo outras se prostram?!

Quem eras tu, ó praia, de quem falo
A quem o vulgo o nome deu de Espinho
Há um século ... que o tempo viu passá-lo,
Solitária, sem nome, e sem caminho.

Os nómadas, deixavam-te sózinha,
Que aí pairavam em fugaz aprisco; :
Que, quando tua perca era mesquinha,
Barracas levam, que o mar punharn.ern risco.

Aí ficavas todo o ano pobre
De edifícios, gente, pesca e tudo;
Só o bramir do mar com furor nobre,
Te restava então, fero, ingente e rudo.

Mas tu, ó praia, de valor imenso
No declive que aí ostenta o mar!
A ti chamaste um número mais intenso,
Que as vilas têm de povo, p'ra banhar.
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Teus banhos salutíferos te aumentam,
População, riqueza, brilho, valor;
Antigos pescadores te acrescentam,
O comércio, a pompa, e dão fulgor.

Já civilização. Já monumentos
Sumptuosos se vêem fender o ar;
Que nos dias passados, desalentas
Mostram, em relação ao teu brilhar.

Edifícios já tens, que bem merecem,
Atenção em valor, ciência e arte;
Que ainda muitos não viram nem apareceu
Em riscos iguais, do mundo em toda a parte.

O povo que habitavas, já se doma,
E com pequenas coisas não se ilude;
Porque em olhar-te assim, juízo toma,
De belas obras tuas não está rude.

Civilizas no aspecto e no ar puro
Que refrigera o ar com fresca aragem;
No baquear das ondas, que sem muro
Estendem, mostrando do valor a imagem.

li

Aquele povo que tu tens criado,
Que de tudo admirava a perfeição,
Sem a bem entender, mal informado,
Idiota, só vê que há condão.

Agora tem baixado ao positivo
As imagens das toldas ilusões
Tu lhes mostraste o grau superlativo,
Que eles sonhavam a prever feições.

E, com nome e com fama, ó bela praia,
Que de cidade o nome será teu!
És sempre amada por.quem quer que lhe saia
O mal que tem em si, que a Deus mereceu.
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Teu ar limpo e mui puro, que o mar livra
De corrupções aí mais, que em outra plaga,
Defendo-te todo o mal te estriba,
De primoroso bem; com a salsa vaga.

Que segurança de clima oferece
Teu areal, ó praia, à vizinhança?
Que nem do sol, rigor sofrer parece,
E, nem do Inverno a neve aí a cansa.

Povoações felizes, que o mar tendes
Por limite final, dum lado vosso:
E tu ... homem marinho se compreendes
O Supremo Poder, e qual é o nosso.

111

Quando o mar bonançoso a terra banha
Mansamente beijando o áspero chão;
Se arreia e vai pronto à companha
Teu natal povo, sem dizer que não.

Brandindo os remos fendem ondas grossas,
Que brandas mesmo, os remos qrossos são;
Lá vão deixando ao longe, humildes choças,
Para buscar no perigo o negro pão. ,

Largando as redes, buscam terra firme,
Que firmeza não tem no exterior:
Tem solidez profunda que se afirme."
Com o bater do mar, no seu furor.

Num dia destes em que o mar navegam
Vestes de novo os azulados peixes;
Que da água natural nem a cor negam,
E, mais ainda o gosto se tu os mexes.
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Tu, ó praia, que aos peixes a pele tiras
Que áspera têm, rija, crespa e forte;
Mas estalando em mui pequenas tiras,
A vão deixando, desistindo-a à morte.

Tu, és então o emblema da alegria;
Daquelas gentes mui ousadas ... esperança;
Pois que anelando assim gozar um dia,
Conservam entre si boa aliança.

Tudo sorri em graça ao céu subindo,
Com harmonia interna ao grão prazer
De tuas galas belas; incutindo
Um intuito fugaz de tanto ver.

E que direi então, costa brilhante,
Do cavalo de fogo te saudar. ..
com seu gritar agudo e penetrante,
E duma estrada a fronte te ir beijar?

Da direcção de vias em reforma,
Da água introduzida por canais;
Das casas de negócio já sem norma,
E aumentando o número sempre mais.

IV

Surgiste leda do profundo sono,
Como a lua por entre as altas, cristas
De serras empinadas em abono
Dos vales, a quem dá as luze~•.mistas.

Surgiste como a estrela d'alva em denso
Véu de bruma, que os raios fendem, vindo
Acender em nossa alma um fogo imenso
Com.sua luz brilhante, e ao céu sorrindo.

Surgiste desse abismo do passado
Em que jazias solitária e triste;
Levantaste teu colo, que empolado
Mostras, em magestade que erigiste.
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Desde quando os estranhos te saudaram,
O céu volveu a ti risonho olhar;
Que, a capela que existe aí fundaram ...
Espanhóis! que te deram o altar.

Generosos cristãos que aí pairaram.
Abrigados do forte furacão
Que os impeliu a ti, onde buscaram,
Erguer a Cruz da paz, da redenção.

E tu, Capela, que já foste abrigo
Da multidão do povo, ao raiar
Dum dia triste que mostrou jazigo,
Àquelas gentes, aí nesse lugar.

Duas fragatas numa guerra forte,
Combatiam no mar ao longe, feras;
Vinham as balas aí trazer a morte,
À gente nova de quem mãe tu eras.

Os seus apriscos eram más trincheiras;
Só tu podias resguardá-los delas
Que, sibilando ao longe, vêm ligeiras;
Trazer-lhe a morte, crua, e de praceias.

Tens sido sempre como tocha acesa
O brilhante clarão dum Deus Supremo;
e foste então abrigo na tristeza
Da morte, ao povo teu em tal extremo.
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Lamy Laranjeira

O Povoado de ESPINHO

O vareiro, desde tempos a perder de vista, foi um caminheiro inces
sante ao longo de corda marítima que se estende desde o norte e o sul do
Furadouro, sempre a procurar "tiradouros" peixosos e localizados, o mais
perto possível. dos mercados consumidores.

Com este caminhar continuado, a correr a costa nos dois sentidos
cardeais, em certa ocasião, calhou que o vareiro quedasse nas praias de
Espinho, frente ao mar, ocupado na pesca da sardinha torneira e muito
saborosa naquelas bandas.

Aí, nesses lugares desertificados e entregue a ele próprio, estan
ciou tempos e mais tempos, empregando os dias na labuta pesqueira e
recolhendo-se, durante a noite, ao abrigo do barco virado de bôrco,
aguardando os fins de semana para o regresso, tomando a direitura do
sul, ao encontro do Furadouro.

Após um longo período de vivência nestas condições, quase em riba
das marés, procurou levantar um barraco para abrigo, mas a carência de
materiais -pinheiros, ramos, e outros - impeliram-no a marchar para o
interior dessas terras onde se albergou uns tempos, no chamado
"Espinho-Terra", primeiro sítio da futura povoação espinhense.

Primariamente alojado com outros companheiros de infortúnios e
trabalhos, o vareiro ergueu uns toscos sujemos. arrimados uns aos
outros, como defesa dos ventos e demais intempéries. De manhã, bem
cedo, encaminhava-se para a borda do mar, jogando a bateira nas águas
quando a maré o permitia, e ficava a pescar, sempre a pescar, tempos a
fio, a apetecida sardinha para as populações vizinhas.

E isto é inteiramente verdade, mesmoverdadinha de todo. Ovareiro
continuou ligado visceral mente à Terra-Mãe, pois só por volta de 1700 é
que acedeu a que os seus rebentos passassem a receber o baptismo na
freguesia de Anta. ·

Não obstante o seu distanciamento em relação a Ovar e já com as
nostalgias a diluirem-se no sangue, o vareiro continuou com as raízes na
Vila, ouvindo de vezem quando asvozesdo seu psiquismo a alertá-lo para
as questões do burgo avoengo. Assim ocorreu com o tumulto alevantado
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em 1737, em Ovar, ao qual acorreu toda a classe piscatória válida, desde
S. Jacinto das Areias, Torreira, Furadouro e Espinho, contra o alferes da
Companhia de Ovar, António Pereira Valente, familiar do Santo Ofício.

"Porque a cauza do motim foy porque émullos do meu Avô manda
rão dizer às campanhas que trabalhavão no Furadouro, Torreira e Espi
nho, que o dito meu Avô fizera lavrar hum Acordão em que os inibia de
servirem a República".

Nós, porém, contamos como as coisas se passaram e que podiam
redundar em grossa pancadaria e até em mortes, tão atiçados estavam os
ânimos.

"Em 19 de Junho vieram os pescadores e as mulhers, armados de
pedras e paus, direitos à casa de Pereira Valente. Este prevenira-se com
muitas armas de fogo e pólvora, criados e caseiros. Deixando a família
em casa bem guardada, saiu bem armado e acompanhado, passou pela
praça por entre o Povo sem se atreverem a atacá-lo, e foi para casa do juiz
ordinário João José Gomes Fontes. O Povo quebrou as portas e ianelas.
de modo que se viram obrigados a retirar-se para a residência do Vigário:
daqui de novo o Povo com pedras os obrigou a fugir para a igreja. Vendo
Pereira Valente que o Povo se levantava contra ele e sua casa, retirou-se
para a Vila da Feira. Mas o Povo em motim prendeu o Escrivão da Câmara
Manuel de Oliveira Pinho - da nobreza e abastado - e o Procurador do
Concelho; mais: foram à Casa da Câmara e lançaram tudo pelas janelas
para a praça. Mas não investiram com as casas de Pereira Valente com
medo das armas.

O motim durou 3 dias."
Do relatado, parece justificável que a data da fundação do Povoado

Espinho deva ter tido lugar por volta dos anos de 1670 a 1680, pois
durante os primeiros anos o vareiro continuou ligado a Ovar, só aceitando
o baptismo dos seus e o enterramento dos mortos queridos, a partir de
1700.

Em 1807, Espinho continuou a medrar como povoado, contando
nessa altura com cerca de 125 lares de pescadores, oriundos de Ovar, da
freguesia de S. Cristóvão. As populações marítimas, nessa época, eram
profundamente religiosas e extremamente crédulas em bruxedos que
atazanavam o mundo das pessoas, com toda a sorte de maldades, provo
cando num repente duros ventos e temporais desfeitos no mar, pondo em
perigo a vida das gentes. Para sossêgo, o pescador rezava promessas a
todos os santos da sua devoção empregando valias no levantamento do
pequeno templo erigido à Senhora da Ajuda, a escassos metros das
ondas da Praia, devoção que vinha de Ovar eque morava na Capela de St.
António, capela das campanhas e dos pescadores. O rezar era para o
homem do mar uma necessidade tão intensa como manducar o pão
diário, com a sardinha assada nas brazas.

Neste desfiar apressado de contas de rosário, surge uma interroga
ção: qual a razão do topónimo "Espinho"?

O saudoso Padre André de Lima dá-nos conta que a designação
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"Espinho" é muito antiga e anterior à própria nacionalidade, pois em dois
documentos do convento de Moreira, dos anos de 1055 e 1090, e relati
vos à venda e doação de herdades situadas na "Villa Spino", se diz que
"junto do mar, em território portucalense a confrontar com Brito e Ser
zedo e do outro com Anta". Estes dois documentos provam à saciedade
que o local onde hoje assenta a cidade de Espinho já gozavade denomina
ção que conseguiu viver até aos nossos dias.

Mas qual a razão de semelhante nome?
Confessamos à puridade que temos consultado documentação

variada e nunca encontramos resposta adequada à pergunta, a não ser
uma ou outra explicação "fantasista" com ausência de critérios racio
nais. No entanto, e uma vez que abordamos esta problemática, deixamos
aqui expresso o nosso ponto de vista, como processo para que outros
estudiosos e mais capazes não deixem de carrear materiais aeste campo
largo.

Não estará o topónimo relacionado com aconfiguração e o relevo da
própria costa do lugar?

Muito temos meditado sobre esta interrogação e sempre conclui
mos haver (parecer) uma certa relacionação entre os dois elementos: a
toponímia do local e a própria costa. Ora, a costa de Espinho é dificultosa,
"muito espinhosa". aflorada de elementos rochosos, esparcelados, não
formando linha contínua, mas antes verdadeiros "espinhos"cravados
aqui e ali: constituindo estorvos à navegação naquelas bandas.

Esta a nossa maneira de pensar. Deconhecemos se constitui uma
hipótese original ou se já conta com determinada idade. Não obstante,
aqui fica o nosso modesto contributo, como um convite aos estudiosos
espinhenses sobre esta questão toponímica, basto campo com largas
mangas.

Bibliografia:
"Estrutura da Antiga Sociedade Portuguesa"

por Vitorino Magalhães Godinho
"O Culto de Nossa Senhora de Ajuda em Espinho"

por Francisco Azevedo Brandão, in Boletim Cultural de Espinho, n.v 17
"Espinho-Breves apontamentos para a sua fiistória"
por Padre André de Lima; in Boletim Cultural de Espinho, n.º 1.
"O Furadouro - O Povoado, O Homem e O Mar"

por Lamy Laranjeira
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ESPINHO NA IMPRENSA

A PRAIA DE ESPINHO
(excerto)

pelo Pe.André de Lima

Artigo publicado na 1.ªpágina de "O Primeiro deJaneiro", de29 de
Janeiro de 1905, ilustrado com retrato à pena do Conselheiro José
Luciano de Castro, autor do decreto que elevou Espinho a Concelho, do
Marquês da Graciosa, um dos propulsionadores do engrandecimento de
Espinho, de Henrique Brandão, presidente da Câmara, de Augusto
Gomes, administrador do Concelho e do Dr. Pinto Coelho, 1.0 presidente
de Câmara; e ainda uma vista parcial daAvenida da Graciosa (hoje rua 8)
entre a rua 23 e 31 e a Rua Bandeira Coelho (actual rua 19),oprojecto da
nova Igreja de autoria do arquitecto Adães Bernardes, que é a actual
Igreja Matriz.

Espinho, como historiamos, desligou-se da Feira, constituiu-se em
concelho autónomo em fins de 1899. Este acontecimento foi para a nossa
terra de um alcance enorme. Trouxe-lhe properidade e subministrou-lhe
um bem estar que ela mesma não esperava. Dépois, é ver a série de
comodidades e progressos que do facto lhe advieram! Para o avaliarmos
basta comparar o Espinho de hoje com o de há' cinco anos. Por que
mudanças e tranformações não passou ele! A sua vida é verdadeira
mente outra, muito diferente da de então.

Quando ligado à Feira, mal se podia passar aqui o inverno, porque
lhe faltavam as mais urgentes, as mais necessárias comodidades.
Durante ele para aqui ficávamos sem luz sem polícia, sem limpeza, como
se isto fosse um burgo reles e podre; as nossas ruas, cheias de covas,
chegaram quase a dissolver-se em areias; as suas arborizações estavam
reduzidas a meia dúzia de exemplares, raquíticos eenfezados, dissimina
dos aqui e além no largo da Ajuda e na Avenida Serpa Pinto; as suas
6
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fontes secavam ao entrar das épocas balneares e só começavam a gotejar
quando surgia o inverno; as valetas das suas ruas estavam tranformadas
em monturos de porcaria e quanto a melhoramentos de abertura e balas
tramento de ruas era caso para mandar repicar os sinos, quando aparecia
uma vereação que se dava à prodigalidade daqui dispender alguns centos
de mil reis nesses serviços.

Mas, no entanto, as Câmaras da Feira levavam daqui o melhor das
suas receitas!

É finalmente concedida a autonomia à nossa terra e para logo
mudou tudo de figura. Os seus serviços de limpeza, polícia e iluminação
tomaram o carácter de permanentes, sendo a última medida até ao ponto
de ser substituída pela electricidade; as ruas foram compostas e repara
das com esmero e cuidado e hoje ei-las aí, quer de verão, quer de inverno,
asseadas e limpas, como as de qualquer das nossas grandes cidades; as
minas que alimentavam as nossas fontes foram continuadas, todas as
suas águas captadas e canalizadas a grés ou ferro, gastando-se nesses
trabalhos quantiosas somas; as nossas grandes e majestosas avenidas
Bandeira Coelho, Serpa Pinto e Graciosa foram arborizadas de novo e,
devido aos cuidados que todas as vereações têm votado ao assunto, já
nelas se vêem exemplares pujantes e lindíssimos, como os que ostenta a
primeira daquelas no trecho compreendido entre as Cancelas e o Alto
Facho; o local da fonte, do Mocho, que é incontestavelmente um dos
nossos arredores mais lindos e atraentes, passou por grandes transfor
mações, sendo composto o seu grande lavadouro, captadas as águas que
por ali andavam perdidas e embelezado o monte onde a fonte se encontra;
as cancelas do Chi°ado foram alargadas e substituídas pelas de ferro,
pagando o nosso município todo o importe dessa obra; por toda a parte
foram abertas e balastradas ruas novas, que para logo se povoaram de
majestosos e elegantes prédios, dando o facto lugar ao alargamento e
expansão do povoado; foi levantada a planta de todo o concelho com os
arruamentos até aos seus confins para a eles obedecerem as construções
novas, e deste modo ficar a parte nova uma continuação da moderna e
ambas um todo simétrico e harmónico; a praça do mercado passou por
grandes transformações e os passeios do Chiado e arredores foram
alargados dando ao local o tom de "boulevârd" de grande cidade; o largo
da Graciosa foi transformado num elegante jardim e no seu meio levan
tado um lindo coreto para o qual a Câmara concorreu com uma soma
avultada; na Avenida Serpa Pinto ajardinaram-se os passeios de nas
cente para mascarar a feia e reles vedação da linha férrea, que dava ao
local um tom desagradável e pelintra.

Para que a nossa praia fosse dotada com um edifício escolar à
altura, ofereceu o nosso município ao governo um terreno por que deu
700$00 reis e mais 500$00 reis em numerário, e possui um gabinete de
desinfecção e sanidade, dotado de aparelhos modernos e aperfeiçoados,
como poucos municípios possuem.

Etudo isto fez nascer uma grande confiança nos capitalistas, dando



A PRAIA OE ESPINHO 69

o facto em resultado essa febre de edificações que desde então se vêem
notando.

Não há que duvidar. Espinho avança e avança a olhos vistos, é a
impressão que experimenta toda a gente que percorre os seus bairros da
Vergada, do Teatro, da nova Igreja e da estrada da Feira.

Deste ligeiro escorço conclui-se quanto Espinho ganhou com a sua
autonomia administrtiva. Era de esperar. Desde que conseguisse ter vida
própria, e aplicasse em melhoramentos todos os seus rendimentos, havia
fatalmente de progredir e engrandecer-se. Não nos enganamos, quando
lho previmos. É que em nós não havia somente o fanatismo pela terra que
nos foi berço, como muitos diziam. Havia também o cálculo, e os números
que não falham.

No entanto talvez nos digam que Espinho ainda não pagou a quota
parte que lhe pertence da dívida da Feira de que se desmembrou; que
ainda não construiu os seus paços concelhios, nem se abasteceu da
água precisa; nem canalizou os seus esgotos, nem concluiu o matadouro,
nem fez o parque ... esses melhoramentos tão necessários e tão recla
mados.

Sim, mas também Roma e Pavia não se fizeram num dia. Dêem
tempo ao tempo, e tudo se há-de fazer.

Todos ou parte desses melhoramentos já a estas horas seriam uma
realidade se o nosso município tivesse cobrado desde 1900 para cá a
contribuição dos casinos ...

Parece que vêm despontando no horizonte melhores e mais faguei
ros dias ... Oxalá!

No entanto não se pense que a autonomia esgotou todas as espe-
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ranças da nossa terra e fechou o ciclo dos seus desejos. Não. A sua
intenção topográfica e o facto de haver sido escolhida para a estação
terminus do caminho de ferro do Vale doVouga, dão-lhe esperança de no
futuro, vir a ser a rede de uma importante comarca e o centro do comércio
das nossas Beiras. Quando se realizará tudo isso? Nem ela nem nós
sabemos, mas não duvidamos como ela não duvida, de que esse aconteci
mento há-de dar-se mais hoje mais amanhã. É que Espinho é uma terra
transbordante de vida e de actividades, de forças e de esperanças.

Estuam-lhe no seio ânsias grandiosas que a impulsionam e prope
lem e forçam a caminhar, a avançar na senda gloriosa do progresso e da
civilização.

É já hoje uma das praias mais florescentes e concorridas do nosso
país e há-de ser amanhã, temos disso a certeza, uma das suas vilas mais
prósperas ·emais ricas. Terra moderna e bem posta, cortada de largas e
extensas avenidas iluminadas a electricidade e quase todas arborizadas e
orladas de prédios que ao seu alçado majestoso e elegante aliam os
requintes mais esquisitos da civilização moderna; banhada pelo mar que
lhe deu o ser e lhe fornece a matéria prima da mais rica das suas
indústrias - a da pesca e conserva de sardinha; povoada de estabeleci
mentos, onde o seu comércio se desenvolve progressivamente; frequen
tada no verão por mais de 20.000 banhistas nacionais e estrangeiros que,
com o dinheiro lhe carreiam o ruído e a alegria; bafejada pelo Pegasode
fogo que a atravessa arquejante e lhe leva a toda a parte os produtos da
sua indústria, ligada por boas estradas aos concelhos vizinhos, aos distri
tos que a rodeiam, não há que duvidar: diante dela ergue-se um futuro
risonho e feliz, rasga-se um horizonte desanuveado e esperançoso.

Daí o que todos podem constatar: a sua 'população permanente
cresce a olhos vistos, a sua concorrência balnear avança num crescendo
extraordinário, as suas indústrias progridem colossalmente, o seu
comércio expande-se e o seu casario multiplica-se.

Mas talvez alguém nos interrompa para nos dizer: "Sim, tudo isso é
certo, mas ... o mar?".

O mar, não nos cansaremos de o repetir, até há pouco tempo fez-lhe
um grande bem, e se de oravante lhe demolir anualmente uma dezena de
prédios, construir-se-ão acolá nos bairros novos centos deles para os
substituirem. É o que se vem observando desde 1889 para cá.

Em roda da nossa praia estende-se uma ampla e larga planície para
onde a povoação pode avançar, e capitais não lhe faltarão, como numa
faltaram. Depois, épreciso convir em que omar já andou mais do que tem
para andar, e que, se os nossos governos lhe não embargarem os passos
com qualquer obra de arte, lhos embargará a riba de pedra ou terreno
firme que lhe não deve estar por longe.

Não há terra que, em tão curto prazo de tempo, haja avançado tanto
como ela. É encará-la nos seus diferentes estádios.

Em 1830 era um amontoado de palheiras, sujos e feios, dissemina
dos por sobre o dorso de uma intensa e elevada duna de areia; de 1830 a
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1865 alinda-se, asseia-se e pule-se para receber os seus primeiros
banhistas; abre espaçosos largos, rasga extensas avenidas, balastra-as e
cobre-as de majestosos prédios já então precisos para albergar a sua
colónia que de ano para ano, avançava num crescendo espantoso.
Desliga-se então deAnta e constitui-se em freguesia, mas nestas alturas,
surpreende-a o mar e tenta embargar-lhe os passos. Não o consegue,
porque ela, sem vacilar um momento, cônscia do seu valor e da sua força;
tira forças da própria adversidade e... braceja, expande-se e alarga-se
para o norte, para o sul e para o nascente, e renascendo, como a Fenix,
das próprias cinzas, desentranha-se em formosos bairros novos e ergue-
-se pujante e donairosa em 1899, constituindo-se em concelho autónomo,
esse acontecimento que é um dos marcos miliários mais salientes da sua
história e que constitui um dos seus passos mais gigantes no caminho da
grandeza e da prosperidade que a espera.

Chegada a estas alturas parou para conter em respeito o inimigo
que tentava espoliá-la das regalias que tanto lhe custaram a alcançar,
mas logo que ele, já cansado depôs as armas e se curvou reverente,
diante dos factos consumados, ei-la de novo batalhando pela realização
dos seus sonhos doirados, das suas velhas aspirações.

Outra deitar-se-ia a dormir, descansaria à sombra dos loiros
colhidos.

Ela não, porque para ela, descansar é morrer. Lutar e trabalhar, eis o
seu lema.

Enfim, continuemos, labutando em bem da nossa terra, lutemos
pelas suas regalias e pelos seus progressos.

Trabalhemos em prol do seu engrandecimento e das suas
prosperidades.

Trabalhemos que o trabalho, no dizer do nosso grande Castilho, ... "é
riqueza, é virtude, é valor".

Evê-la rica, valorosa, grande e próspera, eis osdesejos mais arden
tes no nosso coração e as aspirações mais lídimas da nossa alma.
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DOCUMENTOS

Conclui-se, neste número, a publicação das Actas das reuniões de
Direcção de "Espinho Club", que foi fundado em 1915, apartir dajunção
do "Grupo Alegre Mocidade" e do "Grémio lmperciees".

Trata-se do "Livro de Actas da Direcção", n.0 1 com início em 1de
Janeiro de 1918, único livro de actas daquela Colectividade existente no
Arquivo Histórico do "Museu de Etnografia e História de Espinho", em
formação.

Sessão extraordinária da direcção realizada em trinta e um de
Dezembro de mil novecentos e vinte, sob a presidencia de J. Moreira da
Costa Jor., secretariada por José Monteiro Valente, e com a presença dos
directores António Cirne Madureira, Albino Estima, Armando Francisco
Pereira eAntónio Quintas. Foi lida e aprovada a acta da sessão anterior. O
snr. presidente comunica que convocara esta sessão a pedido dos snrs.
secretario e tesoureiro, em virtude dos mesmos pretenderem apresentar
à direcção, duas notas referentes, uma ao Movimento de Sócios e outra
ao Movimento de Caixa, durante-o ano que hoje finda. Pelos referidos
snrs. foi presente o mencionado trabalho que, depois de lido, foi resolvido
fazer constar desta acta, o que vae fazer-se. Movimento de Socios:
Admitidos: Augusto Castro Soares, Antenor da Costa Cruz,Amilton Neto,
Americo Ferraz Ferreira, Anselmo B. A. A. Ribeiro l.uiz. Bartolomeu de
Souza Dias, Carlos Bento da Cunha, Eduardo A. de Souza, Joaquim
Machado, Julio Cardoso, Maria de Castro, Rogerio Cabral Borges, Alísio
Dores, Manoel de Jesus Ribeiro, Joaquim lglesias Gonçalves, Armindo
Pinho Pinhal, Luiz Ferreira da Costa, José de Pinho Lima, Ántonio José
Correia dos Santos, Aurélio dos Santos Carvalho, António d'Oliveira
Salvador Jor. Ismael de Lacerda, Fernando Santos, Manoel Freire, Henri
que Ferreira Cleto, José de Sá Couto Moreira, Francisco Pinho Loureiro,
José Francisco Pereira, Amandio Ferreira da Silva, Antonio Ferreira
Matias, Francisco Elísio Pina, Jorge Ferreira Matias, Delfim de Castro
Lima, Abilio de Castro Fernandes, Alexandre Pinto Prêda Prata, Antonio
d'Oliveira Carvalho Jor., Armando de Castro Fernandes, Artur Ferreira
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Pedro, João Bouçon, Lino Brandão Barboza, Manoel Pereira da Silva,
Joaquim Pereira Barboza, José Pinto Guimarães, Miguel d'Oliveira Quin
tas, Aventino Correia d'Alrneida. Manoel Augusto da Silva, Antonio P.
Caetano Moraes, Joaquim Santos e Carlos Dias Pinhal. - Socios licencia
dos que se apresentaram: João Cezar Marques dos Santos, João Crisós
tomo Lopes Jor., Silverio Vaz eVitorino CazalRibeiro. -Socios demitidos
por falta de pagamento: Alfredo Fonseca, Antero Leal, Antonio Coelho
Alves, Antonio Lopes Carneiro, Augusto do Espírito Santo, Eduardo Bor
ges d'Azevedo, Ernesto Alves de Castro, Ernesto Augusto Pereira, Eurico
C. Pouzada, Fernando Mendes de Carvalho, Jacinto Fernandes Vaz,João
Marques Carvalhas, Lino Paes dos Santos, Manoel Barata Gagliardini
Graça, Mariano Lopes, Martins Cruz, Vicente Alves Monteiro, Américo
Ferraz Ferreira, Anselmo B. A. A. Ribeiro l.uiz. Bartolomeu de Souza Dias.
Joaquim Machado, Luiz Ferreira da Costa, Antonio d'Oliveira Salvador
Jor., Fernando Santos, Manoel Freire, Francisco Pinto Loureiro, José
Franciso Pereira Jorge Ferreira Matias, Alexandre Pinto Prêda Prata,
Miguel d'Oliveira Quintas, e Joaquim Santos - Socios demitidos a seu
pedido: Abel Francisco Pereira, Adriano Pinto Brandão, Alberto Nogueira
de Brito, Angelo Alves da Silva, Antonio Francisco d'Alrnaida Jor. Antonio
Gonçalves Rodrigues, Arminio Alves Vieira, Artur da Silva Cascaes,-Car
los d'Oliveira, Carlos Vieira, Cesar Raio, Fernando de Miranda Gomes,
Francisco Ferreira dos Santos, Francisco Milheiro, Francisco de Rezende,
Henrique Pinto Alves Brandão, Henrique Pinto Basto, João Alves d'Oli
veira, Joaquim Alves Vita, José Antonio da Costa Segadães, Luiz Lopes,
Carlos Bento da Cunha e Antonio Ferreira Matias. Socios licenciados:
Alberto Camacho, Alberto Pereira Leandro, Antonio Moreira da Costa,
Jaime Tour ão Lopes Teixeira, José Candido Ferreira da Silva, Antenor da
Costa Cruz, Julio Cardoso, Mario de Castro e José Pinto Guimarães.

Resumo: .
Socios existentes do ano anterior .
Socios licenciados que se apresentaram .
Socios admitidos durante o ano .

137
4

49

Total -~ .
Socios demitidos por falta de pagamento .
Socios demitidos a seu pedido :"' .
Socios licenciados durante o ano .

190
32
23
9

Total . 64
Socios que passam para o ano seguinte: cento e vinte e seis. Conta

bilidade. -Fechadas as contas do corrente ano, vemos que as receitas
arrecadadas atingiram um total de mil e duzentos e dez escudos e cin
coenta centavos, sendo o tota 1das despesas de mi1e duzentos equarenta
e nove escudos e quarenta e seis centavos.
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Receita
Quotas recebidas .
Saldos das festas do orfeon .
Receita do bilhar .
Saldo dum espectaculo .
SaIdo das festas desportivas .
Sublocação da Sede .
Aluguei do piano .
Venda de material eléctrico .
Quotas do grupo infantil .. · .

Saldo do ano anterior .

Despeza
Expediente e despezas varias .
Compra de jogos .
Lampadas e serviço de luz .
Despezas da Secção de footbal .
Passeios do Orfeon .
Ordenado do continuo .
Despezas com bilhar .
Percentagens ao cobrador .
Aluguer da Séde .

Saldo em caixa .

7:1

577$50
38$02
54$40

382$19
.32

105$00
30$00
13$14
10$00

1.210.57
54.79

166$29
19$00
41$50

346$54
39$34

144$00
278$62
56$67

157$50

1.249.46
15$90

1.265$36

Saldo para o ano seguinte: quinze escudos e noventa centavos. E
não havendo mais nada a tratar, encerrou-se a sessão, deque se lavrou a
presente acta que, depois de lida e aprovada, vae ser assinada por todos.

J. Moreira de-Coste Jor.
Antonio Cyrne de Madureira
Albino Estime:

Antonio Quintas
José Monteiro Valente-·-

Sessão de direcção em 15 de Janeiro de 1921 estando presentes os
novos directores Manoel de Paula Rosado,Arlindo Lopes, Jeremias Quin
tas, Diamantino Machado e Victorino Cazal Ribeiro, e não estando pre-
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sente a Direcção cessante para lhes dar a posse, foi esta tomada sem a
presença da referida Direcção. Em seguida foi resolvido que as sessões
ordinárias da Direcção passassem a ser nos dias 1 e 15 de cada mez.
Entre varias assumptos discutidos, tratou-se da reorganização do Corpo
scenico para o que deveria uma nova inscripção, e ficou resolvido tam
bem que se encomendassem novos cartões de identidade. Enão havendo
nenhum outro assunto a resolver foi encerrada a sessão a que se refere
esta acta que vai ser assignada por todos os presentes.

Manoel de Paula Rozado
Arlindo Pereira Lopes
Jeremias da Silva Quintas
Diamantino Machado
Vitorino Cazal Ribeiro
Alfredo Figueiredo-·-

Sessão ordinaria realisada em 1 de Fevereiro de 1921. Presentes
Manoel Rosado, Jeremias Quintas, José da Silva Martins e Victorino
Cazal Ribeiro. Lido o oficio do Orfeon sobre a sua viagem aO. dAzernéis.
foi resolvido que tratassem do assumpto os directores Jeremias Quintas
e Diamantino Machado, e dentro do orçamento promover-se o especta
culo, juntamente com Joaquim Moreira da Costa .Jor., secretario do
Orfeon. Ficou encarregado de tratar da instalação electrica o Director
Manoel Rosado. Pelo Sr. Diamantino Machado foi proposto um voto de
sentimento pela morte do antigo sacio Manoel da Silva Guetim, tendo
sido aprovado e resolvido oficiar à família participando tal resolução. Lida
a acta anterior que foi aprovada, bem assim como o novo sacio José
Carvalho dOtiveira - d'Aquda, foi a sessão encerrada por não haver
mais nada a tratar e lavrada a presente acta que vae ser assignada por
todos.

Manoel Rosado
Jeremias da Silva Quintas
Diamantino Machado-·-

Sessão ordinaria da Direcção em quinze de Fevereiro de mil nove
centos vinte e um. Presente Manoel Rosado, Jeremias Quintas. Lida e
aprovada a acta anterior o Snr. Jeremias Quintas propõe para que na
primeira Assembleia Geral a realisar seja apontado para sacio honorario
o sacio Antonio Cyrne Madureira, bem assim que seja nomeado-fiscal.do
Club, e finalmente que seja louvado pelos relevantes serviços prestados
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de ha muitos anos. Foram aprovados os seguintes soeios: João José Pilar,
Alberto Alfredo Xavier Pinto, Americo Neves, Joaquim Contreras, Fran
cisco da Silva Pardilhó, José Fernandes Tato e Carlos Gomes Cruz. Nada
mais havendo a tratar foi a sessão encerrada e lavrada a presente acta
que vae ser assignada por todos.

Manoel Rosado
Jeremias da Silva Quintas
Diamantino Machado-·-

Sessão ordinaria da Direcção realisada em um de Março de mil
novecentos e vinte e um. Presente Manoel Rosado, Jeremias Quintas,
Diamantino Machado e Victorino Cazal Ribeiro. Lida e aprovada a acta
anterior. Resolvido organisar um espectaculo para omez deAbril, ficando
d'isso incumbido Felizberto Ferreirinha, Diamantino Machado e Alfredo
Figueiredo, tendo os dois primeiros que tratar de falar com o novo ensaia
dor. Em seguida ventila-se a possibilidade de um espectáculo em Viana
do Castelo resolvendo-se que particularmente trate d'isso Arlindo Lopes,
para, caso haja conveniencia depois, se tratar oficialmente. Foram read
mitidos os seguintes socios: Cassiano Marques, Fausto Neves eAmerico
Ferras Ferreira. e aprovado para novos soci_os:Joaquim Pereira de Souza,
Armando Alvito Gonçalves, José Ribeiro, Antonio Gomes Ferreirinha,
Manoel d'Azevedo Sequeira e Silva, João Evangelista de Lima Vidal
Gendre, Francisco Pinto d'Alrneida. João da Costa Moraes, Manoel
Gomes Ribeiro, Manoel Vieira d'Oliveira. Manoel de Sá Pereira e Silva e
Narciso Pinto. Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada e
lavrada a presente acta que vae ser assignada por todos.

Manoel Paula Rosado
Jeremias da Silva Quintas
Diamantino Machado
Vitorino Cazal Ribe:Jro
Alfredo Figueiredo-·-

Sessão de direcção realisada em 15 de Março de 1921. Presentes:
Manoel Rosado, Diamantino Machado, Jeremias Quintas e Victorino
Cazal Ribeiro. Tratando-se do espectaculo a realisar em Espinho, foi
perguntado o sr. Felizberto Ferreirinha sobre o que tinha resolvido da
incumbencia do Club. Respondeu que notava uma certa relutancia da
parte de certos amadores do corpo scenico em tomar parte, no especta
culo, pelo que foi deliberado de acordo com o mesmo, fazer certas substi
tuições, ficando todavia a ele confiada a mesma missão que lhe foi
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confiada sobre a organisação do Corpo Scenico. Falou-se sobre o espec
taculo em Viana do Castelo e a comissão encarregada ficou de continuar
as negociações. Pelo director Manoel Rosado foi perguntado se a repre
sentação do Espinho Club foi deliberado por este no funeral de, Joseph
Boutaut, sendo respondido que não pelo Espinho Club, mas sim alheia.
Lido o oficio da Camara Municipal convidando o Club a representar-se na
inauguração do retrato do falecido Dr. Pinto Coelho para o dia 24 de
Fevereiro, sendo dado conhecimento que em nome do club foram os
directores Jeremias Quintas e Diamantino Machado. Nada mais havendo
a tratar foi esta encerrada depois de aprovada e assignada a acta anterior
que foi aprovada.

Diamantino Machado
Jeremias da Silva Quintas
Vitorino Cazal Ribeiro
Alfredo Figueiredo-·-

Sessão ordinaria da Direcção realisada em 1 de Abril de 1921.
Presentes os Directores: Arlindo Lopes, Jeremias Quintas, Diamantino
Machado. resolvido convidar os socios a fazer a aquisição dos novos
cartões de identidade. Aprovado o novo modelo de recibos proposto pelo
Director Jeremias Quintas. Em nome da comissão do Orfeon falou o sr.
Joaquim Moreira, disendo ser seu desejo realisar três passeios, Viseu,
Porto e Viana. Que independentemente d'isso o orteon tem cinco nume
ros para exibir n'urn espectaculo em Espinho, depois de 24 de Abril. Que
segundo informações de Viana, e por conveniencia, os espectaculos
poderão realizar-se em 22 e 29 de Maio. Que os espectaculos do Porto
convem ser na primeira quinzena de Junho. Para a direcção e organisa
ção dos espéctaculos a Direcção agregou a si, J. Moreira da Costa Jor. e
Oscar Luiz Rodrigues. Por proposta do 1.0 secretario, que foi aprovada.
resolveu a Direcção tomar a s/ cargo mandar rezar uma missa (1).
Finalmente depois de resolvido oficiar as forcas vivas da terra para reuni
rem na sede d'este Club a fim de se dar ó caracter de passeio oficial à
proxima excursão a Vizeu, foram aprovados os seguintes socios: José
Rodrigues d'Oliveira. Antonio d'Oliveira Cãrvalho Sob.v, José Nogueira
dos Santos, Candido Rodrigues Pinho Pinhal, Daniel Tavares Veiga e
Ernesto Acacio Fernandes. Nada mais havendo a tratar foi pelo Presi
dente encerrada a sessão.

(1) digo, por alma dos soldados em campanha, no dia 9 de Abril.

Arlindo Pereira Lopes
Jeremias da Silva Quintas
Alfredo Figueiredo
Diamantino Machado
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-·-
Sessão ordinaria da Direcção realisada em 15 de Abril de 1921.

Presentes os Directores Arlindo Lopes, Jeremias Quintas, Diamantino
Machado e Victorino Casal Ribeiro. Lida e aprovada a acta da sessão
anterior. Por proposta do sr. Presidente A. Lopes, ficaram incumbidos os
Directores Jeremias Quintas e Diamantino Machado, de agradecer pes
soalmente as entidades que fizeram representar na missa mandada resar
por alma dos soldados mortos em campanha, bem assim comunicar-lhes
que o passeio a Vizeu ficou adiado até ultima resolução. Deliberado dar
plenos poderes ao socio Oscar Rodrigues para tratar do espectaculo em
Vizeu, devendo ir no dia 17 munido da respectiva credencial, bem assim
do mesmo assumpto na Feira, para o dia 24. Foi dado conhecimento pelo
Director Jeremias Quintas que tinha sido incumbido de tratar do especta
culo em Braga o socio Silverio Vaz, donde trouxe resultados negativos. Foi
resolvido mais propor na primeira Assembleia Geral para socios honora
rios os socios Joaquim Moreira da Costa Jor., Amadeu Moraes e Fausto
Neves. Antes de encerrada a sessão foram aprovados os seguintes
socios: Abel Mendes da S.ª Jor., Álvaro Fernandes Leite, Americo Alves,
Domingos José Alves, Manoel de Souza e Ma rio Gonçalves Ramos. Nada
mais havendo a tratar foi a sessão encerrada e lavrada a presente acta
que vae ser assignada pelos presentes.

Arlindo Pereira Lopes
Jeremias da Silva Quintas
Diamantino Machado
Alfredo Figueiredo

-·-
Sessão ordinaria da Direcção realisada em: 1 de Maio de 1921.

Presentes os directores Arlindo Lopes, .Jerernias Quintas, Diamantino
Machado. Lida e aprovada a acta da sessão anterior. Pelo director Quintasy .
foi comunicado que no proximo dia quatro seguem para Vizeu tratar do
espectaculo em quinze de Maio, os Sr. Oscar Rodrigues e Joaquim
Moreira. Foi resolvido oficiar ao Vale do Vouga [letra ilegível]. Mais se
resolveu dar um espectaculo no Porto no dia dezanove de Maio para oque
ficaram encarregados Jeremias Quintas e Joaquim Moreira tudo ... das
dependencias alugadas à Associação de Empregados do Vale do Vouga,
em fins de Fevereiro ficaram as dependencias por conta do Club passando
a Alma Nova a pagar desde Março a Junho a quantia de 8,33 por mez.
Foram aprovados os seguintes socios: Napoleão Dias Coelho. Antonio
Dias Coelho, Joaquim Nogueira da Rocha que se prontificaram a pagar
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desde Janeiro. Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a sessão e
lavrada a presente acta que vai ser assignada pelos presentes.

Jeremias da Silva Quintas-·-
Nota: No termos de abertura deste livro de actas diz-se que ele

"contem quarenta e oito folhas ...". O que chegou até nós contem apenas
quarenta e cinco folhas.

As actas acabam com a que em cima se transcreve e se encontra na
folha 44 verso.

Na folha 45 apenas está escrito o seguinte:
"Sessão da Direcção extraordinaria em 23 de Março de 1925

Primeira da reorganização do Clube, cuja Direcção foi eleita em
Assembleia Geral de 17 de Março de 1925".

E nada mais consta neste livro de actas do "Espinho Club" .

•.•...
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PATRIMÓNIO CULTURAL - Revista publicada pelo Instituto Portu
guês do Património Cultural. Vol. l/Número 1 - 1983.

O Instituto Português do Património Cultural começou a publicar
um Boletim com o título em epígrafe e dirigido, pelo Dr. Justino Mendes
de Almeida. cuja finalidade será "procurar dar relato das respectivas
actividades, quer internas, quer externas. não se dispensando, contudo,
de apresentar artigos de índole doutrinal ou trabalhos que sejam o resul
tado de investigações realizadas pelos seus técnicos".

Dirigida a todos os que se interessam pelo Património Cultural do
Nosso País, o boletim agora iniciado, sucedendo às publicações "Biblio
teca e Arquivo de Portugal" e "Museus de Portugal", irá não só contem
plar aquelas actividades, mas alargará o seu âmbito a todas as outras
actividades do Instituto, abrangendo, por isso, a Arqueologia, as Artes
Plásticas, a Defesa, Conservação e Restauro, a Etnologia, o Inventário do
Património Cultural a Musicologia e o Património Arquitectónico.

Com uma periodicidade anual, que poderá desdobrar-se em dois
tomos semestrais, ou quatro trimestrais, sempre que se entenda conve
niente, "Património Cultural", para além de querer ser uma tomada de
consciência para a importância da conservação do nosso património
cultural, pretende também ser um lugar de diálogo entre especialistas e
pessoas ou grupos que "sentem o Património do país, como valiosa
herança a preservar e valorizar. .t

Neste seu primeiro número, que nos mostra na capa um pormenor
da pintura mural da Charola do Convento de Cristo-temTomar, apresenta
três secções: Estudos Doutrinais, Pareceres Técnicos e Incorporação de
Objectos de interesse Museológico nas colecções dos Museus Depen
dentes do Instituto Português do Património Cultural:

Assim, em Estudos Doutrinais, Fernando Russel Cortez fala-nos
dos "Ourives de Portugal e Galiza - Sécs. XVI-XVII", dando-nos um
inventário de artífices de ouro e prata das dioceses de Santiago de
Compostela, Orense, Vigo, oriundos do Porto e Guimarães.

Margarida Ribeiro apresenta-nos um trabalho sobre A Arte de
Baleeiras: o Scrimshew", ou seja o produto feito de marfim de cachalote,
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e por extensão, todo o objecto feito de osso mandibular deste e outros
cetáceos. Depois de tecer algumas considerações gerais sobre a baleação
do século XVIII ao século XX, a autora apresenta uma descrição sumária
de alguns exemplares de objectos coleccionados, bem assim como as
várias técnicas utilizadas no Scrimshaw. Ilustra este interessante traba
lho uma série de fotografias com excelentes exemplares de dentes traba
lhados de cachalote.

A secção "Pareceres Técnicos", abre com dois pareceres: o 1.0
relativo ao "Estudo Prévio das Obras a executar no Mosteiro dos Jeróni
mos para funcionamento de um dos núcleos expositivos da XVII Exposi
ção Europeia deArte, Ciência Cultural; e o 2.0 referente à "Adaptação da
Casa dos bicos para funcionamento de um dos núcleos expositivos da
mesma Exposição".

Seguem-se depois as actividades dos vários Departamentos. O
Departamento de Arqueologia apresenta o "Plano de TrabalhosArqueo
lógicos para 198111984" bem assim como a definição política para o
sector a ser levada a cabo para o mesmo período e os objectivos a atingir.

O Departamento de Bibliotecas, Arquivos e Serviços de Documen
tação publica o relatório da 1.ª fase dos trabalhos sobre o Inventário de
Fontes de Informação em Portugal".

O Departamento de Defesa, Conservação e Restauro do Património
Cultural, apresenta a "Linha de Rumo 1981-1984" e um trabalho de
Simoneta Luz Afonso e L. Elias Casanovas sobre O Tratamento deAr e a
Conservação das Obras de Arte: Um Ensaio".

O Departamento de Etnologia, dá-nos conta das diligências enceta
das por aquele departamento, na recolha de dois jugos de festa, no
Minho, dando-nos a descrição completa de tais alfaias.

No Departamento de Museu, Palácios e Fundações, Vítor Pavãodos
Santos escreve sobre o "Programa do Museu Nacional de Teatro", sua
definição, objectivos, sua instalação e respectivas secções.

Margarida Matias fala-nos sobre a Casa-Museu Anastácio Gonçal
ves, legado ao Estado por testamento do Dr. António Anastácio Gonçal
ves de 31 de Julho de 1964, e constituído pela sua moradia da Avenida 5
de Outubro, 8 em Lisboa e seu recheio.

Maria Helena Mendes Pinho dá-nos· um apontamento de "Exposi
ção deArtes Decorativas no Museu Nacional deArte Antiga", patente ao
público desde 1979, e Ana Brandão outroâpontamento sobre a "Exposi
ção "Rendas Portuguesas" no Museu Nacional do Traje", inaugurada em
Maio de 1980.

Finalmente, Maria Helena Mendes Pinto dá-nos conta da sua
'"Visita ao Palácio de Estai Para Avaliar o Interesse do Recheio nele
Conservado", realizada nos dias 22 e 23 de Março de 1982.

O Departamento de Musicologia inclui dois trabalhos de Isabel
Freire de Andrade, um sobre o "Levantamento de Documentos e Icono
grafia Musicais e de Espécies Organológicas" e outro sobre "Os Centros
de Informação Musical".
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Humberto d'Avila escreve sobre a necessidade de um "Arquivo
Central de Partitura".

Na Secção Incorporações Patrimoniais, escreve-se sobre Arquivo e
Espólios adquiridos pelo 1. P. P. C. em 1981-1982, alguns legados e
doações para diversos Museus, e aquisições de instrumentos musicais.

Espera-se, pois, que "Património Cultural" venha a desempenhar
cabalmente o papel que lhe confere, na informação, divulgação e conser
vação do património cultural do nosso país.

BEIRAALTA - Revista trimestral para a publicação de documentos
e estudos relativos às terras da Beira Alta -Vol. XLII-Fase 2 2.0 trimestre
1983.

Abre este tomo com acontinuação de "Alguns Sumários daHistória
de Lamego", de F. J. Cordeiro Laranjo. Aqui se fala de "como a primeira
moura Ardínia ficou na lenda; de como a cidade de Lamego foi evoluindo
no seu distinto heráldico; de como a Ortigora era um casal falado no séc.
XVIII; de como um estabelecimento de ensino passou a quartel; de como o
Senado de Lamego multava as Corporações: ..;· de como a Câmara de
Lamego teve de socorrer da Câmara de Coimbra para resolver um pro
blema de protocolo; de como uma rua de Lamego esteve na posse dos
seus moradores.

Alexandre Alves continua também o seu trabalho sobre "Artistas e
Artífices nas Dioceses de Lamego e Viseu", dando-nos uma relação
exaustiva, acompanhada de notas biográficas, de entalhadores, esculto
res, pintores, mestres de obras de pedraria, carpinteiros, imaginários,
arquitectos que ali viveram ou trabalharam nos sécs. XVII e XVIII.

Alberto Correia escreve sobre a "Pintura de Ex-votos. A Sua Con
servação: Da Realidade à Utopia". Aqui se aborda as condicionantes
históricas, a problemática complexa da conservação se formulam algu
mas propostas relacionadas com o futuro deste género de pintura.

António Machado de Faria continua o seu trabalho sobre "Gente da
Beira", apresentando algumas notas biográficas e genealógicas de per
sonagens e famílias da Beira Alta que, por qualquer motivo, deixaram
memória de si, nos anais da história.

Gouveia Osório canta em quadras singelas as terras do Vouga, sua
paisagem e suas ermidas, conjunto a que deu o título deMeu Beijo eMeu
Abraço". ·

"Alguns Aspectos da Moralidade e dos Costumes dos Estratos
superiores daSociedadeMedieval emPortugal" e um interessante traba
lho de Alberto Manuel Vara Branco, que, pesquisando através dos quatro
conhecidos nobiliários, nos dá uma perspectiva da sociedade medieval
portuguesa, no que diz respeito ao seu aspecto moral. Assim aqui se
analiza algumas características peculiares dos Estratos Superiores
daquela Sociedade, o Clero e a Nobreza, com referências a mancebia,
bastardia, incesto, divórcio, adultério, rapto e crimes. A fechar, regista o
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falecimento de dois investigadores, colaboradores da revista: o Pe.
Alberto Poças de Figueiredo o Dr. Mário Tomás da Costa Roque.

A LÍNGUA PORTUGUESA DO CONTINENTE, DOS AÇORES E DO
BRASIL (Problemas de colonização e povoamento) de Manuel de Paiva
Boléo. Separata da Revista Portuguesa de Filologia. Vol. XVIII, 56 págs.
Coimbra, 1983

Este trabalho do Dr. Manuel de Paiva Boléo, é a comunicação que o
autor apresenta no li Colloquium de Estudos Luso-Brasileiros, realizado
em S. Paulo, Brasil, de 12 a 18 de Setembro de 1954, com alguns
acrescentos no texto e numerosas notas explicativas.

O atraso da publicação deste ainda actualíssimo trabalho, foi
devido, segundo esclarecimento de Paiva Boléo na nota introdutória, a
nunca ter sido publicado nem o volume das Actas, nem o Livro de Resu
mos nem tão pouco qualquer relato do Congresso, quer em revista brasi
leira quer em portuguesa.

O "vivo interesse" que esta comunicação suscitou, na altura, entre
os congressistas, levou o autor a adaptá-la a uma lição e a uma conferên
cia, lição que foi feita a três Cursos de Férias da Faculdade de Letras de
Coimbra, para estrangeiros, e conferência que foi lida pelo autor em
Angola, Espanha, Alemanha, Holanda e França.

Trinta anos depois, Paiva Boléo resolveu publicá-la na sua "Revista
Portuguesa de Filologia", vol. XVIII, de que tirou uma separata que temos
presente.

De que trata, afinal, o trabalho agora dado a pública? Trata precisa
mente da influência da linguagem açoreana, no português do Brasil,
apercebida pelo autor em 1943, quando redigia o seu estudo intitulado
"Brasileirismos, Problemas de Método".

Socorrendo-nos do resumo em francês inserto no fim do trabalho,
vemos que do "simples exame das particularidades linguísticas, de certos
estados meridionais do Brasil, notada mente de Santa Catarina e do Rio
Grande do sul, levou Paiva Boléo a supor que havia tido provavelmente
uma influência do falar acoreano sobre o .desses estados".

Naquela altura "as informações pouco numerosas que existiam
sobre a emigração açoreana para o Brasil não lhe permitiram emitir outra
coisa senão uma hipótese provável. Era necessário que a história viesse
em socorro da linguística."

Efoi o que aconteceu um ano depois, quando o autor "descobriu no
Arquivo Histórico Ultramarino", valiosos documentos que atestavam
"uma emigração açoreana para o Brasil", documentos que publicou na
revista "Biblos " sob o título de "Filologia e História. A Emigração aço
reana para o Brasil".

Em 1945 e 1954. Manuel de Paiva Boléo teve oportunidade de se
deslocar ao Brasil, e em 1953 às ilhas dos Açores, onde fez alguns
inquéritos linguísticos.
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Com o estudo deste material, o autor demonstra que o arquipélago
dos Açores é uma espécie de reservatório no qual estão conservados
muitos temos antigos, e inúmeras afinidades entre o falar açoreano e o de
alguns estado do Brasil. como por exemplo, o emprego do verbo ter com o
sentido de existir, desconhecido do português continental, o hábito que
têm as crianças de chamar os seus pais, papai emamãe, como no Brasil, o
emprego de gerundivo em lugar de infinito precedido da preposição, etc.

"As numerosas coincidências entre a língua dos Açores e a do
Brasil sob o ponto de vista fonético e sobretudo sob o ponto de vista lexical
podem - segundo Paiva Boléo - "explicar-se em parte por traços dialec
tais levados de Portugal continuando ao mesmo tempo para o arquipélago
e para o Brasil, manifestando-se esta influência não apenas no plano
linguístico mas ainda mais no que se refere à etnografia e ao folclore.

Como conclusão deste actualíssimo trabalho - lembremo-nos que
neste momento se fala tanto da "colonização linguística brasileira em
Portugal, através das tele-novelas - o autor remata que "só uma aliança
íntima da pesquisa linguística e da pesquisa histórica poderá resolver o
problema da influência linguística dos Açores no Brasil, e consequente
mente explicar certas particularidades do português do Brasil e a sua
comparação com o português da Europa.

BOLETIM DA SOCIEDADE DE GEOGRAFIA DE LISBOA -
Série 1O t» -N. os 1-6, Janeiro-Junho de 1983.

Abre esta importante revista da douta Sociedade de Geografia de
Lisboa, com um artigo de homenagem à memória do AI mirante Teixeira
da Mota, falecido em 12 de Abril de 1982.

Historiador, etnógrafo, homem de ciência e literato de reconhecido
mérito, Teixeira da Mota era sócio daquela sociedade desde 1943 e ali
ocupara vários lugares: foi membro activo da Secção de Ciências Navais e
Comunicações Marítimas, vogal da Direcção, director da Biblioteca, pre
sidente da comissão Infante D. Henrique e director da Revista Geográfica.

Alberto Iria, vice-presidente da Academia Portuguesa da História,
apresenta a sua conferência proferida na Sociedade de Geografia, na
Sessão Solene comemorativa do Bicentenário da Companhia dos
Guardas-Marinhas e sua Real Academia", onde" nos conta a história
daquela Companhia criada por D. Maria 1 por Decreto de 14de Dezembro
de 1782, bem assim como da Academia Real dos Guarda-Marinhas,
referenciada em 19 de Março de 1783.

Baeta Neves dá-nos, a seguir, alguns "Subsídios para a História da
Falcoaria em Portugal", baseado em documentos, o primeiro dos quais
data de 1210.

J. Mimoso Barreto refere-se a um "Manuscrito Camoniano Inédito
existente na Biblioteca Nacional de Lisboa - "O Índice alfabético dos
versos dos Lusíadas", elaborado por antónio Loureiro, funcionário do
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Jardim Zoológico da Capital, onde trabalhou durante 47 anos até à sua
morte em 1933.

Deste Índice, J. Mimoso conclui: "sentinela vigilante contra a infil
tração de erros ...t trabalho estipulado da pesquisa e indicador de pistas, a
dicionarização dos decassílabos épicos de Camões que António Loureiro
realizou, satisfaz o requisito da instantaneidade na consulta investiga
tiva, porque põe cada verso de "Os Lusíadas" "ao cómodo alcance das
nossas mãos".

O Professor Leite Pinto apresenta, a seguir, a sua conferência
proferida na inauguração da "Exposição Cartográfica da Grande Lisboa",
levada a efeito pela Sociedade de Geografia, subordinada ao título
"Anteambulação Numa Mostra de Cartografia da Grande Lisboa", onde o
autor, nos leva a percorrer a topografia de Lisboa, desde o tempo do
terramoto de 1755 aos nossos dias.

O Eng.º Jorge Castanheiro debruçou-se sobre a "Evolução dos
Fundos do Estuário do Tejo,pretendendo com "este estudo conhecer-se a
estabilidade do leito do estuário e determinar eventuais zonas onde se
processem fenómenos de erosão ou deposição de sedimentos.

"A Fotografia Aérea e Detecção Remota" é o tema que o Tenente
-Coronel Silva e Castro, escolheu para a sua conferência, integrada na
Exposição sobre Cartografia, para nos mostrar da importância funda
mental daquela modalidade fotográfica para diversos estudos no campo
urbanístico, sociológico, económico, arqueológico, demográfico, ecoló
gico e científico.

O Prof. José Pinto Peixoto fala sobre "O Homem, o Clima e
Ambiente, debruçando-se essencialmente sobre os problemas do dióxido
de carbono e da precipitação ácida e sua influência no homem e no meio
ambiente.

Notícias e Comunicações, bibliografia, actividades da Sociedade e
movimento da sua biblioteca completam este excelente volume.

-·- ,
ALMANSOR - Revista de Cultura. l'V:01. 1983 Câmara Municipal

de Montemor-o-Novo:

A Câmara Municipal de Montemor-o-Novo, à semelhança de
outras, começou também a publicar um Boletim Cultural com "o propó
sito de reunir e divulgar um conjunto de reflexões sobre as raízes históri
cas das populações" daquele concelho alentejano.

Neste primeiro número inaugural apresenta vários estudos de
muito interesse para a história do concelho.

Assim, o arquólogo Carlos Penalva dá conta da prospecção que fez,
juntamente com outros arqueólogos, a todo o Concelho, oferecendo
agora a público o resultado positivo destas primeiras prospecções.
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Anastásia Mestrinho Salgado e Abílio José Salgado falam-nos a
seguir de "Alcaide deMontemor-o-Novo, Fernão Martins Mascarenhas",
dando-nos um esboço biográfico deste alcaide de D. João li, a sua acção
como Marquês daquela vila e a atitude de D. Manuel 1perante Fernão
Martins.

Jorge Fonseca escreve sobre os "Livros do Século XVI existente na
Secção de Reservados da Biblioteca Municipal, dando-nos o registo
bibliográfico de cada um deles.

O conhecido historiador de arte eborense Túlio Espanca, faz a
seguir, uma "Evocação Histórica e Artística de Montemor-o-Novo, cha
mando a nossa atenção para o património monumental daquela vila,
constituído por vestígios romanos e visigóticos da muralha que envolve a
vila velha, e por várias igrejas, conventos e capelas, lamentando o autor
pelo "lamentável estado de abandono" a que estão votadas algumas
destas relíquias históricas do passado.

A poesia popular, tão característica daquela região não é esquecida.
Aqui se apresentam alguns poemas do poeta popular, João FaléBaião, de
63 anos.

Jorge Fonseca no seu trabalho "Deslocações Individuais em
Montemor-o--Novo no início doSéc.XIX, procura, da análise de estudo de
registos de passaportes, passados no período compreendido entre 181 Oe
1817, detectar "algumas constantes que possam interesar ao estudo da
economia e das relações sociais na época em causa, assim como definir o
papel da vila de Montemor-o-Novo nesse contexto económico".

Na secção Arquivo Documental, a revista publica o "Foral outorgado
por D. Sancho 1a Montemor-o-Novo em 1203 e confirmado por D.Afonso
li, em 1218'', os "Costumes de Montemor-o-Novo", extraído da "Colec
ção de Inéditos da História Portuguesa (Foros Antigos de Gravão)" e o
Foral outorgado por D. Manuel 1,em 1503.

ARQUEOLOGIA - Grupo de Estudos Arqueológicos do Porto, N.0
6-Dez. 1982.

.:
Temos presente mais um número desta revista do Grupo de estudos

Arqueológicos do Porto que sobre a direcção do arqueólogo Vítor Oliveira
Jorge, tem vindo, a divulgar para um público mais vasto e não menos
interessado, trabalhos arqueológicos levados a efeito não só por aquele
Grupo mas também doutros sectores da arqueologia portuguesa.

Neste número, com perto de duas centenas de páginas, sobres
saiem alguns trabalhos de grande interesse científico, dos quais salienta
mos os seguintes:

"A Arqueologia e a Universidade", por Vítor Oliveira Jorge, onde o
autor nos dá um conspecto geral da actividade arqueológica em Portugal
e o papel que deve ter a Universidade na preparação de arqueólogos
devidamente habilitados.
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"O Neolítico -A Emergência das Sociedades Agrícolo-Pastoris na
Perspectiva da Pré-História", pelo mesmo autor, no qual nos dá um
panorama da sociedade agrícola e pastoril do período neolítico.

A estação arqueológica da Serra da Aboboreira dá lugar a dois
artigos: "A mamoa 2 da Serrinhe", Por Fernando P.da Silva; "A Mamoa 5
do Outeiro dos Gregos", por Vítor O. Jorge.

"Uma data de C14 para a Pré-história do Norte de Portugal" Breve
comentário de Susana Oliveira Jorge, sobre adatação absoluta para uma
amostra de carvão proveniente da estação da Vinha de Soutilha, de
Mairos, Chaves.

"Cerro do castelo de Santa Justa - Um povoado calcolítico fortifi
cado no Alto Algarve Oriental", por Vítor gonçalves.

"Nestas breves notas o autor foca exclusivamente a questão da
estratégia do povoamento na óptica específica da organização do Espaço
habitado".

"O Povoado Calcolítico de Ferreira doAlentejo no Contexto daBacia
do Sado e do Sudoeste Peninsular", por José Morais Armando. Aqui se
fala sobre as prospecções levadas a efeito naquela estação arqueológica
nas campanhas de 1981 e 1982 e descrição do material cerâmico
exumado.

"A Idade do Ferro no Sul dePortugal- Problema ePerspectivas por
Teresa Júdice Granito. Neste artigo a autora salienta a expansão de uma
sociedade urbana, a extrema mobilidade e belicosidade dos seus grupos e
o desenvolvimento de indústrias artesanais localizadas nos povoados.

"Casa dos Bicos" por Clementina Amaro que nos dá uma notícia
histórico-arqueológica daquela "pequena joia da arquitectura civil do
século XVI que encerrava no seu interior um rico recheio arqueológico
desde a época romana até à Renascença".

"A Organização do Espaço Arquitectónico entre Beneditinos e
Agostinhos no Séc. XII, por Manuel Luís Real.

Trata-se de uma origem à arquitectura românica portuguesa dos
Sécs. XII e XIII.

Outros trabalhos a ler neste volume: "Duas Datações deC 14para o
Castro de Santo Estêvão da Feche", de C.A:..Ferreira de Almeida, Teresa
Soeiro, Brochado de Almeida e P. António Baptista; "A Fíbula na Indu
mentária Romana - Sua visualização através dos tempos", de Salete da
Ponte; "Mais algumas marcas de "T. S. Itália deAlcácer doSal", deA. M.
Dias Diogo; "A Alcácova deMértola", de Claúdio Torres; "Nova Contribui
ção para o estudo dos elementos doAdorno de cor verde", de António A.
Huet Gonçalves; "Iconografia do Presépio Medieval", de C.A. Ferreira de
Almeida.

Completa o volume ainda: "Estações e Monumentos" "Museu"
"Publicações Recentes", Instituições e "Notícias". Esta última secção
inclui uma referência às Escavações do Castro de Ovil, na fregeusia de
Paramos, concelho de Espinho.
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