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PA L AV R A S DE A BE RT U R A

Neste Colóquio pretende-se comemorar os 35 anos da Secção Luís de Camões 
bem como homenagear uma personalidade notável da Universidade e cultu-
ras portuguesas e que à nossa Sociedade muito tem dado do seu saber e labor 
em prol da Cultura e das temáticas camonianas que nos unem hoje aqui.

A criação da Secção Luís de Camões resultou de uma proposta aprovada 
no Colóquio Comemorativo do IV Centenário da Morte de Camões, em 21 
de Março de 1980. Teria a sua sessão inaugural a 24 de Novembro de 1982.

Nesta sessão inaugural ouviu-se uma comunicação do Prof. Justino Men-
des de Almeida intitulada “Enigmas na vida e na obra de Camões, ou Pro-
blemas até hoje em aberto ou mal solucionados”.

É-me grato evocar este facto que me permite ainda recordar uma tão querida 
personalidade que marcou indelevelmente a actividade desta Secção. Foi alguém 
que muito deu da sua vida à nossa Sociedade e com quem tive o prazer e a grata 
satisfação de privar desde a década de 70 do século passado, era ele Presidente 
da Junta de Investigação do Ultramar e eu jovem investigador desta Junta.

Foi possível reunir as comunicações apresentadas às comemorações dos 25 
anos da criação da nossa Secção Luís de Camões em uma Memória da SGL 
precisamente a nº9, editada em 2007 graças ao apoio mecenático da Funda-
ção Lusíada dirigida pelo Embaixador Dr. Abel Lacerda Botelho.

Seja-me permitido citar o essencial do curto Prefácio que preparei para 
abrir essa bela Memória dedicada aos 25 anos da criação da nossa Secção.

Escrevi então: “A Sociedade de Geografia de Lisboa está, desde sempre 
profundamente ligada às comemorações das efemérides camonianas. Com 
efeito, em 1880 foi iniciativa da nossa Sociedade a proposta da celebração do 
3º Centenário da Morte de Camões, tendo desempenhado papel relevante 
na sua promoção e organização. As cerimónias mais importantes e especta-
culares foram as transladações dos restos mortais de Vasco de Gama e de 
Luís de Camões para os Jerónimos.

Em 1980, de novo a Sociedade de Geografia de Lisboa celebrou, agora o 
4º Centenário da Morte de Camões. Para além de uma Sessão Solene presi-
dida pelo Chefe de Estado e nosso Presidente de Honra General António 
Ramalho Eanes realizou-se um Colóquio Camoniano.



Deve considerar-se que este Colóquio foi a autêntica “primeira pedra” da 
criação e lançamento da “Secção Luís de Camões” que tão belo e meritório 
trabalho tem realizado. Com efeito nas “Conclusões e notas”, no seu ponto 
9 se “propõe que a Direcção da Sociedade de Geografia de Lisboa crie uma 
“Secção Luís de Camões” que coordene e estimule estudos camonianos, de 
especialistas dos vários ramos do Saber.

Tive a honra e o prazer de participar activamente neste “Colóquio Camo-
niano” e agora a indizível felicidade de participar nas comemorações dos 25 
anos das actividades da “Secção Luís de Camões” e ainda de “apresentar” o 
impressionante acervo de comunicações que integram este novo número das 
nossas “Memórias”.

Hoje a estas palavras devo acrescentar que passados mais dez anos tenho 
o privilégio de participar numa bela, profícua e promissora reunião da nossa 
querida Secção Luís de Camões.

Já recordei a vivência do Prof. Justino Mendes de Almeida que não tenho 
dúvidas nos acompanha com benevolência. Permitam-me que recorde mais 
dois nomes: Arnaldo Mariz Rozeira que pendularmente descia do norte do 
país quer do Porto quer de mais além de Trás-os-Montes e nos trazia a sua 
palavra amiga, vigorosa e sábia. Infelizmente por motivos de saúde não 
podemos contar com a sua presença tão agradável. Creio que é um senti-
mento unânime da nossa Secção saudá-lo muito cordialmente. Evoco ainda 
o Dr. Nestor Fatia Vital homem de trabalho silencioso mas seguro que na 
Memória dedicada aos 25 anos da nossa Secção nos deixou um estudo das 
175 sessões da nossa Secção havidas nos seus primeiros 25 anos de vida. Foi 
um grande Amigo que gostosamente recordo.

Mas também é dia de festa pois queremos homenagear uma pessoa que 
nos é querida e muito apreciamos a sua sabedoria e desinteressada dedicação 
à Literatura portuguesa e de modo especial ao nosso grande poeta e patrono.

Grande Senhora, emérita professora, espirito sensível, permita-me 
Senhora Professora Maria Isabel Rebelo Gonçalves que a saúde cordial-
mente, como homenagem à sua dedicação à Cultura e ainda à nossa Socie-
dade de Geografia de Lisboa. Bem-haja!

Prof. Cat. Luís Aires-Barros
Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa
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MARIA ISABEL REBELO GONÇALVES

Mens agitat molem

Prof.ª Doutora Ana Leal de Faria

Exmo Senhores
Prof. Doutor Luís Aires-Barros,  
Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa
Prof. Engenheiro Armando Tavares da Silva,  
Presidente da Secção Luís de Camões
Engenheiro Eurico de Ataíde Malafaia
Ilustres Conferencistas
Caros Colegas e Confrades 
Por último, uma vez que é a primeira, 
Querida Professora Isabel Rebelo Gonçalves, a quem a Secção Luís de 
Camões da Sociedade de Geografia de Lisboa tanto deve e que, em boa hora, 
entendeu prestar-lhe a justa homenagem que, hoje, aqui nos reúne. 

Quando o Eng. Eurico Malafaia sugeriu o meu nome e o Prof. Eng. Armando 
Tavares da Silva ‒ a quem muito agradeço o convite, que tanto me honra e a 
confiança, que espero não desmerecer ‒ me convidou para fazer o elogio da 
Professora Isabel Rebelo Gonçalves, nunca pensei que me tinham reservado 
o lugar de uma conferência de abertura, com título e tudo, e cerca de meia 
hora de duração. De facto, só tive noção de tão grande e assustadora respon-
sabilidade quando recebi o programa do colóquio, que assume relevante sig-
nificado, não só pelo prestígio da homenageada, como também pela craveira 
intelectual e elevado nível literário e científico dos Camonistas que nele par-
ticipam. 

 «A ignorância é sempre atrevida, a sabedoria, em geral, modesta», diz o 
provérbio. Mas sejam magnânimos! Perdoem a minha ousadia e desculpem 
a modéstia do meu contributo. No fundo, há aqui uma enorme contradição! 
Por um lado, a obra da Prof. Isabel Rebelo Gonçalves é uma obra maior e, 
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de certa forma, pioneira nos estudos de filologia clássica em Portugal. Por 
outro, é mais do que evidente que a minha formação académica e científica, 
na área da História Moderna e Contemporânea, não me dotou, pelo menos 
em profundidade, dos instrumentos críticos fundamentais para apreciar, 
com verdadeiro conhecimento de causa, uma obra de tão elevado nível de 
especialização nos domínios da cultura e das línguas clássicas. 

Resta-me, assim seguir o conselho de La Bruyère: «as maiores coisas só 
precisam de ser ditas de forma simples».

Refiro, em primeiro lugar, a filha, a estudante, a professora, a mulher 
empenhada numa participação cívica e pedagógica, a académica ilustre, a 
trabalhadora incansável. Basta lembrar que, de 1986 até hoje, a Prof. Maria 
Isabel Rebelo Gonçalves tem colaborado intensamente com a Secção Luís de 
Camões – da Sociedade de Geografia de Lisboa. Durante vários anos presi-
diu à Mesa da Secção (1996, 1997, 1998, e 1999), onde se destacou por uma 
boa dezena de comunicações de elevado nível científico e literário sobre a 
flora, o arvoredo, a astronomia, a fonética, a grafia, a beleza feminina, a 
mitologia clássica em Luís de Camões, sem esquecer o seu primeiro contri-
buto com os «Trabalhos Inéditos de Francisco Rebelo Gonçalves sobre o 
Texto d’Os Lusíadas». 

Também na Academia Portuguesa da História, a sua colaboração e a sua 
obra mereceram o justo reconhecimento com a elevação a académica de 
mérito e uma homenagem, em Sessão Extraordinária, evocando o dia de 
Camões (8 Junho de 2016). 

Maria Isabel Dias da Silva Rebelo Gonçalves nasceu em Lisboa, a 1 de 
Outubro de algumas dezenas de anos atrás (1932) – ainda sou do tempo em 
que as questões fracturantes como a igualdade de género não se colocavam 
como hoje em dia – pelo que não ficava bem dizer a idade de uma senhora.

Filha de Maria Carlota de Miranda Torres Dias da Silva Rebelo Gonçal-
ves e de Francisco da Luz Rebelo Gonçalves, um dos maiores filólogos e 
lexicógrafos da língua portuguesa, que muito inspirou os seus trabalhos, 
Maria Isabel veio de Coimbra para Lisboa, onde encontrou, como ela pró-
pria admitiu, «o ambiente científico próprio à elaboração e redacção» da sua 
tese de licenciatura. Com efeito, sugestionada pela Arte Poética de Horácio 
quanto ao direito de importar palavras à língua grega para suprir as deficiên-
cias da latina, desde o segundo ano do seu curso que a, então, jovem estu-
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dante pensava em estudar os processos de adaptação das palavras gregas ao 
latim, quer no domínio das importações literárias, quer no das efectuadas 
por via popular. Contudo, se não fosse a abundante livraria do seu Pai, difi-
cilmente teria podido realizar um estudo de tão vastas exigências bibliográ-
ficas, como é o da história dos helenismos vocabulares latinos. 

De pouco lhe valeram as bibliotecas portuguesas e tornou-se imperioso o 
recurso a fotocópias de artigos de revistas e de várias outras obras, penosa e 
dispendiosamente adquiridas em bibliotecas estrangeiras. Lembro que este 
tão banal recurso nos dias de hoje, estava então a dar os primeiros passos. 
Ainda nos finais da década de 60 do século passado, quando eu própria fiz a 
minha tese de licenciatura, as fotocópias eram muito raras, dispendiosas e de 
muito pouca durabilidade, como que esvaindo-se o texto num papel lustroso 
e escorregadio.

Isabel Rebelo Gonçalves licenciou-se em Filologia Clássica, na Faculdade 
de Letras da Universidade de Lisboa, com 17 valores, uma das mais elevadas 
classificações de então (1955). Na época, havia cinco dias de exames finais e a 
defesa de uma dissertação. Dada a vastidão do tema que elegeu como objecto 
de investigação, a nossa homenageada acabou por utilizar apenas uma parte 
de todo o material acumulado, apresentando uma tese sobre «Os neutros 
gregos em Øε e a sua representação em latim», que teve o Prof. Justino Men-
des de Almeida como arguente e mereceu do júri aprovação com distinção e 
louvor (18 valores), o que mais tarde lhe valeu a dispensa das provas comple-
mentares de doutoramento.

A universidade, tão cedo, não lhe abriria as portas para a carreira 
académica que, inegavelmente, a jovem licenciada merecia, dada a exiguidade 
dos quadros de pessoal docente. Entretanto, Isabel Rebelo Gonçalves tirou 
o curso de bibliotecária arquivista, também com as mais elevadas classifica-
ções, percorrendo os passos dessa carreira no Arquivo Nacional da Torre do 
Tombo, na Reitoria da Universidade de Lisboa, no Ministério das Corpora-
ções e Previdência Social, na Fundação Calouste Gulbenkian (1959 a 1971) 
até ser contratada como assistente (além-do-quadro) pela Faculdade de 
Letras.

Em 1984, aí se doutorou em Literatura Latina, também com distinção e 
louvor. A tese, intitulada «Imagens e Símbolos animais na Poesia Greco-La-
tina em códices medievais do Mosteiro de Alcobaça», foi o resultado de anos 
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de investigação conduzida com rigoroso método, boa preparação nas línguas 
e literaturas latinas e gregas e em paleografia. A matéria era complexa, com 
muitos textos em grego, o que a obrigou a um árduo trabalho de datilogra-
fia. Lembro que a utilização do computador como ferramenta para as ciên-
cias sociais e humanas era ainda muito rara, senão praticamente inexistente. 

O trabalho dava conta de uma exaustiva indagação através da poesia, da 
época arcaica até aos últimos anos da Antiguidade e também, embora sub-
sidiariamente, debruçava-se sobre os códigos alcobacenses. O tema era 
novo entre nós, pelo menos no que se referia à literatura greco-latina, 
embora já houvesse um ou outro artigo disperso sobre bestiários e outros 
temas afins. Segundo o parecer de Maria Helena Prieto, que integrou o 
júri presidido pelo Professor Toscano Rico, então Reitor, com os Professo-
res Manuel Cecílio Diaz y Diaz, da Universidade de Santiago de Compos-
tela, Walter de Medeiros, da Universidade de Coimbra, Raúl Miguel 
Rosado Fernandes e José António Segurado Campos, ambo da Universi-
dade de Lisboa, estava-se perante um trabalho de elevado nível científico, 
a partir do qual se poderia projectar «alguma luz sobre a simbologia de 
origem clássica na cultura medieval, renascentista e barroca portuguesa e 
até sobre as épocas posteriores». 

No prosseguimento da sua carreira académica, os estudos e a acção da 
nossa homenageada caracterizaram-se pela variedade de domínios em que 
prestou relevantes serviços à sua Faculdade, procurando sempre adquirir 
novos conhecimentos em áreas relacionadas com a sua formação científica 
de base, tendo sobretudo em vista a história da língua portuguesa e as rela-
ções do mundo greco-romano com outros povos. Também a área da infor-
mática para as ciências humanas a interessou, assim como a aprendizagem 
do egípcio antigo e do árabe, seguindo os cursos de Luís Araújo e de Antó-
nio Dias Farinha. Mas deu sempre primazia à actividade docente e à parti-
cipação em órgãos de gestão da Faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa, como Presidente do Conselho Directivo (1988-89) e representante do 
Departamento de Estudos Clássicos na Comissão Coordenadora do Conse-
lho Científico e na Comissão de Estudos Pós-Graduados. 

 Em tempos, Hernâni Cidade, Presidente da Comissão das Comemora-
ções do V Centenário da Edição d’Os Lusíadas (1972), tinha elogiado a sua 
«prestimosa e qualificada participação» na organização da exposição biblio-
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gráfica integrada naquelas comemorações. Essas bem fundamentadas com-
petências evidenciaram-se na organização da biblioteca do Departamento 
de Estudos Clássicos. Também na docência, Isabel Rebelo Gonçalves reve-
lou inegáveis méritos científicos e pedagógicos, desenvolvendo um trabalho 
constante e intensivo com os alunos, não só na regência das cadeiras de: 
Língua Latina I, II, III, Língua Grega I (1980), Literatura Latina, Métrica 
Latina, Historiografia Latina, Poesia Bucólica (Latim) e na orientação de 
teses de mestrado e doutoramento, como também no auxílio aos deficientes 
invisuais, cujo serviço de apoio fundou, coordenou e orientou. 

A sua actividade de pesquisa desenvolveu-se, sobretudo, na área da tradu-
ção de textos latinos, clássicos e medievais, integrando-se em projectos do 
Instituto de Alta Cultura e depois do Instituto Nacional de Investigação 
Científica (INIC), empenhados na «Fundamentação histórico-linguística da 
cultura clássica portuguesa: contribuição para um vocabulário português de 
nomes próprios gregos e latinos» (1972-74), no estudo da «Influências clássi-
cas na simbologia medieval portuguesa» (1975-76) ou na indagação sobre a 
«Idade Média Latina: autores e textos». Também participou na acção uni-
versitária integrada da «Bibliografia de Autores Hispânicos, Medievais e 
Renascentistas que escreveram em latim» (1987).

O interesse pelo estudo dos autores latinos hispânicos prosseguiu, através 
de uma colaboração interuniversitária estreita, mantida pelas Universidades 
de Santiago de Compostela e de Lisboa, em torno do projecto HISLAMPA 
(Hispanorum Index Scriptorum Latinorm Medii Posteriorisque Aevi) em que 
participaram também os Professores Manuel Diaz y Diaz, José Eduardo 
Lopez Pereira e José Manuel Diaz de Bustamonte, do Departamento de 
Latim da Universidade de Santiago de Compostela e os Professores Aires do 
Nascimento e Arnaldo Espírito Santo, do Departamento de Estudos Clássi-
cos da Universidade de Lisboa. Ao longo de quatro anos, a equipa procedeu 
à recolha exaustiva de autores hispânicos com obras latinas escritas, dos 
finais da Idade Média ao Renascimento (1350-1550). A ideia era recensear a 
riquíssima produção dos séculos XV e XVI, atendendo à continuidade man-
tida por uma cultura que, por largos séculos, fez uso privilegiado, embora 
não exclusivo, do latim. 

Isabel Rebelo Gonçalves traduziu (com Introdução e Notas) o discurso de 
Cícero «Em Defesa do Poeta Árquias», as Bucólicas de Virgílio, a Germânia 
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de Tácito e também o Livro das Aves do mosteiro do Lorvão, o que a levou 
a compor um artigo para o Dicionário da Literatura Medieval Portuguesa, 
dirigido pelo Prof. Giuseppe Tavani.

Escreveu artigos que estabelecem uma relação entre a Literatura Latina e 
a Literatura Portuguesa, como «Os camafeus romanos de Eugénio do Cas-
tro» ou «O mito de Anfitrião na dramaturgia portuguesa». Aqui, Isabel 
Rebelo Gonçalves analisou o modo como os autores escolhidos – Luís de 
Camões, António José da Silva (o Judeu) e Augusto Abelaira – recriaram 
tema, ou seja, parafraseando a autora, «um autor clássico, três autores portu-
gueses que, a seu modo, renderam preito a uma obra de ontem, de hoje e de 
sempre», uma peça tão invulgar que os nomes dos seus protagonistas – Anfi-
trião e Sósia – acabaram por se fixar como substantivos comuns. 

Estudou as imagens de animais em Quinto de Esmirna, continuador da 
Ilíada, embora sem o génio do seu inspirador modelo; interessou-se pela 
transcrição imaginária das profecias de Alexandra ou Cassandra, filha de 
Príamo, sobre a destruição de Tróia, um poema de Licofronte de Calcis, hoje 
pouco conhecido, mas de grande notoriedade na época helenística; contri-
buiu para o vocabulário português de nomes próprios gregos e latinos com 
o estudo sobre «Os nomes próprios na versão da Oração da Coroa de Demós-
tenes por Latino Coelho», 

Participou em vários congressos internacionais, em Santiago de Compos-
tela, em Siracusa, em Siena, em Roma, sobre literatura medieval, filologia 
grega e latina e dramaturgia antiga. Também em Coimbra e Lisboa marcou 
presença em colóquios e outras reuniões científicas sobre as humanidades 
greco-latinas, o humanismo português, o ensino das línguas clássicas ou a 
língua portuguesa na comunicação social.

Elaborou inúmeras recensões para a revista Euphrosyne, onde coordenou 
a secção Libri Recensiti; pronunciou-se sobre a importância do estudo do 
latim; preocupou-se com as dificuldades do português em acções de forma-
ção para futuros professores; participou no programa «Pontapé na Gramá-
tica» de Rogério Batalha (Rádio Oeste, Torres Vedras); enfim, colaborou 
gratuitamente em várias iniciativas de índole cultural e pedagógica, acções 
de formação e de divulgação cultural, na área do latim e do ensino da língua 
portuguesa: participou, investigou, publicou, proferiu conferências e pales-
tras, apresentou comunicações em colóquios e congressos, etc, etc. 
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A sua acção cívica destacou-se pela participação activa e de inegável auto-
ridade na polémica gerada à volta do acordo ortográfico. Colaborou com a 
RTP 1, no programa Controvérsias, e com a imprensa (Correio da Manhã e 
Expresso), nomeadamente com o texto para o artigo de Orlando Raimundo 
«Unificação Ortográfica ou Confusão Ortográfica» (Expresso, 8 de Dezem-
bro de 1990). 

Isabel Rebelo Gonçalves desenvolveu sempre, com inegável mestria, uma 
multiplicidade de actividades que conjugaram pensamento e acção e justifi-
cam as palavras de Virgílio que escolhi como título do meu tributo à home-
nageada: Mens agitat molem (A inteligência domina a matéria, Virgílio 
Eneida, VI, 727).

Mas nada melhor do que a própria para dar testemunho do seu engenho 
e arte, do seu jeito de estar no mundo. Mais do que todas as descrições, todos 
os merecidos elogios e protestos da mais elevada estima e admiração, é a 
presença, tranquila, segura e firme da Professora e ilustre académica, hoje 
homenageada, que fala por si.1 

As palavras estragam-se com a ênfase. As maiores coisas só precisam de 
ser ditas de forma simples.

 Muito obrigada por tudo quanto nos deu e por tudo quanto ainda tem 
para nos dar! 

1 Veja-se o programa «Controvérsias sobre o Acordo Ortográfico», RTP 1, 1991, com Miguel Esteves 
Cardoso, Maria Leonor Buescu em oposição a Carlos Reis, Américo Costa Ramalho e Aníbal 
Pinto de Castro, in https://www.facebook.com/flx/warn/?u=https%3A%2F%2Fvimeo.
com%2F37597535&e=ATMnz131iiZXVudtaZI6YvnQglsNNdJPEKdFOLn1FWjXwgvJwmOs_
lgaTDSm4Uta9slhpM_DrET-SwFWu2YNIKulSYDkAxjXDlqnr_1tVN20HE8tbZZCnDqjGlftRQ

https://www.facebook.com/flx/warn/?u=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F37597535&e=ATMnz131iiZXVudtaZI6YvnQglsNNdJPEKdFOLn1FWjXwgvJwmOs_lgaTDSm4Uta9slhpM_DrET-SwFWu2YNIKulSYDkAxjXDlqnr_1tVN20HE8tbZZCnDqjGlftRQ
https://www.facebook.com/flx/warn/?u=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F37597535&e=ATMnz131iiZXVudtaZI6YvnQglsNNdJPEKdFOLn1FWjXwgvJwmOs_lgaTDSm4Uta9slhpM_DrET-SwFWu2YNIKulSYDkAxjXDlqnr_1tVN20HE8tbZZCnDqjGlftRQ
https://www.facebook.com/flx/warn/?u=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F37597535&e=ATMnz131iiZXVudtaZI6YvnQglsNNdJPEKdFOLn1FWjXwgvJwmOs_lgaTDSm4Uta9slhpM_DrET-SwFWu2YNIKulSYDkAxjXDlqnr_1tVN20HE8tbZZCnDqjGlftRQ
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AS R AIZES DE PORTUGAL E A SUA APRECIAÇÃO  
EM OS LUSÍADAS

Eng.º Eurico de Ataíde Malafaia †

Creio poder afirmar que, quem haja tido a oportunidade de proceder à lei-
tura de Os Lusíadas, sobretudo se tal, como semente, houvesse ocorrido por 
obrigação escolar, acabará num qualquer dia e no decorrer do tempo, por 
fazê-la de novo, cada vez mais atentamente e com maior proveito. No meu 
caso particular, entendo referir que o meu percurso foi quase esse, com a 
nota dominante do progressivo enriquecimento cultural específico, a partir 
da minha integração, em Abril de 2006, como Membro da Secção Luís de 
Camões desta secular e prestigiada Instituição que é a Sociedade de Geogra-
fia de Lisboa, onde ingressei por convite dos muito ilustres Confrades e que-
ridos Amigos Exmos. Senhores Professores Doutores Justino Mendes de 
Almeida e Dona Maria Isabel Rebelo Gonçalves, que agora cumprimento 
muito respeitosamente e que hoje, como sempre, nos honra com a sua grata 
presença, como que lembrando com humilde generosidade o benefício que, 
durante anos, todos colhemos da sua vasta cultura, sempre partilhando da 
riqueza do seu imenso saber e da lucidez do seu modo de pensar.

É rigorosamente neste horizonte de procura e de análise, como será sempre 
o de um Colóquio Camoniano, mas agora, num quadro pessoal que a memória 
traz à minha recordação, lembro o apoio que, nas minhas inquietações acadé-
micas, sempre recebi da mui ilustre Senhora. Estamos aqui todos unidos numa 
tarefa comum e rica dos melhores propósitos para expressar, com inequívoca 
gratidão, público testemunho da maior consideração e muito respeitosa estima, 
para com Alguém que a todos os títulos as merece. Por mim, só posso dizer 
que, da Exma. Senhora Professora, serei sempre Muito Obrigado.

Procuro sempre respeitar o tempo de intervenção que me é concedido, o 
que hoje, embora não se me afigurando fácil, diligenciarei fazer pela grande 
consideração que tenho por todos aqueles, que muito nos honram com a sua 
presença, e a quem, reconhecido, expresso a minha gratidão. Buscando esta-
belecer uma linha de rumo para a “comunicação” que hoje apresento, decidi 
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apoiar-me no Canto III de Os Lusíadas, pela simples circunstância de ser aí 
que se concentra o cerne de uma sólida lição sobre as raízes e os primeiros 
passos do Portugal henriquino, didáctica que considero actual e propiciató-
ria da força de, individualmente ou como Nação, ser sempre indispensável 
acreditar que, “Em perigos e guerras esforçados, / Mais do que promete 
a força humana”1, é necessário haver a preocupação de irmos sempre mais 
alto e mais longe, como o fizeram os portugueses de quinhentos. É deste 
modo que, por mim próprio e consequentemente, entendo o exercício do 
hoje tão anunciado “direito de cidadania” que, como tal, sem excluir dele a 
própria acção cultural, há que entender, como indiscutível e sem excepções, 
o “dever da responsabilidade de intervenção”, que do próprio “direito” resulta.

 É de raiz esse modo de sentir que nos congrega neste Colóquio de matriz 
camoniana, que aqui teve início com a magnífica intervenção da Exma. Senhora 
Professora Doutora Ana Maria Leal de Faria que, estou certo, todos seguimos 
atentamente, com o maior apreço e reconhecimento de quem teve o privilégio de 
escutar a ilustre Autora do texto nuclear da homenagem, aqui prestada a uma 
Amiga comum que, durante cerca de dois decénios, serviu, de forma exemplar e 
lúcido espírito académico, os objectivos culturais da Secção Luís de Camões.

– X –

Uma vez expressos, como Intróito, os meus agradecimentos, propósitos e 
convicções, resta-me iniciar a apresentação do tema anunciado (As raízes de 
Portugal e a sua apreciação em Os Lusíadas).

Na Epopeia, Camões situa a partida da armada de Mombaça, a caminho 
da Índia, libertando-se da legítima “inquietação” “Da cilada que o Rei mal-
vado tece”, para uma rota de “esperança”, rumo a Melinde, no caminho da 
Índia, após Mercúrio “haver aparecido em sonhos ao Gama”, dizendo: “Fuge, 
que o vento e o Céu te favorece; / Sereno, o tempo tens e o Oceano, / E 
outro Rei mais amigo, noutra parte, / Onde podes seguro agasalhar-
-te.”2 Chegado a Melinde, sente-se num clima emocional diferente, coroado 
com a visita do soberano indígena à armada, onde solicita a Vasco da Gama 

1 Luís de Camões, Os Lusíadas, I, p. 1.
2 Cf. ob. cit., II, p. 109.
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que lhe fale da História de Portugal, acrescentando “Mas antes, valeroso 
Capitão, /Nos contas (lhe dezia) diligente, / a terra tua o clima e região 
/ Do Mundo onde morais, distintamente; /E, assi de vossa antiga gera-
ção / E o princípio do Reino tão potente, / Cos sucessos das guerras do 
começo, / Que, sem sabê-las, sei que são de preço.”3 

Procurando corresponder ao pedido do Rei, Camões4 pede a ajuda de 
Calíope, – a quem Horácio chamou Rainha das Musas e cuja especialidade 
era a da eloquência e a da poesia heróica, – para que lhe ensinasse o que o 
ilustre Gama havia contado ao Rei. Pode parecer talvez estranho o pedido 
do Poeta, ainda que, como refere Virgílio, “Todas as vezes que os Poetas deter-
minam tratar coisas grandes e dificultosas, logo pedem primeiro favor às Musas”. 
Calíope não teria coragem de se negar ao Poeta da Pátria! 

Certo eu do “atendimento” dessa pretendida ajuda, bem como o da serie-
dade que se encontra na leitura de Os Lusíadas, verifiquei que o Poeta reuniu 
em 14 estâncias, no Canto III, a magnífica descrição da Europa, num orde-
namento geográfico que nos vai aproximando de Portugal, a que ele oportu-
namente se refere nos seguintes termos: – “Eis aqui, quase cume da cabeça 
/ da Europa toda, o Reino Lusitano, / Onde a terra se acaba e o Mar 
começa / E onde Febo (trata-se do SOL) repousa no Oceano”.5 

Logo na estância seguinte6, destaca-se a grandeza patriótica dos quatro 
primeiros versos e a humildade que deles transparece: “Esta é a ditosa 
pátria minha amada / À qual se o Céu me dá, que eu sem perigo / 
Torne, com esta empresa já acabada, / Acabe-se esta luz ali comigo”. 
Como que, a propósito, Gama pretende dizer do seu desprendimento pela 
vida, para além da sua “peregrinação”, – o seu dever – não desejando outro 
prémio que não fosse o de um dia chegar a esta pátria sua, tão querida. 
Ainda nesta estância e prevalecendo no eixo histórico das raízes de Por-
tugal, o Poeta, com agrado meu, faz a abordagem dos primeiros indica-
dores da história pátria, com o registo próprio da Lusitânia, situando 
nela, a pátria de Viriato.

3 Cf. ob. cit. nota, II, p. 109.
4 Idem, idem, III, p. 1.
5 Idem, Idem, III, p. 20.
6 Idem, idem, III, p. 21.
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Todos os geógrafos que se ocupam da Lusitânia são concordantes, em 
fazer derivar esta designação histórica do nome Luso ou Lysa, como Camões 
refere, sendo que André de Resende7 veio a apontar ser mais natural que essa 
província da Ibéria recebesse o nome de uma só pessoa. O próprio Poeta, em 
VIII/2, v.5 a 8) escreve: “Antigos são, mas inda resplandecem / Co nome, 
entre os engenhos mais perfeitos. / Este que vês, é Luso, donde a Fama, / 
O nosso Reino Lusitânia chama.”

 Entretanto, encontrei no Dictionnaire de la Fable8, “Liso, lugar tenente 
de Baco, segundo alguns mitólogos, estabeleceu o seu exército no país 
mais tarde chamado Lusitania, nome este com raiz no dele. (Portugal). E 
logo se me sugere a nota seguinte: Cale9 era uma povoação, da época romana, 
na margem esquerda do Rio Douro e próxima da sua foz. Naturalmente, fun-
cionava como pequeno porto, em latim portus, etimologicamente traduzindo 
passagem, porta, etc., sendo o topónimo agregador, já conhecido no tempo dos 
Romanos, e célebre no dos visigodos (século V), já referido pelo nome de Por-
tucale. De facto, no território hoje português, visigodos e suevos entraram em 
confronto na primeira metade do Séc. V e a partir do ano de 552 surgem tam-
bém, na contenda, os bizantinos que, vencidos pelos visigodos, permitem que 
estes, cerca do ano 624, dominem indiscutivelmente toda a Península Ibérica. 
Esta situação prevalece cerca de um século, passando então os muçulmanos 
(714) a controlar quase toda a Hispânia. Depois desta data encontram-se as 
primeiras citações de localidades portuguesas objecto de acções por parte de 
soberanos castelhanos, de nome Afonso, do primeiro ao terceiro, este referido 
como havendo conquistado a faixa ocidental da Península até ao Rio Mondego, 
fazendo o repovoamento de Portucale, Coimbra, Viseu e Lamego. Em termos 
de reconquista e repovoamento encontra-se ainda, na mesma época, referência 
ao Porto e à zona de entre Douro e Minho, bem como ao resgate de Coimbra.

Vejamos agora, em síntese, como Camões nos canta a “história” das Raizes 
de Portugal, já no século XI. Logo em III-23 é-nos referido Um Rei, por nome 
Afonso, foi na Espanha, / Que fez aos sarracenos tanta guerra, /Que por 

7 André de Resende, Antiguidades da Lusitânia, Fundação Calouste Gulbenkian,  
Lisboa, [1593] 1996, p. 72.

8 Fr. Noel, Dictionnaire de la Fable, ed. 1805, p. 385.
9 Veja-se, a este respeito, Alexandre Herculano, História de Portugal, Desde o Começo da Monarquia 

até ao Fim do Reinado de Afonso III, Tomo II, Livrarias Aillaud & Bertrand, 1853, pp. 227-228. 
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armas sanguinas, força e manha / A muitos fez perder a vida e a terra. 
Trata-se de Afonso VI que, em 1065, por morte do pai, Fernando I, O Magno, 
iniciou o seu próprio reinado em Leão, e seus irmãos Sancho II em Castela, e 
Garcia na Galiza e Portucale. A relação entre irmãos nunca foi pacífica e só 
em 1073, Afonso VI conseguiu concentrar, de novo, na sua pessoa as coroas de 
Leão, Castela e Galiza, prevalecendo os conflitos pelo menos oito anos, sendo 
que, entretanto Sancho fora assassinado e Garcia encontrava-se prisioneiro do 
próprio Afonso VI. Este, em Maio de 1085 entrava vencedor em Toledo, esta-
belecendo ali a sua capital, mesmo na fronteira meridional dos seus Estados, 
referenciada por importante acidente geográfico, o Rio Tejo.

A fama do Rei Afonso VI, correndo por toda a Europa, motivou que 
muitos cavaleiros estrangeiros de Além Pireneus, com desejo de honras e 
esperança de prémios, o viessem ajudar nas guerras permanentes que tinha 
com os Mouros. Nesse enquadramento chegaram à Corte de Afonso VI 
cerca do ano 1080, primeiro o borgonhês Raimundo, filho do Conde de 
Borgonha, e mais tarde seu primo Henrique, filho de uma irmã do Conde, 
um e outro actores importantes no contexto desta comunicação.

Em 1093, Afonso VI, tendo conquistado Santarém, Lisboa e Sintra cons-
tituíu com estes territórios um condado cujo governo confiou a Soeiro Men-
des, sob a autoridade de Raimundo de Borgonha, já casado com D. Urraca, 
filha legítima do monarca leonês. Raimundo ficou com a superintendência 
geral sobre toda a terra hispânica ocidental, desde os confins da moderna 
Galiza até extremo limite das então recentes conquistas. Pouco depois, surge 
na história do Ocidente da Península uma nova figura, Henrique de Borgo-
nha, que nela há-de vir a desempenhar um papel de grande relevo. É certo 
que no princípio do ano de 1095 D. Henrique de Borgonha estava casado 
com D. Teresa, filha bastarda de D. Afonso VI. A escassez de memórias 
daquela época determina grandes dificuldades de apreciação do ordena-
mento histórico; porém, o que parece resultar da avaliação possível, aponta 
no sentido de que D. Henrique começou a governar o território portuca-
lense, talvez ainda, nos finais de 1094, ou princípios de 1095, e com certeza, 
pelo menos o distrito de Braga, nos primeiros meses deste último ano, 
embora dependente de seu primo. Por mais curto que se possa supor esse 
período de sujeição e por mais raros que sejam os vestígios da mesma, a 
existência dela está fora de dúvida. Todavia, sabe-se que em curto prazo, a 
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porção dos ditos domínios de Raimundo, desde as margens do Rio Minho 
até ao Tejo, foi desmembrada definitivamente da Galiza, por Afonso VI, 
para constituir um vasto distrito à parte.

Havia ocorrido um fracasso militar de D. Raimundo e, consequente-
mente, o ajustamento de D. Afonso VI que conduziu à separação do distrito 
conimbricense e do de Santarém, formando debaixo do nome de Portugal, 
um condado não independente, mas sujeito, sem intermediário, à sua real 
suserania, embora sob gestão de D. Henrique. Casando sua filha Dona 
Teresa com Henrique, D. Afonso VI, prevendo provavelmente problemas 
hereditários, não se limitou a entregar-lhes o governo da província portuca-
lense, embora já beneficiando esta dos ajustamentos, ainda que com a limi-
tação já referida. Assim, as propriedades do património do rei e da coroa, a 
sul do rio Minho até ao limite norte das terras ocupadas pelos sarracenos, 
designadas então como Condado Portucalense, por doação, passaram a ser 
possuídas, como bens próprios e hereditários pelos dois consortes. O Conde 
D. Henrique sempre a entendeu como feita a ele, como dote de casamento. 
A partir daí, nunca mais D. Henrique deixou de pôr a mira ambiciosa na 
independência dos seus Estados, no que o ajudavam as tendências, já muito 
transparentes, dos barões portugueses. Com a morte do doador, esta conces-
são, (ao casal, ou ao Conde?) deu que falar, acabando por constituir um facto 
consumado, embora muito discutido por D. Teresa, bem como, posterior-
mente, pelos historiadores nacionais e estrangeiros.

No contexto desta minha intervenção, parece-me ser de total oportuni-
dade a transcrição, ainda que muito parcelar de Herculano10: [Na] Província 
separada da monarquia de Leão, constituída como indivíduo político pelo 
esforço e tenacidade dos nossos primeiros príncipes e dos seus cavaleiros, o reino 
de Portugal formou-se pelos dois meios, da revolução e da conquista. O conde do 
distrito portucalense, Henrique de Borgonha11 lançou, por morte de Afonso VI, 
a independência do Condado Portucalense, definitivamente constituída em 
1097, que veio a ser consolidada por sua viuva e estabelecida definitivamente por 
seu filho, foi completada pelas conquistas deste e dos seus quatro primeiros suces-

10 Herculano, ob. cit. nota precedente, p. 99.
11 A tradição aproveitada por Camões em III, 25, designando-o como húngaro,  

carece de fundamento mas, curiosamente, vê-se corrigida por Camões em VIII, 9.
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sores, até além do meado do século XIII, nos territórios mouriscos do Gharb ou 
ocidente. Deste modo a nova monarchia compôs-se de dous fragmentos; um leo-
nês, outro sarraceno.[…] Estes dois factos pertencem à civilização do País, por-
que constituem as fontes dela própria.

Mantendo-me no alinhamento da citação acabada de mencionar, como com-
plemento da iniciativa fulcral que foi do Conde D. Henrique, ocupo-me dos 
continuadores das tarefas necessárias ao sucesso da consolidação da indepen-
dência do Reino de Portugal, sistematizando o seu ordenamento: a) consolidada 
por sua viúva, b) estabelecida definitivamente por seu filho – D. Afonso Henriques 
– e c) completada pelas conquistas deste e dos seus quatro primeiros sucessores, até aos 
meados do Séc. XIII. Para memória, registo D. Sancho I, D. Afonso II, D. San-
cho II e D. Afonso III. Ocupo-me de seguida de cada uma destas alíneas.

a) A Infanta de Portugal, sob atitude angelical escondia um ânimo sagaz e vivo 
ou, segundo outra avaliação, um saber astuto e engenhoso. O registo dos factos ocor-
ridos durante os 14 anos em que regeu a província, cujo governo lhe legara seu 
marido, provam estarem certas as opiniões expressas. É durante este período que a 
nacionalidade portuguesa começa a caracterizar-se bem, e à política de D. Teresa se 
deve, até certo ponto, o nascer e radicar-se em Portugal aquele sentimento de indi-
vidualidade que constitui barreiras, entre um e outro povo, mais sólidas e duradou-
ras que os limites geográficos de duas nações vizinhas. Como a Infanta evitou as 
consequências das dificuldades em que se lançara, e como aproveitou as discórdias 
civis da Espanha cristã para ir fundando a independência dos seus estados, como é 
historicamente sabido: nas suas horas de rainha, soube prosseguir audaciosamente 
na luta começada e não traiu os interesses da nacionalidade portuguesa.

b) A 6 de Dezembro de 1185, o primeiro rei dos portugueses, D. Afonso Hen-
riques, findava uma vida de prodigiosa e fecunda acção, de tenaz e ponderado 
esforço de que resultara o aparecimento e corporização de um novo estado euro-
peu. O governo do jovem Afonso I foi um dos mais longos da história; à data da 
sua morte devia o monarca contar 76 anos, uma vez fixada a data de 1111, como 
a mais provável do seu nascimento.

A fundação da nacionalidade portuguesa é, na verdade, obra colectiva, tendo à 
data da morte do Rei, diferenciado o agregado social e encontrado o equilíbrio neces-
sário na base geográfica, e também o grau de organização interna para poder assegu-
rar a coesão de agrupamentos e, quase sempre, dispondo de uma estabilidade signifi-
cativa para poder comunicar o impulso director aos movimentos de expansão vital.
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O edifício da independência nacional, escreveu Herculano, desenhado pelo 
Conde D. Henrique, cimentado por D. Teresa e realizado sob todos os aspectos 
por D. Afonso I, e é dele que trato, achava-se, enfim, concluído com a segurança 
necessária para poder resistir à acção destruidora dos tempos. Quando na euforia 
da vitória ou ao sentir-se grande e forte, o Rei de Portugal tomava para si os 
títulos de feliz, de príncipe egrégio e triunfador, o orgulho que tal ditava era 
nobre e legítimo, porque estribado na voz da consciência e no testemunho unâ-
nime de amigos e inimigos, de estranhos e de naturais.” 

No profundo conhecimento desta parcela da História e sem pedir auxílio 
a Calíope, Camões refere-se-lhe como segue: Os altos promontórios o cho-
raram / E dos rios as águas saudosas / Os semeados campos alargaram, 
/ Com lágrimas correndo piadosas / Mas tanto pelo Mundo se alarga-
ram, / Com suas obras valerosas / Que sempre no seu Reino chamarão:/ 
“Afonso ! Afonso !” Os ecos ; mas em vão.

c) Do meu ponto de vista, pese embora todo o meu grande respeito por 
Herculano, esta generalização dos “seus quatro primeiros sucessores” tem 
algo de incorrecto pelo que, num plano de avaliação justa, haveria que reti-
rar os nomes de Afonso II, pela sua cega e desajustada obstinação no exer-
cício do poder real e de D. Sancho II, a que Camões se refere como …”manso 
e descuidado; / Que tanto em seus descuidos se desmede / Que de 
outrem quem mandava era mandado.” Ajustava ainda a opinião de Her-
culano acrescentando à lista original o nome de D. Dinis, soberano que, 
“ foi excelente administrador e incomparável juiz, defensor dos interes-
ses do povo”, conforme se lhe refere Damião Peres, na sua História de Portu-
gal, vol. II, pp.293-299.”12

– X –

Assim chego, no respeito do tempo de que podia dispor, ao termo da minha 
intervenção sobre As raízes de Portugal, enriquecido pelo que, sobre elas, 
ainda não sabia e que agora pude registar. Esta constatação tem para mim a 
mais-valia de haver sido apresentada na Secção Luís de Camões, onde sempre 

12 Damião Peres, História de Portugal, vol. II, Companhia Editora do Minho, Barcelos, 1929,  
pp.293-299.



26 Colóquio Comemorativo dos 35 Anos da Secção Luís de Camões

se aprende, o que motiva pela minha parte um agradecimento muito sincero 
ao Exmo. Sr. Professor Engº. Luís Ayres-Barros que aliás, e sempre que lhe é 
possível, participa dos trabalhos deste polo de acção cultural.

As palavras, dirigidas a todos a quem tive a honra de apresentar esta comu-
nicação, no meu pensamento íntimo e no tempo que ocupei reflectindo e 
investigando, foram naturalmente surgindo como que um hino a Portugal. 
Conforme referi, Portugal como Nação independente, afirma-se no começo 
do século XII. Três séculos depois de uma vida unitária, de esforços partilha-
dos em comum, tinha-se criado um profundo sentimento nacional, de modo 
que o organismo da nação, homogéneo e robusto, saía da crise ainda mais 
forte, com o seu valor fora dos limites peninsulares. Adquirida e confirmada a 
independência, logo nos séculos XV e XVI, os portugueses descobrem metade 
do Mundo e em viagens de circunavegação cingem a Terra inteira. Mais tarde, 
quando o Organismo nacional entra em decadência, não raros são os actos de 
devotado e heróico esforço que, iluminando ainda as trevas, mostraram bem 
que é imperecível a alma da Pátria. A leitura de Os Lusíadas traduz a meu ver 
que, em termos de expressão e cultura do amor à Pátria, constitui o estímulo 
disponível para quem necessite de “acertar o passo” no dia a dia, adquirindo por 
aí a certeza de que há sempre modo de consolidar o nosso orgulho de ser-
mos portugueses e, a partir daí, deixar nos outros a imagem prática da frater-
nidade e, a cada um, a oportunidade de reflectir no essencial da prática possí-
vel, talvez por trajecto cultural, por forma de, em consciência, ter o orgulho de 
ser português. Por mim peço a todos, que tiveram a gentileza de me escuta-
rem, que procurem ler Os Lusíadas de Luís de Camões, promovendo, com 
determinação, iniciativas para que a Obra chegue às Escolas, sempre inserida 
no programa oficial de trabalho e o mais cedo possível, através da oferta gra-
tuita de um exemplar a cada aluno do 1.º ano do 2.º ciclo. Há boas edições 
escolares e de baixo preço, que obtidas por este meio, ficariam a marcar a 
Vida de cada um. Se assim fosse, poder-se-ia com júbilo dizer : – Ditosa é a 
Pátria que tais filhos tem.

Termino expressando a todos os presentes os meus muito respeitosos 
cumprimentos, guardando para mim a alegria de ter estado convosco e reno-
vando também por isso o meu agradecimento pela atenção com que me 
escutaram.
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CAMÕES EM MANUEL ALEGRE

Prof. Doutor José Ribeiro Ferreira

Camões é presença assídua em Manuel Alegre, desde os seus primeiros livros 
de poemas, Praça da canção (1965) e O Canto e as armas (1967). As referên-
cias, repercussões de passos e frases ou expressões são constantes.

É essa frequente receção de Camões que será aqui analisada, o diálogo 
que Manuel Alegre estabelece com a sua obra, épica e lírica, com incidência 
especial no livro Com que pena – Vinte poemas para Camões, publicado em 
1992, com segunda edição revista em 2016.

Manuel Alegre serve-se da poesia para dar voz a denúncias diretas e concre-
tas, para veicular o seu testemunho das amarguras da prisão, o drama dos 
emigrantes, as vicissitudes do exílio, a força opressora da ditadura... O seu 
espírito, além disso, vive e repercute em especial a insatisfação da nossa condi-
ção precária, interroga-se sobre os grandes enigmas da existência (do homem a 
Deus, do Universo ao nosso planeta e seu futuro), busca caminhos para o 
homem, quer como indivíduo, quer como membro da pólis; pensa e repensa 
Portugal e o seu destino; reflete sobre a poesia, a melhor forma de a materiali-
zar. E tal acontece desde os seus livros mais antigos, Praça da canção (1964) e 
O Canto e as armas (1967), embora se acentue com o suceder da obra poética. 
Daí que, entre os temas recorrentes da sua obra, encontremos a nostalgia da 
infância e, mais obsessivo do que esse, o da viagem, da errância, da busca... 

O procurar como destino é essencial na obra de Manuel Alegre, desde os 
primeiros livros, evidente mesmo nas figuras e temas da sua predilecção: 
Camões, Infante D. Pedro e sobretudo Ulisses. 

A busca das raízes, suas próprias e de Portugal, constitui um tópico fre-
quente na sua poesia, onde raiz é aliás termo amiudadas vezes utilizado. 
Talvez seja por isso que tão frequentes vezes se encontra a evocação do pas-
sado de Portugal, trazendo-o para o presente – mas sem douramentos... Tra-
ta-se de uma necessidade de reenraizamento, de redescoberta das origens e 
de identidade1, de busca da essência, das raízes do ser português. Entronca 

1 Vide António Quadros, A ideia de Portugal na Literatura portuguesa dos últimos 100 anos  
(Lisboa, 1989), pp 236-239
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aí a revisitação de Camões, a quem dedica o livro Com que pena – Vinte 
poemas para Camões (1992) – na segunda edição, publicada em 2016, aparece 
apenas com o título Vinte poemas para Camões – e o livro para jovens Barbi-
-Ruivo – O meu primeiro Camões, ilustrado por André Letria (2007). 

Poeta exilado longe da pátria, Alegre, como Camões, traz numa mão a 
espada e noutra a pena, porque «Cantar não é talvez suficiente» (poema 
“Apresentação” de Praça da canção (p. 60). Daí talvez o título dado a outro 
volume de poemas, O Canto e as armas, que sublinha o empenhamento pela 
ação e pela escrita. 

E curiosamente, a abrir esse livro de poemas, deparamos com uma epí-
grafe de Os Lusíadas 4. 37 – aliás lado a lado com outras duas, uma de Ara-
gon e outra de Virgílio. Esta última é constituída pelo primeiro hemistíquio 
do verso da abertura tradicional da Eneida («arma virumque cano»)2, em 
evidência (p. 163), porque em versalete e a encabeçar as duas demais. Ora, 
não será forçado concluir que tanto o título do livro como o do primeiro 
poema e o seu começo — precisamente “O Canto e as armas” e «Canto as 
armas e os homens» (p. 164) —, não devem ser alheios à referida epígrafe. 
Apesar disso, pode admitir-se também, subjacente, a recordação do início de 
Os Lusíadas: Camões é o poeta de maior presença na obra de Manuel Alegre.

Tenha-se em conta que, em Manuel Alegre, o mais importante arquitexto 
português é a poesia épica e lírica de Camões. «A transtextualidade camo-
niana na produção do “poeta trovador” – e cito Clara Rocha – significa de 
muitos modos. Em primeiro lugar, significa, mais uma vez, a articulação da 
voz lírica e da voz épica, que é um dos caracteres fundamentais da poesia de 
Manuel Alegre, conseguida através do duplo estatuto do eu poético que é ao 
mesmo tempo sujeito lírico e porta voz da colectividade, ou seja, herói épico»3.

O ser português e a busca da sua identidade voltam a estar presentes em 
“Canto primeiro”, publicado no livro de contos Quadrodo (2005, pp. 45-52), 
cuja narração tem por base o Canto I de Os Lusíadas de Camões. Sentado à 
porta da Torre de Arzila, um velho muito velho, cujo retrato é sugestivo e 
simbólico: «barbas todas brancas», «cabelos quase pelos ombros», «alpercatas 

2 Falo da abertura tradicional, porque edições há ultimamente que antepõem ao referido verso 
quatro outros. Por exemplo a de J. Perret (Paris, Les Belles Lettres, 1977).

3 Clara Rocha, «O arquitexto em Manuel Alegre», Cadernos de literatura nº 7 (1980), pp.56-57.
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rotas», «camisa comprida cor de palha» e jeans desbotadas que contrastavam 
com o resto, uma cruz enferrujada ao pescoço «que lhe pendia sobre o peito», 
«olhos muito azuis». E esse velho, também de forma significativa, recitava 
repetidamente o primeiro verso de Os Lusíadas, sem responder outra coisa às 
perguntas que lhe eram feitas, até o narrador lhe dizer os restantes versos da 
primeira e o terceiro e quarto da última estrofes do poema. Só então o velho 
proclama: «Até que enfim.» E perante as dúvidas e a estranheza manifesta-
das pelo interlocutor, explica que só uma pessoa tinha a contra-senha e essa 
pessoa era o narrador que desse modo o tirou dali, a ele um português que 
não conseguia sair do Canto Primeiro, ou seja, não conseguia sair da parali-
sia em que se encontrava, não conseguia chegar à Índia. Um português cujo 
nome não revela, por considerar que apenas interessa «a História, a nossa 
História». Trata-se de um conto muito elucidativo merecedor de maior aten-
ção, que o tempo aqui me não permite dar.

Passemos, porém, ao livro Vinte poemas para Camões que alude a vários 
aspetos da obra de Camões e valoriza a importância que teve na afirmação e 
estabelecimento da língua portuguesa. Ao longo dos poemas, ora faz refe-
rência ao assunto e passos das Rimas ou de Os Lusíadas, ora nomeia locais e 
pessoas, ora valoriza aspetos formais e recursos estilísticos, ora insiste na 
musicalidade.

Isso é visível logo no poema de abertura (p. 11-12), em que o poeta e o seu 
canto simbolizam a «nossa singradura», «partes do Oriente», «nosso reino de 
Sião»; mas são também «caravelas partindo nas vogais», são «nossa rima e 
nosso ritmo», são tetrâmetros, são «decassílabos à volta do planeta», são 
«homofonia dissonância aliteração», são conjugação de sílaba e fonema, são 
«sílaba longa sílaba breve»; é que o poema era afinal nação. Citamos a estrofe 
inicial e as finais:

Teu canto e tu são nossa singradura 
Singapura Camboja e partes do Oriente 
nossa cidade de Tavai e nosso reino de Sião 
naufrágio Dinamene amor ausente 
caravelas partindo nas vogais 
amar e mar e nunca ter senão 
desterro despedida e nunca mais. 
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................................................

Há uma ilha a florir em cada letra 
teu canto e tu são nossa rima e nosso ritmo 
decassílabos à volta do planeta 
homofonia dissonância aliteração 
tetrâmetro teorema logaritmo 
conjugação de sílaba e fonema 
Lusíadas – diziam. E era a nação. 

Esta nação nasceu como poema. 

Teu canto e tu são nossa tromba de água 
sílaba longa sílaba breve 
são nosso fogo-de-santelmo e consoantes 
nosso mapa tecido a azul e mágoa 
salso argento lenho leve 
haverá sempre em nós um nunca dantes 
amar e mar e nunca ter senão 
Babilónia Sião rios que vão. 

Afirma Manuel Alegre que a obra de Camões e o próprio poeta – «teu canto e 
tu» que «são nossa rima e nosso ritmo» – diziam Lusíadas e que esse dizer «era 
a nação», uma ideia sublinhada pelo verso seguinte «Esta nação nasceu como 
poema», isolado e em realce entre as duas últimas estrofes. Idêntica afirmação 
encontramos no poema final do livro, intitulado “E era uma Pátria” (pp. 45-47) 
– mas agora Pátria com maiúscula –, poema a que voltaremos mais adiante.

Mas esse canto, que «era a nação», com a língua nova e recursos estilísti-
cos que criou, dizia também os perigos e assombros ou maravilhas que os 
Portugueses encontraram nas suas viagens (tromba de água, fogo-de-sante-
lmo), teciam o nosso mapa a «azul e mágoa» e deixavam «sempre em nós um 
nunca dantes / amar e mar e nunca ter senão / Babilónia Sião rios que vão».

Estes versos finais do poema ressoam as conhecidas redondilhas “Super flu-
mina” (p. 105), cujos dos primeiros versos rezam desta forma «Sôbolos rios que vão 
/ por Babilónia, m’ achei». E este início das redondilhas “Super flumina” repercu-
te-se em vários outras composições de Vinte poemas para Camões. É o caso de «só 
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Camões é quem / sobre esses rios que vão» (poema “Redondilha”, p. 31); «Há 
uma estrela a brilhar em cada letra / sobre os rios do reino» (poema 6, p. 18).

Tal acontece no segundo poema da coletânea (poema 2, p. 13-14): nele se refere 
que, antes de Camões, Portugal era «um país ainda por dizer», um «país das 
trevas», onde a língua apenas começava. Mas «uma flauta cantava», pendurada 
«na palavra» – flauta a tanger a língua». E essa flauta, «algures por dentro / do 
país mudo», a subir «pelo nervo e pelo músculo», a assobiar «no assento agudo / 
e no esdrúxulo», floria «sôbolos nomes que vão / para nenhures» e, por fim, leva 
a «Algures / no país das trevas. / Sôbolos verbos que vão / para nenhures».

É o trabalho da língua realizado por Camões, a transformação dessa «lín-
gua apenas começada» numa nova língua, cheia de possibilidades expressi-
vas e de recursos estilísticos, que Manuel Alegre realça e acentua em vários 
dos vinte poemas da coletânea: são metáforas excessivas, «por que nelas mor-
ras / por que nelas vivas», vocábulos «que se multiplicam / por dentro da 
linguagem» ou decassílabos «onde às vezes florescem logaritmos / fonemas 
que vão dar aos continentes / interditos» (poema 3, p. 15); é a consoante que 
se transforma em sol (poema 6, p. 18). Neste contexto parece-me elucidativa 
a composição 5 (p. 17), em que se fala da estrofe como «leda armada» e das 
palavras como «velas côncavas», em que os versos vão rompendo «a roxa 
entrada» e em que subjazem diversas conhecidas expressões camonianas:

Eis a estrofe leda armada
soberbas as palavras velas côncavas
o verbo acende o verbo
salta corre sibila acena
brada
conjuga-se a canção em espada e pena
rompendo os versos vão
a roxa entrada.

Manuel Alegre reiteradamente sublinha e valoriza o papel e importância de 
Camões na transformação da língua. No poema 10, saltam os substantivos, 
quais peixes voadores; «nos adjectivos há praias, flores ⁄ aliterações», há «per-
turbações sintácticas ao largo do Adamastor». Enfim, Camões inventou a 
língua (composição 10, p. 22):



32 Colóquio Comemorativo dos 35 Anos da Secção Luís de Camões

Agora sabe-se que para chegar à Índia 
era preciso inventar 
a língua.

E mais adiante, no poema “Azimute” (p. 41), refere que, com Camões e após 
ele, na «metáfora há outro Atlântico» e «em cada estrofe um cheiro a Calicute». 
Em consequência, aconselha a «embarcar no poema e navegar», na procura do 
sentido e referência, porque se sobe «a um mastro teu e vê-/-se o mar»:

Por dentro da metáfora há outro Atlântico. 
Discurso como evento: outra Índia outro azimute 
o momento semântico e o não semântico 
em cada estrofe um cheiro a Calicute. 
Procurar o sentido e a referência. O quê. 
O acerca de quê. Embarcar no poema e navegar. 
Sobe-se a um verso teu e vê- 
-se o mar.

Foi graças ao labor de Camões, à sua pena (cf. composição número 8, p. 20), 
que «de súbito as sílabas saíram dos palimpsestos» e se carregaram «de uma 
nova e nunca ousada sabedoria», «cantavam nos altos mastros despidas / de 
abstracção e metafísica»; eram sílabas, sem empecilhos e sem prisão de nor-
mas, que seguiam à proa de tudo:

E de súbito as sílabas saíram dos palimpsestos e 
floriram por dentro do mês propício. Ardentes sílabas 
carregadas de uma nova e nunca ousada sabedoria. 
Cantavam nos altos mastros despidas 
de abstracção e metafísica. Eram sílabas recém-
-desabrochadas batidas pelo vento 
cheiravam ao sul e ao perfume das terras 
por achar. Buscavam o som profundo e a nunca 
ouvida música da arte de marear. Eram 
sílabas à proa sem Aristóteles nem dogma. 
Navegavam contra o alfa e contra o ómega 
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texto a texto negando as velhas ortodoxias. 
Já no canto sexto os tálamos do sol 
apontavam os mares da Índia e 
as novas ilhas dentro do alfabeto. 
Cantavam nos altos mastros viradas para Oriente 
ardentes sílabas do Ocidente em busca 
do visível e do concreto. Verso a verso 
desfraldadas aprendiam a dizer 
as coisas nunca dantes nomeadas.

O poema apresenta Aristóteles como símbolo de dogma e regra (p. 596) e 
fala da musicalidade e vida da poesia de Camões, de sílabas «sem Aristóteles 
nem dogma»; de sílabas renovadas, recém-desabrochadas, que cheiravam a 
sul e «ao perfume das terras por achar», buscavam a música nunca ouvida, 
apontavam as «novas ilhas dentro do alfabeto» e «verso a verso / desfraldadas 
aprendiam a dizer / as coisas nunca dantes nomeadas»4.

Em outro poema (o número 8, p. 21), em que está subjacente a ‘Ilha dos 
Amores’ (Canto IX), a tónica recai, não nas sílabas, mas nas palavras e na 
nova expressividade que ganham em Camões. Diz-se aí que cada texto é 
«ilha onde o autor / persegue como ninfas as palavras» que com requebros 
«fogem com gritinhos / ora uma se dá outra se esconde»:

Cada texto é uma ilha onde o autor 
persegue como ninfas as palavras. 

Com requebros me fogem com gritinhos 
ora uma se dá outra se esconde. 

Palavras ora escravas ora esquivas 
por vezes tão furtivas quase bárbaras. 

4 É essa musicalidade que explica a adesão à sua obra e se explicam também algumas características 
que o aproximam dos bardos das sociedades antigas. Como observa João de Melo, “Apresentação 
da obra de Manuel Alegre”, in O Canto e as armas (Lisboa, 1989), p.21, a força melódica que 
sentimos vem-lhe da antiga poesia épica oral grega, dos nossos trovadores medievais, de Camões, 
«do que há de essencial e de imemorial na Literatura».
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Eis as cativas de que sou cativo 
e pois que nelas vivo força é que. 

Palavras como deusas como putas 
no jogo da paixão e do poema 

dai-me os risos a festa o canto nono 
onde descanse enfim a minha pena. 
 

A leitura do poema de imediato nos remete para o passo das estâncias 70 e 
seguintes do Canto IX em que os marinheiros portugueses perseguem as Nin-
fas que, entre gritos, parecem fugir e esconder-se, mas afinal se mostram e 
seduzem, mais desejosas de se darem que escapar – em especial versos como
 

Fugindo as Ninfas vão por entre os ramos,
Mas, mais industriosas que ligeiras,
Pouco e pouco, sorrindo, e gritos dando,
Se deixam ir dos galgos alcançando.

De hua os cabelos de ouro o vento leva,
Correndo, e da outra as fraldas delicadas;
Acende-se o desejo, que se ceva
Nas alvas carnes, súbito mostradas.
Hua de indústria cai, e já releva,
Com mostras mais macias que indinadas,
Que sobre ela, empecendo, também caia
Quem a seguiu pela arenosa praia.

Os dois dísticos centrais seguem de muito perto o início e final do poema “Trovas 
a üa cativa com quem andava d’ amores na Índia, chamada Bárbara” (‘Redondi-
lhas 105, p. 89), que é também conhecida pelo seu começo “Aquela cativa”5.

5 Cito pela edição critica com texto estabelecido por Álvaro J. Da Costa Pimpão Luís de Camões, 
Rimas (Coimbra, Almedina, 1994), p. 89. Outras edições optam por ‘Endechas’, em vez de Trovas, 
no o título do poema: “Endechas a üa cativa com quem andava d’ amores na Índia, chamada 
Bárbara”.
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Recordo o início e final desse conhecido poema de Camões:
Aquela cativa 
Que me tem cativo, 
Porque nela vivo
Já não quer que viva
................................

Presença serena
Que a tormenta amansa;
Nela, enfim descansa
Toda a minha pena.
Esta é a cativa
Que me tem cativo.
E pois nela vivo,
É força que viva.

Estas redondilhas à escrava Bárbara estão subjacentes a outro poema da cole-
tânea, precisamente intitulado “Endechas ou canção da diferença” (p. 32), 
que fala de Bárbara como senhora «que não tem senhor» e apresenta também 
a noção de ser cativo, por amor, de quem é cativa:

De Bárbara outro poema outra palavra 
Senhora nossa que não tem senhor 

De Bárbara a diferença que faltava 
E nunca mais na língua uma só cor 

De Bárbara o ser só ela sendo a outra 
Senhora nossa santa pretidão 

Antes de Bárbara Europa era tão pouca 
Cativos somos nós Bárbara não

E voltando ao poema número 8, é muito elucidativa a equiparação das palavras às 
ninfas da Ilha dos Amores que, ora se esquivam, ora se mostram e seduzem, pala-
vras que o autor persegue e cativa no texto, mas de quem afinal, em ressonância 
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ao poema “Aquela cativa”, se declara cativo. Ora, «no jogo da paixão» que é a fei-
tura do poema, a conclusão da obra surge como recompensa, alegria e festa, quais 
as da Ilha dos Amores, em que descansa enfim a pena do poeta.

Manuel Alegre valoriza em especial a musicalidade que, desde miúdo, sentiu 
em Camões. O que da obra do autor de Os Lusíadas primeiro e para sempre lhe 
ficou gravado (refere-o em Barbi-Ruivo – O meu primeiro Camões) foi a música, 
quer a da épica, quer a da lírica. Confessa que aprendeu de cor, antes de saber ler, 
o soneto «Sete anos de pastor Jacob servia” e que, ao dizer os versos, «tinha a 
sensação de que dentro das palavras havia um ritmo, quase se podia assobiar ou 
entoar baixinho, era uma forma de música» – a música da nossa própria língua6.

É essa musicalidade que realça em muitos passos de Vinte poemas para Camões, 
em especial na última composição, intitulada “E era uma Pátria” (pp. 45-47), e na 
sua espécie de contraponto, a composição 2, a que já fizemos alusão. As duas têm 
por base e figura central a flauta. Mas a da composição 2 cantava num «país ainda 
por dizer» e num «país das trevas», pendurada nos salgueiros ou na palavra, e 
tangia «a língua apenas começada. De qualquer modo, essa flauta atuava «algures 
por dentro / do país mudo» e levava a «Algures / no país das trevas».

Já a flauta do poema “E era uma Pátria”, nitidamente associada ao autor de 
Os Lusíadas e a Portugal, simboliza a força da poesia – ou da obra de Camões 
– e a sua perenidade. Refere-se que o poeta tinha uma flauta e que, apesar de 
não ter mais nada, tinha uma fonte de música. Por isso, enquanto os outros se 
armavam, possuíam bens, cidades, reinos, castelos, palácios, navios, soldados, 
ele tinha a flauta. Morreram escravas as rainhas e as princesas; morreram os 
reis que tinham impérios, os príncipes que tinham castelos; de fora vieram reis 
com suas armas e os príncipes de dentro entregaram as suas, deixando o povo 
sem armas. E assim os de fora venceram os de dentro, mandaram «calar as 
vozes de dentro» e «tudo se perdeu». Só ele nada perdeu, não morreu nem foi 
vencido, porque tinha uma arma mais poderosa do que todas as outras: «tinha 
uma flauta» – uma «flauta que cantava» e «era uma Pátria». 

Assim termina o poema e o livro – um final sobremaneira elucidativo que tem 
subjacente e vem de certo modo corroborar a célebre afirmação de Fernando 

6 Barbi-Ruivo – O meu primeiro Camões, ilustrado por André Letria (Lisboa, Dom Quixote, 2007), p. 12.



Colóquio Comemorativo dos 35 Anos da Secção Luís de Camões 37

Pessoa, de que a «pátria é a língua portuguesa» (Livro do Desassossego, fr. 333)7. 
Passo a ler esse último poema, e com tal leitura concluo a minha intervenção:

Morreram os reis que tinham impérios 
morreram os príncipes que tinham castelos 
mas ele não: 
tinha uma flauta. 

De fora vieram reis 
vieram armas de fora 
os príncipes entregaram armas 
ficou sem armas o povo. 
As armas de fora venceram 
todas as armas de dentro. 
Só não venceram o que não tinha armas: 
tinha uma flauta. 

E as vozes de fora mandaram 
calar as vozes de dentro. 
Só não puderam calar aquela flauta. 
Vieram juízes e cadeias 
mas a flauta cantava. 

Passaram por todas as fronteiras. 
Só não puderam passar 
pela fronteira 
daquela flauta. 

E quando tudo se perdeu 
ficou a arma do que não tinha armas: 
tinha uma flauta. 

Ficou uma flauta que cantava. 
E era uma Pátria.

7 Cito pela edição da Imprensa Nacional – Casa da Moeda do Livro do Desassossego por Bernardo 
Soares (heterónimo de Fernando Pessoa), organizada por Jerónimo Pizarro, Livro do Desasocego 
(Lisboa, IN-CM, 2010), vol. I, p. 326. 
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CAMÕES, POETA DA FÉ

Prof.ª Doutora Isabel Pestana Moser

Homenagear Maria Isabel Dias da Silva Rebelo Gonçalves, é, acima de tudo, 
um acto da maior justiça. 

A sua amabilidade, e o seu sorriso contagiante, tornam-na uma personagem 
amável, agradável e, sobretudo, Amiga. Tive a enorme alegria de conhecer a 
Senhora Professora Doutora Maria Isabel Dias da Silva Rebelo Gonçalves, 
penso que nos anos oitenta do século passado, sendo eu pré-finalista ou finalista 
do Curso de História da Universidade Autónoma de Lisboa ‘Luís de Camões’.

O apelido Rebelo Gonçalves, era do meu conhecimento, havia muitos 
anos. Meu Padrinho de Baptismo, o Professor que me moldou o carácter em 
muitos aspectos, tinha sido Assistente de seu Pai primeiro em Coimbra, 
depois em Lisboa, para onde o Doutor Rebelo Gonçalves tinha sido transfe-
rido e trouxera, o seu Assistente consigo. A Senhora Doutora Maria Isabel, 
que conheceu Justino Mendes de Almeida, ainda muito nova, foi sua dis-
tinta aluna sempre mo referiu.

Desde o dia em que conheci Maria Isabel Dias da Silva Rebelo Gonçal-
ves, o meu respeito pela memória de seu Pai aumentou muitíssimo, mas 
também (devo dizê-lo, em nome da justiça, e da honestidade que me carac-
terizam, para quem (na verdade), me conhece), o respeito os ensinamentos, 
as dúvidas que, faz o favor, de me tirar, ou de ensinar-me, tanta coisa faz com 
que vos traga a si e, ao Senhor seu Pai (que infelizmente não conheci), sem-
pre no coração. Digo-lhe agora diante de todos: “Senhora Professora, Deus 
permita, na Sua Santa Graça, que me continue a ensinar e a esclarecer, pois, 
perante a sua sabedoria, considero-me, uma eterna Assistente”. 

Grata, ainda pela Amizade que devotou a minha Querida e Saudosa Mãe, 
o que nunca será esquecido, assim como a companhia, o desvelo e a preocu-
pação que me demostrou sempre, nos 7 longos meses em que cuidei do 
Professor Justino Mendes de Almeida. O que me liga a si, Senhora Profes-
sora, não e apenas a gratidão (funda e profunda), mas uma Amizade que não 
e passível de ser olvidada.



Colóquio Comemorativo dos 35 Anos da Secção Luís de Camões 39

Aproveito, igualmente, o ensejo, para publicamente agradecer a uma Pes-
soa, que, em menos de meio-ano, conseguiu fazer com que eu voltasse a ter 
vontade de trabalhar e prosseguir a minha carreira académica. Muito grata 
te estou, bem o sabes.

Mas vamos ao que importa. O tema Camoniano de que hoje “resolvi” 
falar, vem em crescendo, desde há anos por se tratar de mais um tema 
bíblico: daí o titulo “Camões Poeta da Fé. 

Neste caso particular a influência Bíblica tem aqui como que uma com-
paração entre o Livro de Job (do Antigo Testamento, evidentemente), e um 
Soneto que embora um pouco soturno, é também ele belo como a maioria 
da Lírica Camoniana. Atentemos, então no Soneto:

O dia em que naci, moura e pereça,
Não o queira jamais o tempo dar;
Não torne mais ao Mundo, e, se tornar,
Eclipse nesse passo o Sol padeça.

A luz lhe falte, o Sol se escureça,
Mostre o Mundo sinais de se acabar,
Nasçam-lhe monstros, sangue chova o ar,
A mãe ao próprio filho não conheça.

As pessoas pasmadas, de ignorantes,
As lágrimas no rosto, a cor perdida,
Cuidem que o Mundo já se destruiu.

Ó gente temerosa, não te espantes
Que este dia deitou ao Mundo a vida
Mais desgraçada que jamais se viu!

O Livro de Job, encontra-se, segundo a Introdução que acompanha a edi-
ção da Bíblia, a que recorri, como um dos Livros Sapienciais, assim como 
o Livro de Ben-Sirá e o da Sabedoria de Salomão que fazem maior referên-
cia às tradições de Israel, o Livro dos Provérbios, o Livro do Eclesiastes 
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(traduzido, em 1538, por Damião de Góis, mas encontrado, apenas, por 
volta de 2003, por um estudioso do grande Humanista Português, escon-
dido (com receio da Inquisição Portuguesa, muito provavelmente) numa 
Biblioteca de um dos Colégios da tão prestigiada Universidade de Cambri-
dge, e publicado, pela Fundação Calouste Gulbenkian, em meados de 
2004) e, por último, o Livro de Job. O Livro de Job é, para mim, leiga em 
estudos bíblicos, um dos mais bem demonstrativos da verticalidade, 
honestidade, obediência e Fé que, de alguma forma, devem caracterizar o 
Homem na sua plenitude.

A verticalidade e a honestidade são, não tenhamos dúvidas sobre este 
facto, dois dos elementos, que melhor caracterizam a figura de Job. Depois 
destas, a obediência e a Fé são os elementos mais puros da figura de Job. Job 
suportou todas as provações numa demonstração de obediência e Fé, que 
foram fruto da luta entre Deus e Satanás, em que Deus vence, sempre, pela 
Plenitude do Seu Ser Vencedor até aos dias de hoje. No começo do Livro de 
Job são-nos apresentadas as figuras principais, Deus e Satanás, e é-nos des-
crita a figura de Job como um “homem íntegro e recto, que temia a Deus e 
fugia do mal”. Após esta apresentação é dito que era um homem rico deten-
tor de muitos bens. Após estes ‘conhecimentos’, somos confrontados com o 
início das Provações de Job, continuando a ler-se alguns diálogos entre Deus 
e Satanás. Satanás (como acontece, ainda, nos dias de hoje), faz com o que o 
rodeia pareça algo de “inocente”, mas, sabemos bem as artimanhas ue, por 
detrás, nos prepara. Deus, pelo contrário, é o Símbolo da Bondade e da 
Misericórdia, apresenta-se, perante o Homem, como o Símbolo da Pureza e 
da Honestidade, desde que o Homem esteja disposto a segui-Lo. Assim se 
Apresenta no Antigo Testamento, como O faz Igualmente no Novo Testa-
mento, com o Nascimento de Seu Filho, «apresentando-Se, assim, de forma 
mais “eficaz”, se assim o podemos referir a Santíssima Trindade e a figura, 
sempre presente, da Virgem Santa Maria.

Não nos desviemos, no entanto, do caminho que traçámos, em relação à 
bondade, honestidade, verticalidade, obediência e Fé de Job, e as “constan-
tes” artimanhas de Satanás.

De facto, Job, embora perca tudo o que é ‘material’, incluindo os filhos, 
os criados, os escravos, o gado, as sementeiras, e tenha considerado a sua 
mulher como uma insensata, uma vez que ela ‘ouviu a voz de Satanás’, ele 
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mantém a sua integridade, a sua Fé, a sua obediência a Deus, no fundo, e 
digo-o uma vez mais, pois nunca são demasiadas, quando nos referimos a 
este Homem de Deus, a sua Verticalidade e Honestidade. 

Tem, ainda, no início do Livro, a visita de 3 de seus amigos. De tal modo 
ficaram perturbados pela aparência de Job, que nada conseguiram dizer, 
durante 7 dias. Ao fim de 7 dias e 7 noites, Job faz a sua lamentação, e veja-
mos que, apesar de possuir uma extensão bem maior do que o Soneto Camo-
niano (claro está), toda a estrutura da referida lamentação, pode ser inte-
grada, na versão do Poeta. Atentemos então às Lamentações de Job:

“Lamentação de Job

Finalmente Job abriu a boca para amaldiçoar o dia do
seu nascimento.
E Job toma a palavra, dizendo:
– Pereça o dia em que nasci
e a noite que anunciou: «Um homem foi concebido!»
Que esse dia se converta em trevas,
que Deus lá do alto não o tenha em conta,
que a luz não brilhe sobre ele!
Que o reclamem as trevas e as sombras,
que as nuvens o envolvam,
que um eclipse o espante!
A esse dia, que a obscuridade o tenha em seu poder, 
que não se acrescente aos dias do ano,
que não entre no calendário dos meses!
Que seja estéril essa noite, 
que nela não penetrem os brados de alegria!
Que a maldigam os que amaldiçoam os dias, 
os que estão prontos a despertar Leviatã!
Que se obscureçam as estrelas da sua madrugada, 
que espere a luz em vão,
que não veja abrirem-se as pálpebras da aurora!
Já que me fechou as portas do seio materno, 
e não afastou da minha vista o sofrimento!
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Porque não morri eu no seio de minha mãe 
e não expirei ao sair das suas entranhas?
Porque encontrei dois joelhos para me acolherem 
e dois seios para me amamentarem?
Estaria agora deitado e tranquilo, 
dormiria e teria paz,
com os reis e os grandes da terra,
aqueles que construíram para si mausoléus,
ou como os príncipes que têm ouro
e cheias de prata as suas moradas.
Ou porque não fui eu como um aborto escondido, 
como as crianças que não viram a luz?
Lá os maus deixam de se agitar, 
lá repousam os exaustos de forças;
os cativos são deixados em paz,
não ouvem já a voz do seu guarda;
pequenos e grandes, são todos um, ali,
e nem sequer o escravo está sujeito ao seu senhor!
Porque conceder a luz a um infeliz 
e a vida ba quem tem o coração amargurado?
Àqueles que sua oiram pela morte, que nunca chega, 
e a procuram mais do que um tesouro, 
que rejubilam em transportes de alegria
e exultam à vista de um sepulcro? 
Ao homem que já não vê o seu caminho 
e que Deus cerca de todos os lados?
Tenho como alimento os meus suspiros, 
e os meus gemidos espalham-se como água.
Tudo quanto temo me acontece, 
e cai sobre mim o que me inspira medo.
Não tenho paz nem sossego, 
não tenho descanso, só agitação!”

 Após esta lamentação, Job é consolado pelos seus amigos, e responde-lhes, 
conforme o que ouve e dando, quase sempre, uma noção de que forma se 
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constitui a sua força interior, chegando à conclusão de que tudo vem de 
Deus e para Ele volta, apesar de, na maioria das vezes, se sentir, como que 
insultado pela forma como seus amigos tentam consola-lo. Acha Job, que 
eles não têm autoridade, nenhuma, para o consolá-lo da forma como o 
fazem, uma vez que nunca passaram por aquilo que ele está a passar. Após 
alguns discursos e diálogos entre Job e seus amigos, diz-nos no cap. 21:

“Resposta de Job:
Job toma a palavra, dizendo:
-Escutai, escutai as minhas palavras,
concedei-me ao menos esta consolação!
Deixai-me falar 
e, quando tiver acabado, podereis zombar à vontade.
É porventura de um homem que eu me queixo?
Como hei-de impacientar-me?
Prestai-me atenção: ficareis estupefactos 
e poreis a mão sobre a boca.
Eu próprio, só de pensá-lo, me arrepio, 
toda a minha carne estremece.
Como é que os ímpios vivem, 
avançam em idade e crescem em poder?
A sua posteridade prospera diante deles, 
e os seus rebentos multiplicam-se sob os seus olhos.
As suas casas estão em paz e sem medo, 
e a vara de Deus poupa-as.
O seu touro é sempre fecundo, 
e a vaca cria sem abortar.
Deixam correr as crianças como cordeiros, 
os seus filhos saltam e dançam.
Cantam ao som do tímpano e da cítara, 
divertem-se com a flauta.
Acabam os seus dias na prosperidade 
e descem em paz ao Scheol.
E, contudo, disseram a Deus: «Afasta-Te de nós!
Não queremos saber dos Teus caminhos!



44 Colóquio Comemorativo dos 35 Anos da Secção Luís de Camões

Quem é o Todo-Poderoso para que O sirvamos, 
e que lucramos em O invocar?»
Não têm eles a felicidade nas mãos?
Não estão longe de Deus os desígnios dos maus?
Quantas vezes sucede que se lhe apaga a lâmpada, 
que a desgraça caía sobre eles,
que na Sua ira Deus lhes dê o que lhes é devido?
Quando são eles como a palha diante do vento, 
ou do folhedo que o turbilhão arrasta?
Deus reserva castigo para os filhos?
Que o inflija antes a ele, para que o sinta!
Que veja com os próprios olhos a sua ruína, 
que prove da ira do Todo-Poderoso! 
Que lhe importa, depois da morte, a sorte da sua casa, 
quando a série dos seus meses for interrompida?
Mas dão-se a Deus lições de sabedoria, 
a Ele que julga os seres lá do alto?
Morre este, em pleno vigor, 
todo feliz e tranquilo,
quando os flancos estão cheios de gordura,
e a medula dos ossos bem irrigada.
Morre aquele com a amargura na alma, 
sem ter gozado a felicidade.
Juntos vão dormir no pó 
e os vermes cobrem os dois.
Sim, eu sei quais são os vossos pensamentos, 
as reflexões pérfidas a meu respeito.
Vós dizeis: «Onde está a casa do tirano, 
e onde as tendas em que moravam os ímpios?»
Não interrogais os viandantes?
Não reconheceis os seus testemunhos?
No dia da desgraça, o mau é poupado, 
no dia da ira, é preservado.
E quem se atreve a lançar-lhe em rosto o seu proceder 
e lhe paga aquilo que fez?
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É levado com acompanhamento ao cemitério 
e ficam de guarda ao seu túmulo.
São-lhe leves os torrões do vale.
Toda a gente desfila atrás dele 
e diante dele uma multidão inumerável.
Como podeis oferecer-me essas vãs consolações?
Nas vossas respostas não há mais do que engano!”

O objectivo do Livro de Job, e o Soneto Camoniano são, na realidade, muito 
semelhantes. A tristeza, demonstrada, nas lamentações de ambos tem a 
mesma origem, ‘a tristeza do dia em que nasceram’. No entanto, tudo o que 
é feito por Camões nada é mais do que, se assim o podemos considerar, 
como uma lamentação, um grito de revolta e de tristeza, à semelhança do 
que Job, fez, nas sua Lamentação. Seja como for, Job e Camões acabam por 
ter destinos muito diferentes! Job, readquire tudo o que perdeu, devido à sua 
lealdade, honestidade, verticalidade e amor a Deus, Camões, não é bem 
assim. Demonstra, em mais de um soneto, e estou só a pensar nos Sonetos, 
não, de momento, no resto da Lírica, a sua tristeza, pela vida com que o 
‘Fado’ o traçou. Poderemos dizer que a bondade de Job, é, parcialmente 
inversa, à irreverência camoniana.

Dois Homens, diferentes no tempo e épocas de vida, com um destino, 
também ele distinto, mas onde Camões se sente semelhante à figura Bíblica. 
Penso que tentei dar um exemplo da convergência, entre os temas Camonia-
nos e a Bíblia, mas depois de mim, vem quem, na sua comunicação saberá 
dar exemplos, muito mais completos e expressivos do que aquele que fui 
capaz de dar. Grata pela vossa atenção!
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MAIS UM EMBLEMA DE CAMÕES

Prof.ª Doutora Maria Vitalina Leal de Matos

O título justifica-se pela seguinte razão: a existência de emblemas na obra 
camoniana ficou provada no primeiro estudo sobre a matéria que, tanto 
quanto sei, é o de Marion Ehrardt, Repercussões emblemáticas na obra de 
Camões, publicado em 1974 nos Arquivos do Centro Cultural de Paris da 
F. C. Gulbenkian1.

O texto de que hoje me vou ocupar inscreve-se, portanto, nessa linhagem 
e na senda do trabalho da saudosa investigadora. Trata-se, portanto, de mais 
um emblema, um outro, que, este, esteve provavelmente na origem, da pri-
são do poeta em Goa. 

Mas por que razão?
Manuel Severim de Faria, nos seus Discursos Vários Políticos, discute a 

opinião de Pedro Mariz segundo a qual Camões teria sido encarregado do 
cargo de «Provedor-mor dos defuntos às partes da China» pelo Vice-Rei 
D. Pedro de Mascarenhas; e, chamando a atenção para o facto de este Vice-Rei 
ter morrido em 1555, atribui a nomeação ao governador Francisco Barreto.

No regresso de uma das expedições, teria Camões composto uma «Sátira 
que anda no fim da primeira parte das suas Rimas: contra alguns moradores 
daquela Cidade [Goa], com título de Festas que se fizeram à sucessão do 
Governador, do que sentindo-se Francisco Barreto, ou por zelo da justiça, ou 
por queixas dos motejados, o mandou prender, e desterrou para a China no 
ano seguinte de 1556 […] De maneira que esta jornada não foi por despacho, 
senão por pena e degredo, pois diz que a fez quando foi contra ele o injusto 
mando executado.2». 

Esta informação, que lhe vem da Década VII de Diogo do Couto, contém 
também referência ao «terrível naufrágio que padeceu na costa do Camboja, 

1 Pp. 553-556.
2 DISCURSOS VÁRIOS POLÍTICOS, Introdução actualização e notas de Maria Isabel Soares 

Albergaria Vieira, I. N. – C. M. Lisboa, 1999; p. 112-115.
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junto do rio Mecom», tal como consta na est. 128 do Canto X: «Este rece-
berá, plácido e brando / No seu regaço os cantos que molhados / Vêm do 
naufrágio triste e miserando».

Vejamos então que sátiras são essas: procurando nas edições da Lírica, ao 
longo do séc. XX, não se encontra nenhum texto que corresponda a esta 
denominação. Socorri-me da erudição da minha colega e amiga Prof. Dra. 
Isabel A. Penha Dinis e Almeida, que me encaminhou para a 2ª. ed. das 
Rimas, de 15983, onde se encontram as ditas Sátiras ou Festas.

Trata-se de um texto jocoso, ou, citando, de uma «Zombaria que fez sobre 
algũs homē4ns a que não sabia mal o vinho»

A principal curiosidade do texto consiste no facto de ser um emblema (ou 
“empresa”), género muito popular na época a partir da publicação por do 
Livro dos Emblemas de Alciato, em 1531: o emblema compõe-se, habitual-
mente, de três partes: uma divisa (inscriptio, motto, lemma), ou seja, o 
título; uma gravura (pictura, imago, icon, symbolon); e um breve texto poé-
tico, aquilo a que chamaríamos um epigrama (subscriptio) que frequente-
mente constitui uma sentença.

Como faz notar Marion Ehrardt, os emblemas, fazendo «a síntese entre 
poesia e pintura, vieram perfeitamente ao encontro do conceito renascen-
tista de que a pintura seria poesia muda, e a poesia pintura falante, conceito 
este que teve por base a conhecida fórmula de Horácio ut pictura poesis» e 
que Camões aproveitou no Canto VIII quando descreve as bandeiras que 
vão na nau de Paulo da Gama, e que este demoradamente descreve.

Neste caso, não dispomos da gravura; é o próprio texto que faz a descrição: 
«Zombaria que fez sobre algũs homē5ns a que não sabia mal o vinho: 

fingindo que em Goa, nas festas que se fizeram à sucessão de um governador, 
saíram a jogar as canas6 estes certos galantes com divisas nas suas bandeiras, 
e letras conformes suas tenções e inclinações.

E um que bebia excessivamente tirou por divisa um Morcego, ave em que foi 
convertida Alcithoe com as irmãs, por desprezarem os sacrifícios de Baco. E como 

3 Fólio 200 e ss.
4 E com til.
5 E com til.
6 O jogo de canas era um dos mais apreciados então.
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aquele que se em tal erro caísse não queria ser convertido em tão baixo animal, 
e tão nojoso, dizia a sua letra assi em castelhano:

Si yo desobediciere
A tu deidad sancta y pura,
En almudes mi figura.

Alguns praguentos7quiseram dizer que esta letra era maliciosa, e que não queria 
dizer tanto, que se desejar este galante ser mudado em al8, como desejava almudes 
deste licor. Mas é muito grande falsidade que, sendo a letra assi feita, acaso acertou 
de sair aquela palavra com que molhava as suas, quem tirava a divisa. Do que o 
inocente autor despois ficou para se enforcar. Mas outro galante, que de fino bêbado 
já passava os limites do bom e costumado beber, tirou por ũa divisa ũa palmeira, 
árvore que entre os antigos significava vitória, e ao pé dela alguns ramos e vides e 
de parreiras pisadas, e dizia a letra assi:

Ficai vencidos sem glória
Vós vides, e vós parreiras;
Porque os ramos das palmeiras
São os que tem a vitória.

Também aqui não faltaram praguentos que quiseram dizer o vinho que este 
devoto, deixando já para trás de Portugal, cometia com valeroso ânimo: Orracas 
e Fulas, tendo em pouco Caparicas e Seixais. Mas quem há que fuja de más 
línguas? Ou de mal costumadas gargantas?

Outro galante a quem fazia mal ao estâmago beber o vinho aguado tirou por 
divisa ũa peça de chamalote sem águas que lhe apresentava o Deus Baco:

Sem águas, Senhor, levai-o
Se for bom,
Que las águas de Moncayo
Frias son.

7 Maledicentes.
8 Outra coisa.
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Aqui não tiveram praguentos que dizer, por ser opinião de física serem melhores 
os mantimentos simples que compostos.

Outro que no beber lançava a barra inda mais além que os acima escritos tirou por 
divisa ũa salmandria9, passeando por cima de ũas brasas de fogo, e a letra dizia.

En el fuego bivo yo.

Mas o pintor errando as letras acertou de pôr: De fogo la bevo yo. Donde os pra-
guentos quiseram adivinhar que este galante bebia Orraca de fogo. O demónio foi 
fazer tal erro para dele sair tamanho acerto.

Outro devoto que, des que estava quente dizia dos companheiros quaisquer 
que fossem o que de cada um sabia sem respeito, tirou por divisa um demoni-
nhado, lançando os olhos em alvo, escumando e apontando com um dedo para o 
frasco de vinho, e dizia a letra:

Se falar demasiado
Não mo tachem10 porque em fim
Aquela alma fala em mim.

Sendo até aqui introduzidos os religiosos de Baco, pediram dous outra religião11 
que também os deixassem jogar as canas, e que eles tirariam tal divisa com que 
se tirasse a limpo sua habilidade. Sendo entrado ambos juntos por certa confor-
midade que havia entre ambos trouxeram pintadas nas bandeiras, cada um, seu 
par de pombas; e dizia a letra:

Se como vos há i par
Vós podereis julgar.

Certo que até qui chegou a malícia dos homens porque tão sutilmente quise-
ram interpretar a inocência desta letra que tomaram a derradeira sílaba da 
primeira regra e ajuntaram-na com a primeira da derradeira que vem a 

9 Salamandra.
10 Pôr tacha; culpar.
11 Ordem religiosa, ou os devotos.
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dizer parvos, me disseram que juntos significavam isto aqueles dous inocentes. 
Mal pecado, tão errada anda a maldade humana, que logo tem por parvos 
aos que sabem pouco.

Outro homem entrou também por aderência12nas canas, o qual dizem que 
tinha partes maravilhosas, porque era tão perfeito em suas cousas que o seu 
comer havia de ser o melhor temperado e mais suave do mundo. E seus vesti-
dos eram sempre do mais fino pano e cetins que se pudessem descobrir; e com 
esta perfeição até nos amores e amizades se lhe estendia. Porque com seus 
amigos sempre tinha subtilezas de conversação, e com as amigas, um fingir 
que queria o que não queria. E enfim, até no jogar usava daquelas manhas13, 
todas as que para ganhar eram necessárias. E tinha mais um revés da fortuna 
recebido que se lhe estendia desde a ponta do nariz até ũa orelha. Este Senhor 
tirou por divisa ũa camisa toda lavrada de pontinhos, lavor antigo, e a letra 
dizia assi:

Pontos de honrado e sesudo
Sempre na vida quis ter,
Apontado no viver,
Apontado mais que tudo
Em meu vestido e comer;
Pontos sutis no meu gosto,
Mais sutis no conversar
Tanto me vim apontar
Que trago apontado o rosto
E as cartas para jogar.

Muitos outros homens ilustres quiseram ser admitidos nestas festas e canas, e que 
se fizesse memória deles, conforme as calidades, mas infinita escritura fora, 
segundo todos os homens da Índia são assinalados, e por isto estes bastem, pêra 
servirem de amostra do que há nos mais.»

«Trata-se dum texto […] em prosa, mas contendo versos a propósito de cada 
personalidade aludida. São bêbados inveterados que escolhem, cada um, uma 

12 Por cunha, por empenho.
13 Habilidades, astúcias.
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“divisa” ou emblema. É um texto humorístico e cheio de jogos de palavras 
divertidos e maliciosos. Evidentemente, colocando-o no contexto para que 
fora feito, uma ocasião oficial e solene, não surpreende que tenha caído mal.14»

O texto não anda editado em qualquer das edições do séc. XX, e é por-
tanto desconhecido do público e até dos camonistas, embora a sua qualidade 
seja notável, e não o macule qualquer dúvida de autoria. 

Lendo as Anedotas Portuguesas e memórias biográficas da corte portuguesa15, 
verificamos que há afinidades entre as anedotas que se referem ao poeta e 
este texto: o mesmo gosto pela caricatura, pelo humor, pela facécia, o vezo 
habilíssimo de captar o ponto fraco – são traços comuns aos poemas que 
podemos considerar anteriores à partida para Índia; ora, com efeito, encon-
tramos os mesmos traços nas Sátiras de que hoje nos ocupamos. 

A veia satírica que inspira o texto em questão veio ao de cima novamente 
em Goa, e podemos admitir que adquiriu outros motivos de se exercer e de 
se requintar, se tivermos em conta o poema, esse bem conhecido, dos Dispa-
rates da Índia, onde o autor usa a língua portuguesa, a castelhana e até a 
latina, provérbios, ditos populares, subentendidos, e, sem se preocupar com 
a métrica, lança mão de toda a forma de castigar vícios, manias e costumes 
que, em sua opinião, merecem censura.

Voltando à nossa Zombaria: o poeta imagina uma ficção, ou um espectá-
culo em que os homens «saíram a jogar as canas [um jogo muito apreciado 
então] estes certos galantes com divisas nas bandeiras, e letras conforme suas 
tenções e inclinações.»

Segue-se o caso de cada um, com o azar de a letra que lhe cabe poder ser 
interpretada subtilmente pelos «praguentos» (os maldizentes) de modo mali-
cioso, arrevesado. O poeta argumenta no sentido contrário, fingindo opi-
nião diferente, mas debalde, porque o mal já estava dito ou insinuado, e já 
constava publicamente.

Curiosamente, no texto aparecem figuras (um morcego, uma palmeira, 
uma salamandra, umas cartas de jogar) que são representações clássicas da 
emblemática, o que mostra de que modo o poeta conhecia o género.

14 Maria Vitalina Leal de Matos, “Biografia de L. de Camões”, Dicionário de Luís de Camões,  
coord. de Vítor Aguiar e Silva, Caminho, 2011, p. 87.

15 Leitura do texto, introdução, notas e índices por Christopher C. Lund, Coimbra,  
Almedina, 1980.
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Uma das formas de diversão consiste no discurso em que o poeta aparenta 
escandalizar-se com interpretações tão maldosas e faz por contradizê-las, 
embora sem o conseguir.

Suponho que este feitio satírico, predisposto para a troça e para o sar-
casmo seja uma das razões pelas quais Camões nunca foi apreciado pelos 
oficiais do mesmo ofício. Com efeito, o poeta raramente é mencionado por 
outros poetas; outra razão será o longo afastamento da capital, onde quem 
estava ia fazendo a sua obra, tecendo a sua teia de relações, a sua carreira, 
obtendo empregos vantajosos. 

Foi o que se passou também com Fernão Álvares do Oriente, e que Antó-
nio Cirurgião nos leva a compreender: «percebe que existe “uma rivalidade 
aguda” entre os poetas bem recebidos nas cortes dos aristocratas ou dos magnates 
e os outros que – como o próprio Fernão Álvares e Camões – tinham feito a vida 
“nas campanhas ultramarinas […] trazendo, portanto […] numa mão a espada 
e noutra a pena» (1976, p. 264). Bem observado! Que vinham fazer aqueles toscos 
sem maneiras, pretendendo competir com os poetas palacianos nos salões da elite 
lisboeta, pedante e conformista?16 (p. 388). 

Num estudo de 2008, em homenagem a Pina Martins, estudo depois 
publicado numa colectânea do Centro Interuniversitário de Estudos Camo-
nianos, escrevi: «Sem querer dramatizar […] temos de admitir que parece 
haver aqui [em torno de Camões, na obra dos seus contemporâneos] uma 
conspiração do silêncio.

Note-se, aliás, que Camões corresponde a este silêncio da mesma forma, 
pois não só não os cita [aos outros poetas] como nunca se refere aos seus 
guias (deles), Sá de Miranda, [etc.] o que não deixa de ser surpreendente17».

 
Nota Final: A exposição foi completada com a apresentação de cerca de uma 
dezena de imagens de “Emblemas” retirados da obra de Andrea Alciato 
(1492-1550).

16 Fernão Álvares do Oriente, Lusitânia Transformada,  
Introdução e actualização do texto de António Cirurgião, Lisboa, 1985.

17 «Os poetas do séc. XVI: Relações literárias», Maria Vitalina Leal de Matos,  
Camões: Sentido e Desconcerto, Coimbra, 2011, pp. 226-227.
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MEMÓRIAS DE BABILÓNIA E DE SIÃO
NAS REDONDILHAS “SÔBOLOS RIOS”

Prof. Doutor Manuel Augusto Rodrigues †

Na audiência geral de 30 de Novembro de 2005 o papa Bento XVI dedicou 
a sua alocução ao Sal 136 (ou 137 como passamos a chamar) conhecido por 
“Junto dos rios da Babilónia” ou “sobre os rios de Babilónia”. Começou por 
afirmar o Pontífice: «Nesta primeira quarta-feira do Advento, tempo litúr-
gico de silêncio, vigilância e oração em preparação para o Natal, meditamos 
o Sal 137, que se tornou célebre na versão latina do seu início, “Super flumina 
Babylonis”1. O texto recorda a tragédia vivida pelo povo hebraico durante a 
destruição de Jerusalém, que aconteceu em 586 a.C., e o sucessivo e conse-
quente exílio na Babilónia. Estamos diante de um canto nacional de sofri-
mento, marcado por uma saudade crescente do que se perdeu. Esta insis-
tente invocação ao Senhor, para que liberte os seus fiéis da escravidão 
babilónica, exprime também os sentimentos de esperança e de expectativa 
da salvação com os quais iniciámos o nosso caminho do Advento».

Ratzinger falou depois do Salmo e do seu conteúdo: «A primeira parte 
do Salmo (cf. vv. 1-4) tem como fundo a terra do exílio, com os seus rios e 
canais, precisamente os que irrigam a planície babilónica, sede dos depor-
tados hebreus. É quase a antecipação simbólica dos campos de extermínio 
nos quais o povo hebreu no século que há pouco terminou foi encami-

1 “Jucundare filia Sion, et exsulta satis, filia Jerusalem” é uma antífona própria do primeiro 
domingo do Advento. Sobre o mesmo tema escreveu o profeta Sofonias um encantador texto  
que aqui trancrevemos: «Lauda, filia Sion; iubilate, Israel! Laetare et exsulta in omni corde,  
filia Ierusalem! Abstulit Dominus iudicium tuum, avertit inimicos tuos; rex Israel, Dominus,  
in medio tui, non timebis malum ultra. In die illa dicetur Ierusalem: “Noli timere, Sion;  
ne dissolvantur manus tuae! Dominus Deus tuus in medio tui, fortis ipse salvabit; gaudebit super 
te in laetitia, commotus in dilectione sua; exsultabit super te in laude sicut in die conventus”. 
“Auferam a te calamitatem, ut non ultra habeas super ea opprobrium. Ecce ego interficiam 
omnes, qui afflixerunt te in tempore illo; et salvabo claudicantem et eam, quae eiecta fuerat, 
congregabo; et ponam eos in laudem et in nomen in omni terra confusionis eorum, in tempore 
illo, quo adducam vos, et in tempore, quo congregabo vos. Dabo enim vos in nomen et in laudem 
omnibus populis terrae, cum convertero sortem vestram coram oculis vestris “, dicit Dominus» 
(Sof 3, 14-20).
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nhado através de uma opressão aviltante de morte, que permaneceu como 
vergonha indelével na história da humanidade. A segunda parte do Salmo 
(cf. vv. 5-6) é, ao contrário, a cidade perdida de Jerusalém mas viva no 
coração dos exilados».

O Papa emérito teceu interessantes considerações acerca de certos temas 
do Salmo: «2. Nas palavras do Salmista estão incluídos a mão, a língua, o 
paladar, a voz, as lágrimas. A mão é indispensável para quem toca a harpa: 
mas agora ela está paralisada (cf. v. 5) pela dor, também porque as harpas 
estão penduradas nos salgueiros. A língua é necessária ao cantor, mas 
agora está colada ao paladar (cf. v. 6). Em vão os raptores babilónicos 
“pediam canções... canções de alegria” (v. 3). Os “cânticos de Sião” são 
“cânticos do Senhor” (vv. 3-4), não são canções folclóricas e de espectáculo. 
Só na liturgia e na liberdade de um povo podem elevar-se ao céu».

Fez a seguir uma longa alusão ao comentário que Santo Agostinho dedi-
cou ao Sal 137 que se reveste de grande actualidade: «Deus, que é o último 
arbítrio da história, saberá compreender e acolher segundo a sua justiça 
também o grito das vítimas, além dos acentos ásperos que por vezes ele 
assume. Gostaríamos de nos confiar a santo Agostinho para uma ulterior 
meditação sobre o nosso Salmo. Nela o grande Padre da Igreja introduz 
uma nota surpreendente e de grande actualidade: ele sabe que entre os 
habitantes da Babilónia se encontram pessoas que se comprometem pela 
paz e pelo bem da comunidade, mesmo se não partilham a fé bíblica, isto 
é, se não conhecem a esperança da Cidade eterna pela qual nós aspiramos. 
Eles levam consigo uma centelha de desejo do desconhecido, do maior, do 
transcendente, de uma verdadeira redenção. E ele diz que também entre os 
perseguidores, entre os não-crentes, existem pessoas com esta centelha, 
com uma espécie de fé, de esperança, na medida que lhes é possível nas 
circunstâncias em que vivem. Com esta fé, também numa realidade desco-
nhecida, eles estão realmente a caminho rumo à verdadeira Jerusalém, a 
Cristo».

Ratzinger lembrou depois que com esta abertura de esperança também 
para os babilónios, como lhes chama Agostinho, para os que não conhe-
cem Cristo, nem sequer Deus, e contudo desejam o desconhecido, o 
eterno, ele adverte-nos também a nós que não nos fixemos simplesmente 
nas coisas materiais do momento presente, mas que perseveremos no cami-
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nho para Deus. Só com esta esperança maior podemos também, do modo 
justo, transformar este mundo. Santo Agostinho diz isto com as seguintes 
palavras: “Se somos cidadãos de Jerusalém... e devemos viver nesta terra, 
na confusão do mundo presente, na actual Babilónia, onde não habitamos 
como cidadãos mas somos presos, é preciso que quanto foi dito pelo Salmo 
não só o cantemos mas vivamos: o que se faz com uma aspiração profunda 
do coração, plena e religiosamente desejoso da cidade eterna”.

E acrescenta em relação à “cidade terrestre, chamada Babilónia”: ela 
“tem pessoas que, movidas pelo amor por ela, se esforçam para garantir a 
paz temporal sem alimentar no coração outra esperança, aliás repondo 
nisto toda a sua alegria, sem se promover outra coisa. E nós vemo-los fazer 
todos os esforços para se tornarem úteis à sociedade terrena. Mas, se se 
esforçam com consciência pura nestas tarefas, Deus não permitirá que 
pereçam com Babilónia, tendo-os predestinado para serem cidadãos de 
Jerusalém: mas contanto que, vivendo na Babilónia, não tenham a ambi-
ção da soberba, a pompa caduca e a arrogância irritante... Ele vê a sua 
disponibilidade e mostrar-lhes-á a outra cidade, pela qual devem verdadei-
ramente suspirar e orientar todos os esforços». Concluiu a sua alocução 
com etas palavras: «E pedimos ao Senhor que desperte em todos nós este 
desejo, esta abertura a Deus, e que também os que não conhecem Deus, e 
os que não conhecem Cristo possam ser tocados pelo seu amor, para que 
todos juntos nos coloquemos em peregrinação para a Cidade definitiva e a 
luz desta Cidade possa surgir também neste nosso tempo e no nosso 
mundo».

A esta magnífica intervenção de Bento XVI nada havia a acrescentar. 
Tentaremos contudo enriquecer o nosso espírito abordando mais alguns 
aspectos que tão valioso texto bíblico proporciona. Foi nossa preocupação 
fundamentar certas passagens noutros textos bíblicos que podem esclare-
cer o conteúdo do Sal 137. Deste modo compreendemos melhor a mentali-
dade hebraica no seu conjunto e penetramos com mais clarividência no 
pensamento do autor desconhecido de “Sôbolos rios”.   

“Sôbolos rios”, como tem sido reconhecido por tantos autores, é indis-
cutivelmente uma obra prima da literatura portuguesa. Baseando-se no 
Sal 137, conhecido por “Super flumina Babylonis” ou “Redondilhas de 
Babel e Sião”, o nosso Épico construiu um excelente texto literário, impreg-
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nado de um denso e belo conteúdo filosófico e espiritual2. Também cha-
mado “balada do exílio” equipara-se a uma lamentação ou elegia, a única no 
Saltério, que pela fé e pelo amor a Cristo que nele brilham aponta para a 
esperança na eternidade. Camões, poeta da fé, soube de forma magistral 
extrair de um salmo breve e que aparentemente traduz uma narração simples 
uma imensidade de ideias sobre o homem na sua efémera peregrinação pela 
terra em cusca da beatitude que existe em Sião celestial. É uma paráfrase 
muito bem conseguida onde tudo se congrega no louvor a Sião que agora na 
liturgia do Advento ganha especial significado. 

Tendo sido o monte dos amorreus mas veio Sião a tornar-se a Jerusalém 
dos hebreus e dos cristãos, com a cidade de David e o templo a dominarem 
a sua história, e mais tarde também dos muçulmanos, com um significado 
deveras profundo que dificilmente exprimimos por palavras. 

Os livros bíblicos falam de Sião como sítio geográfico chamando-lhe filha 
de Sião, formosa e irradiando alegria e felicidade. É a santa morada do Altís-
simo e foi dela que saiu a Palavra divina: «Quia de Sion exibit lex, et verbum 
Domini» (Is 2,3)». São inúmeras as vezes que o grande profeta Isaías se refere a 
Sião, muito mais do que Jeremias, as Lamentações, Baruc, Joel, Amós, Abdias, 
Miqueias, Sofonias, Zacarias e 1 Mac. No Novo Testamento encontramos o 
nome nos evangelistas Mateus e João e S. Paulo em Rom, 9, 35 alude a Sião 
nestes termos: «Ecce pono in Sion lapidem offensionis», o mesmo fazendo 
S. Pedro em 1 Pet 2, 6: «Ecce pono in Sion lapidem summum»; finalmente o 
último livro da Bíblia diz: «Ecce Agnus stabat super montem Sion» (Ap 14, 1). 

Em oposição a Sião está Babel, Babylon ou Babilónia, também termos 
frequentes na Sagrada Escritura por motivos históricos, religiosos e culturais. 
Começou por ser a cidade da confusão das línguas e, ao contrário de Sião, 
Babilónia é a cidade do pecado e da corrupção. Assim lê-se em Zac 2, 7: 

2 Entre os autores que recorreram ao “Super flumina Babylonis” contam-se Jorge de Sena; William 
Faulkner com “If I Forget Thee, Jerusalem” (1939), traduzido por Jorge Luis Borges com o título 
“Las palmeras salvajes” (1940); Albert Bat-Sheva, “De Sion exibit lex et verbum domini de 
Hierusalem: Essays on Medieval Law, Liturgy and Literature in Honour of Amnon Linder. 
Brepols Publishers, 2001; Carl Jung no seu epitáfio: «Primus homo de terra terrenus»  
e «Vocatus atque non vocatus deus aderit». Vid. Les Paraphrases bibliques aux XVIe et XVIIe siècles. 
Actes du colloque de Bordeaux des 22, 23 et 24 septembre 2004. Textes réunis par Véronique Ferrer  
et Anne Mantero, introduction par Michel Jeanneret, Genève, Droz, coll. «Travaux d’ humanisme  
et de Renaissance », n.º 415, 2006. T. S. Eliot no poema “Das wüste Land” e Heinrich Heine  
no “Romanzero” inspiraram-se igualmente no Sal 137.
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«O Sion, fuge quae habitas apud filiam Babylonis»; no Ap 14, 8: «Cecidit, ceci-
dit Babylon illa magna»; e em 17, 5: «Babylon magna, mater fornicationum». 

Babilónia e Sião são, respectivamente, dois símbolos do mal que importa 
esmagar pela pedra angular que é Cristo e do bem por excelência a alcançar 
na pátria dos eleitos, dos que foram fiéis ao Cordeiro. O cristo-centrismo é 
uma marca importante da alegoria que se descobre no texto sagrado. Será a 
derrota do inimigo e a vitória final na santa morada onde brilha a luz perpé-
tua. Cada termo e cada expressão do “Super flumina” prestam-se a uma 
reflexão de grande riqueza.  O autor inculca uma verdade essencial: Sião é a 
meta a atingir pelo que jamais deve ser profanando o santo nome de Javé. 
Pendurem-se as cítaras (kinnôrôth) nos salgueiros e nunca se cantem cânticos 
de Javé fora de Sião.  John V. Fleming tratando da bíblica exegese espiritual 
e alegórica na Idade Média e Renascença, considera o “Super flumina” 
(Babilónia e Sião) em redondilhas como uma obra prima de filosofia do 
humanismo cristão que o vate coloca como uma tónica de intensidade medi-
tativa. Os Salmos prestam-se a considerações deste género3. Os poetas euro-
peus puseram de parte os mitos pagãos e apelaram à verdade bíblica. Foi o 
que fez Camões (1524?-1580) com os Lusíadas e com “Sôbolos rios”, este uma 
complexa reflexão do “homo Viator”. O poeta junta temas pessoais com 
outros artísticos, literários e espirituais com um fundo renascentista admirá-
vel. Houve quem lhe chamasse a Divina Comédia em miniatura e Lope de 
Vega apelidou-o de “a pérola de toda a poesia”. A combinação de aspectos 
literários com a essência do homem, a teologia e a espiritualidade torna o 
poema extremamente rico, aberto e abrangente.

Conhecedor da Bíblia e da teologia cristã serviu-se de um texto bíblico 
para uma reflexão profunda acerca de si mesmo à luz dos ensinamentos con-
tidos na Sagrada Escritura e na tradição cristã. Comparável às Confissões de 
Santo Agostinho e aos Salmos “De profundis” e “Miserere” o Épico confessa 
o seu passado longe da graça de Deus, arrepende-se e encara o futuro com 
uma fé e uma esperança inquebrantáveis em que se apresenta como interve-
niente do acto. Poema conhecido tanto como por Sôbolos rios que vão (seu 
primeiro verso), quanto por Redondilhas de Babel e Sião e, também, por 

3 John V. Fleming, professor emérito da Universidade da Pensilvânia, que se tem dedicado  
à literatura ibérica, editará brevemente o livro Luis de Camoes. The Poet as Scriptural Exegete. 
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“Super flumina”. Sentado a chorar vieram as lembranças: Babilónia é o mal 
presente, Sião o tempo passado. O passado fez-se presente. Foi um sonho.

No decurso dos tempos muitos foram os comentários bíblicos e as paráfra-
ses elaborados sob a inspiração do “Super flumina”. Alguns Padres da Igreja 
como Hilário, Jerónimo e Agostinho contam-se entre os que interpretaram o 
Salmo de forma cristã. Na liturgia, na música e nas artes reflectiu-se o eco 
deste precioso salmo4. Lembramos os poetas Luís de León e João da Cruz. O 
primeiro inicia assim o seu texto: «Cuando presos passamos/Los rios de Babi-
lonia sollozando,/nos sentamos/A descansar llorando,/De ti, dulce Sion, nos 
acordando./Alli, de descontos,/Colgamos de los sauces levantados/Los dulces 
instrumentos/Que, en Sion acordados,/Solian tañer salmos sagrados./Colgá-
molos de enojo/De ver que aquellas bárbaras naciones/Tuvieren cruel antojo/
De oir cantar canciones/A quien hacen llorar mil sinrazones».

S. João da Cruz explicita mais e melhor a composição do “Super flumi-
na”5. Nuna poesia dedicada ao Sal 137, ele que estava prisioneiro no cárcere, 
identifica-se com o povo de Israel exilado em terra estrangeira: 

«¡O Sión! a quien amava/era dulce tu memoria,/y con ella más llorava»; 
«Dezid, ¿cómo en tierra ajena donde por Sión llorava/cantaré yo la alegría/
que en Sión se me quedava? Allí me hyrió el amor/y el coraçón me sacava./
Díxele que me matase/pues de tal suerte llagava/yo me metía en su fuego/
sabiendo que me abrasava/desculpando el avezica que en el fuego se acababa/
estávame en mí muriendo/y en ti solo respirava/en mí por ti me moría/y por 
ti resucitava/que la memoria de ti./Ali me feriu o amor/porque en ti esperava 
a la piedra que era Christo/por el qual yo te dexaba».

Acerca da frase “ferido pelo amor de Deus” escreveu alguém: 
«Ferito dall’amore di Dio, scrisse in carcere alcune poesie che reste-

ranno tra i versi più sublimi della letteratura spagnola, certamente tra le 
più elevate composizioni mistiche di tutti i tempi»: dez romances trinitá-
rios e o poema “La fonte”. Nel profondo dell’abisso, nel buio terribile che 
l’avvolgeva ancora fisicamente, nel centro oscuro della notte, dal suo cuore 

4 Desde Palestrina (1525–1594), Orlando di Lasso (1532–1594), Nicolas Gombert (c. 1495–c. 1560), 
Costanzo Festa (c. 1490-1545), Filipe de Monte (1521–1603) e Tomás Luis de Vitória (1548-1611), 
muitos foram os compositores que se inspiraram em “Super flumina”. 

5 S. João da Cruz na sua obra na “Subiida do Monte Carmelo”, na “Noite escura”  
e noutros apresenta textos que estão na linha do “Sôbolos rios” camoniano. 
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nacquero le più calde e luminose poesie d’amore costruite con materiale 
biblico, ma anche secondo lo stile e le forme in uso al suo tempo». Foi 
também na prisão que o seu coração se abriu a Deus no célebre comentário 
ao Cântico dos Cânticos. 

Eis o texto: 
«Encima de las corrientes
que en Babilonia hallava
allí me senté llorando
allí la tierra regava
acordándome de ti
¡o Sión! a quien amava
era dulce tu memoria,
y con ella más llorava. 
– Dexé los traxes de fiesta
los de trabaxo tomava
y colgué en los verdes sauzes
la música que llevaba
puniéndola en esperança
de aquello que en ti esperava.
Allí me hyrió el amor
y el coraçón me sacava.
Díxele que me matase
pues de tal suerte llagava
yo me metía en su fuego
sabiendo que me abrasava
desculpando el avezica
que en el fuego se acababa
estávame en mí muriendo
y en ti solo respirava 
en mí por ti me moría
y por ti resucitava 
que la memoria de ti.
daba vida y la quitava.
Gozábanse los estraños
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entre quien cautivo estava.
Preguntávanme cantares
de lo que en Sión cantava
veamos cómo sonava.
– Dezid, ¿cómo en tierra ajena
donde por Sión llorava
cantaré yo la alegría
que en Sión se me quedava?
Echaríala en olbido
si en la ajena me gozava.
Con mi paladar se junte
la lengua con que hablava
si de ti yo me olbidare
y a mí, porque en ti esperava
a la piedra que era Christo
por el qual yo te dexaba.
en la tierra do morava.
Sión por los verdes ramos
que Babilonia me dava
de mí se olbide mi diestra
que es lo que en ti más amava
si de ti no me acordare
en lo que más me gozava
y si yo tuviere fiesta
y sin ti la festejava.
¡O hija de Babilonia
mísera y desventurada!
Bienaventurado era
aquel en quien confiava
que te a de dar el castigo
que de tu mano llevava
y juntará sus pequeños.
Debetur soli gloria vera Deo.
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Jerusalém, a cidade santa dos hebreus, foi arrasada pelos babilónios em 
586 a. C. O templo que era a sua jóia não foi poupada a tão devastadora 
invasão. O exílio da Babilónia foi o destino dos vencidos que só em 532 Ciro, 
rei da Pérsia, regressariam à pátria. 

Neste trabalho falaremos primeiramente da parte exegética e depois da 
transposição cristã, tecendo alguns comentários sobre vários aspectos que 
Camões primorosamente desenvolveu a partir do texto bíblico.  

Alonso Luís Shökel caracteriza assim o Sal 137: acima de tudo Jerusalém: 
«É uma lamentação ou elegia, a única do Saltério. Uma voz de longe intro-
duz o poema. Distância temporal com perfeitos; espacial com “ali”. A voz 
introduz dois grupos que indicam um diálogo. Terá sido já repatriado? 
Parece que não. Desterrados em três grupos: os assimilados a Babilónia, os 
desesperados e os fiéis ao passado político e religioso, os que com esperança6. 
Ciro com o decreto. Jerusalém acima de tudo. Composição não arquitectó-
nica mas lírica. Breves cenas encadeadas. 

Os vv. 1-2 descrevem uma cena com uma certa tonalidade de pena. 
Entram os babilónios, 3. Juramento, 4-6. Imprecação, 7. Cantam uma bem-
-aventurança sarcástica, 8-9. Resposta ao v. 3. É um poema com grande 
concentração e intensidade, num processo rápido, apresentando um cenário 
abrangente com refinamento sonoro. 

Em 1-2: cenário aprazível, vid. Sal 46, 20s; recordação, Is. 43, 18-19: 
«Esqueçam o que se foi; não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma 
coisa nova! Ela já está surgindo! Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou 
abrir um caminho e riachos no ermo». O canto figura em Lam 1, 2.16: «Plo-
rans plorat in nocte, et lacrimae eius in maxillis eius; non est qui consoletur 

6 Luís Alonso Schökel, Bíblia del Peregrino. Antiguo Testamento. Poesía. Edición de estúdio, t. II, 
Bilbau: Ediciones Ega-Mensajero-Verbo Divino 1997, pp. 774-775. Acerca da recepção do Sl 137 
no contexto do Saltério, questão que merece uma atenção particular, escreveu Thomas Krüger 
com grande objectividade e rigor: «Die Rezeption von Ps 137 im Kontext des Psalters und seine 
weitere Rezeptionsgeschichte zeigen, dass der Text ein beachtliches Deutungspotential für die 
Verarbeitung neuer Erfahrungen enthält. Daneben transportiert er aber auch höchst 
problematische Theologumena. Zu deren Wahrnehmung und kritischer Reflexion kann eine 
sorgfaltige philologische und historisch-kritische Analyse des Textes beitragen – auch wenn sich 
sein Zeitbezug und die entsprechenden historischen Sachverhalte nicht mehr mit der 
wünschenswerten Präzision ermitteln lassen» (An den Strömen von Babylon…Erwägungen zu 
Zeitbezug und Sachverhalt in Psalm 137, in Sachverhalt und Zeitbezug. Semitische und 
altestamentliche Studien. Adolf Denz zum 65. Geburtstag, ed. Rüdiger Bartelmus e Norbert Nebes. 
Wiesbaden: Harrassowitz Verlag 2001, 79-84). 
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eam ex omnibus caris eius: omnes amici eius spreverunt eam et facti sunt ei 
inimiciIdcirco ego plorans, et oculus meus deducens aquas, quia longe fac-
tus est a me consolator reficiens animam meam; facti sunt filii mei desolati, 
quoniam invaluit inimicus». 

Em 3-4: curiosidade pelo exótico e burla aos vencidos que pedem trocar o 
choro por alegria. Deve preferir-se Deus e a Babilónia. 

5-6: paralisados e mudos a lembrar Ez 3.24-27: «Et ingressus est in me 
spiritus et statuit me super pedes meos et locutus est mihi et dixit ad me: 
“Ingredere et includere in medio domus tuae. Et tu, fili hominis, ecce data 
sunt super te vincula, et ligabunt te in eis, et non egredieris in medio eorum; 
et linguam tuam adhaerere faciam palato tuo, et eris mutus nec quasi vir 
obiurgans, quia domus exasperans est. Cum autem locutus fuero tibi, ape-
riam os tuum, et dices ad eos: Haec dicit Dominus Deus. Qui audit, audiat; 
et, qui contemnit, contemnat, quia domus exasperans est». 

O esquecimento pode ser fonte de apostasia – o melhor gozo é o da cidade 
amada Ez 24, 25-27: «Et tu, fili hominis, ecce in die, quo tollam ab eis forti-
tudinem eorum et gaudium magnificentiae et delicias oculorum eorum et 
desiderium animae eorum, filios et filias eorum; in die illa, cum venerit 
fugiens ad te, ut annuntiet tibi, in die, inquam, illa aperietur os tuum cum 
eo, qui fugit; et loqueris et non silebis ultra erisque eis in portentum, et 
scient quia ego Dominus». 

7: Sobre os idumeus recorde-se Abd 11-14 com a alusão à queda de Jerusa-
lém com incêndios, mortes, saque, deportação. Os idumeus em vez de dar 
asilo aos fugitivos, descobrem-nos e entregam-nos aos vencedores e partici-
pam na divisão dos despojos e pessoas. É uma participação completa: olho 
para ver, boca para ridicularizar, pés para entrar, mãos para tomar, coração 
para alegrar-se. Há uma referência à fraternidade (dia do irmão): «In die cum 
stares ex adverso, quando capiebant alieni exercitum eius, et extranei ingre-
diebantur portas eius et super Ierusalem mittebant sortem, tu quoque eras 
quasi unus ex eis. Et non respicies diem fratris tui, diem calamitatis eius; et 
non laetaberis super filios Iudae in die perditionis eorum; et non magnifica-
bis os tuum in die angustiae. Neque ingredieris portam populi mei in die 
ruinae eorum; neque respicies et tu malum eius in die vastitatis illius et non 
mittes manum in opes eius in die vastitatis illius; neque stabis in exitibus, ut 
interficias eos, qui fugerint, et non trades reliquos eius in die tribulationis». 
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A intervenção dos idumeus leva-nos a ver a terra estrangeira nua como 
uma matrona: a vaidade feminina com satírica plasticidade, os gestos como 
provocação. O castigo é brutal e responde ao delito. Recorda Is 3, 16-17: «Et 
dixit Dominus: “Pro eo quod elevatae sunt filiae Sion et ambulaverunt 
extento collo et nutibus oculorum, parvis passibus incedebant et catenulis 
pedum tinniebant, decalvabit Dominus verticem filiarum Sion et Dominus 
crinem earum nudabit»; 47, 1-5: «Descende, sede in pulvere, virgo filia 
Babylon; sede in terra sine solio, filia Chaldaeorum, quia ultra non vocabe-
ris mollis et tenera. Tolle molam et mole farinam; depone velum tuum, 
subleva stolam, revela crura, transi flumina. Revelabitur ignominia tua, et 
videbitur opprobrium tuum. “Ultionem capiam, nemini parcam”, dicit 
Redemptor noster, Dominus exercituum nomen illius, Sanctus Israel. Sede 
tacens et intra in tenebras, filia Chaldaeorum, quia non vocaberis ultra 
Domina regnorum»; e Ez 23, 28-29: «Quia haec dicit Dominus Deus: Ecce 
ego tradam te in manu eorum, quos odisti, in manu, de quibus recessit 
anima tua; et agent tecum in odio et tollent omnes labores tuos et dimittent 
te nudam et ignominia plenam, et revelabitur ignominia fornicationum 
tuarum, scelus tuum et fornicationes tuae»; Lam 1,8: «Peccatum peccavit 
Ierusalem, propterea abominabilis facta est; omnes, qui glorificabant eam, 
spreverunt illam, quia viderunt ignominiam eius: ipsa autem gemens con-
versa est retrorsum». 

8-9: Destruidora ou devastadora evoca Is 33,1, mas a bem-aventurança é 
distorcida pois dirige-se não à opressora mas a quem se vingar dela. Denota 
uma paixão violenta: «Vae, qui praedaris, cum nemo te praedatus sit; qui 
devastas, cum nemo te devastaverit! Cum consummaveris depraedationem, 
depraedaberis; cum perfeceris devastationem, te devastabunt»; 2 Reg 8,12: 
«Cui Hazael ait: “Quare dominus meus flet?”. At ille respondit: “Quia scio, 
quae facturus sis filiis Israel mala: civitates eorum munitas igne succendes et 
iuvenes eorum interficies gladio et parvulos eorum elides et praegnantes 
discindes”»; Is 13, 16: «Omnis, qui inventus fuerit, occidetur, et omnis, qui 
captus fuerit, cadet in gladio; infantes eorum allidentur in oculis eorum, 
diripientur domus eorum, et uxores eorum violabuntur»; e Nah 3, 10: «Sed 
et ipsa in transmigrationem ducta est, ivit in captivitatem. Parvuli eius elisi 
sunt in capite omnium viarum; et super inclitos eius miserunt sortem, et 
omnes optimates eius constricti sunt in compedibus».
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O Sal 42 (41), uma das mais belas súplicas do Saltério, ajuda a entender o 
“Super flumina”: a água como vida e depois a água como morte: 1, 2: «que-
madmodum desiderat cervus ad fontes aquarum ita desiderat anima mea ad 
te Deus/ sitivit anima mea ad Deum fortem, vivum; quando veniam et 
parebo ante faciem Dei/ fuerunt mihi lacrimae meae panis die ac nocte dum 
dicitur mihi cotidie ubi est Deus tuus/haec recordatus sum et effudi in me 
animam meam quoniam transibo in loco tabernaculi admirabilis usque ad 
domum Dei in voce exultationis et confessionis sonus epulantis».

Vem depois uma série de pensamentos contrastantes: «quare tristis es 
anima mea et quare conturbas me spera in Deo quoniam confitebor illi 
salutare vultus mei/ Deus meus ad me ipsum anima mea conturbata est 
propterea memor ero tui de terra Iordanis et Hermoniim a monte modico/8. 
abyssus abyssum invocat in voce cataractarum tuarum omnia excelsa tua et 
fluctus tui super me transierunt/in die mandavit Dominus misericordiam 
suam et nocte canticum eius apud me oratio Deo vitae meae/dicam Deo 
susceptor meus es quare oblitus es mei quare contristatus incedo dum adfli-
git me inimicus/dum confringuntur ossa mea exprobraverunt mihi qui tri-
bulant me dum dicunt mihi per singulos dies ubi est Deus tuus/quare tristis 
es anima mea et quare conturbas me spera in Deum, quoniam adhuc confi-
tebor illi, salutare vultus mei, et Deus meus». 

Como já ficou dito a transposição cristã foi conseguida ao longo dos tem-
pos por vários comentadores7. O hino do comum da dedicação da Igreja 
também aborda o tema da Jerusalém celestial8. 

7 Albert Blaise, Le vocabulaire latin des principaux thèmes liturgiques,  
revista por Dom Antoine Dumas O. S. B., Brepols, 1966. 

8 Commune Dedicationis Ecclesiae, Hymnus Do Antifonário Monástico Beneditino. 
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Urbs Jerusalem beata,
Dicta pacis visio,
Quae construitur in caelis
Vivis ex lapidibus,
Et Angelis coronata,
Ut sponsata comite.

Nova veniens e caelo,
Nuptiali thalamo
Praeparata, ut sponsata
Copuletur Domino :
Plateae et muri ejus
Ex auro purissimo.

Portae nitent margaritis
Adytis patentibus:
Et virtute meritorium
Illuc introducitur
Omnis qui ob Christi nomen
Hic in mundo premitur.

Tunsionibus, pressuris
Expoliti lapides,
Suis coaptantur locis
Per manus artificis,
Disponuntur permansuri
Sacris aedificiis.
Gloria et honor Deo
Usquequaque altissimo,
Una Patri, Filioque,
Inclyto Paraclito,
Cui laus est et potestas
Per aeterna saecula. Amen.
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Há temas teológicos que ajudam a compreender o Sal 137 que abundam 
em diversos textos que fazem parte do precioso tesouro litúrgico conser-
vado pela Igreja. Escolhemos alguns: sobre a vida futura, o céu material, 
a morada dos bem-aventurados, a visão beatífica como beatitude, morada 
eterna, glória, paz e repouso, luz eterna, porto de salvação, banquete 
celestial, pátria celeste; sobre a beatitude como felicidade eterna (beati-
tudo nos profetas Ageu e Jeremias com os epítetos sempiterna, perpetua, 
suprema, e mais aeterna (texto do Papa Leão I, 81), beata perenitas, beata 
retributivo, coelestium bonorum, bona invisibilia, divitiae caelestes, spirita-
les divitiae, perpetua felicitas (Santo Agostinho no Sermo 280, I); e beatifi-
cum bonum na Civitas Deis (9, 15) e também bonum quo beati sunt (ibid 9, 
22); igualmente se fala da alegria eterna: gaudia aeterna, beatae vitae gau-
dia, in aeternae claritatis gaudio, caelestis gaudii consortes, gaudium infini-
tum, dulce gaudium et infinita laetitia, perpetua laetitia; da eternidade: 
gloria aeternitatis, aeternitas, que se opõe ao tempo, e possessio aeterna, 
dona sempiterna, perennis patria, perennis gloria, perenne regnum. Divino 
aposento é outra forma de caracterizar o lugar onde os bem-aventurados 
gozam a paz. 

O evangelista João sintetiza assim a vida eterna: que te conheçam a ti, 
verdaeiro Deus, e aquele que enviaste, Jesus Cristo: «Haec locutus est 
Iesus; et, sublevatis oculis suis in caelum, dixit: “ Pater, venit hora: clarifica 
Filium tuum, ut Filius clarificet te, sicut dedisti ei potestatem omnis car-
nis, ut omne, quod dedisti ei, det eis vitam aeternam. Haec est autem vita 
aeterna, ut cognoscant te solum verum Deum et, quem misisti, Iesum 
Christum. Ego te clarificavi super terram; opus consummavi, quod dedisti 
mihi, ut faciam; et nunc clarifica me tu, Pater, apud temetipsum claritate, 
quam habebam, priusquam mundus esset, apud te»9.

Não são os sofistas a quem se refere Camões que ensinam a sublime 
doutrina da imortalidade. Paulo é o primeiro a sublinhar a passagem da 
Jerusalém terrena para a nova Jerusalém, a da terra para a do alto (Gal. 
4,24-31). A Carta aos Hebreus retoma a mesma ideia (He 12, 21ss). O tem-
plo cá de baixo é um modelo, typos (8,5), sombra, cópia, reprodução, figura 
(8,5; 10,1). Os apocalipses judaicos e cristãos descrevem em termos magní-

9 Jo 17, 3-4.
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ficos essa dualidade. O de S. João contempla a esposa do Cordeiro (21, 
1-22,5), retomando ideias de Isaías e de Ezequiel. Só interessa a ao alto que 
é a cidade santa, a plenitudo absoluta.

Erasmo no Enchiridion militis christiani fala do combate espiritual que o 
homem tem de travar na sua caminhada terrena. Soam no nosso espírito as 
expressões arma militiae (2 Cor 10, 4), colluctatio adversus carnem et sangui-
nem, sed adbvresus principes et potestates, adversus mundi rectores tenerarum 
harum, contra spiritalia nequitiae in caelesstibus (Ef 6, 12), praesidia militiae 
christianae ut contra spiritales nequitias pugnaturi, continentiae muniamur 
auxiliis (S. Leão Máximo, 207); certa bonum certamen fidei (1 Tim 6, 12), 
propugnator; armatura Dei (Ef 6, 13-17). 

S. Paulo na Epístola aos Coríntios desenvolve admiravelmente a discre-
pância entre o homem terreno e o homem celesttial: «Primus homo de terra 
terrenus, secundus homo de caelo caelestis. Sed non prius quod spiritale est, 
sed quod animale: deinde quod spiritale. Primus homo de terra, terrenus: 
secundus homo de cælo, cælestis. Qualis terrenus, tales et terreni: et qualis 
cælestis, tales et cælestes. Igitur, sicut portavimus imaginem terreni, porte-
mus et imaginem cælestis. Hoc autem dico, fratres: quia caro et sanguis 
regnum Dei possidere non possunt: neque corruptio incorruptelam posside-
bit. Ecce mysterium vobis dico: omnes quidem resurgemus, sed non omnes 
immutabimur. In momento, in ictu oculi, in novissima tuba: canet enim 
tuba, et mortui resurgent incorrupti: et nos immutabimur. Oportet enim 
corruptibile hoc induere incorruptionem: et mortale hoc induere immorta-
litatem. Cum autem mortale hoc induerit immortalitatem, tunc fiet sermo, 
qui scriptus est: Absorpta est mors in victoria». Ubi est mors victoria tua? ubi 
est mors stimulus tuus? Stimulus autem mortis peccatum est: virtus vero 
peccati lex. Deo autem gratias, qui dedit nobis victoriam per Dominum 
nostrum Jesum Christum. Itaque fratres mei dilecti, stabiles estote, et 
immobiles: abundantes in opere Domini semper, scientes quod labor vester 
non est inanis in Domino (1 Cor 15, 45-58). 

Ao lermos o “Super f lumina” deparamos com certas alusões bíblicas 
que merecem ser referenciadas: pedra angular como referência a Cristo 
a quem chama grande capitão, falando ainda da sua carne: Is 28, 16: 
«Idcirco haec dicit Dominus Deus: “Ecce ego fundamentum ponam in 
Sion, lapidem, lapidem probatum, angularem, pretiosum, fundatum; 
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qui crediderit, non turbabitur». no Sal. 118, 21-23: «Lapidem quem 
reprobaverunt aedificantes, hic factus est in caput anguli; a Domino 
factum est istud et est mirabile in oculis nostris»; Mt. 21, 42: «Dicit 
illis Iesus: “Numquam legistis in Scripturis: “lapidem quem reproba-
verunt aedificantes, hic factus est in caput anguli; a Domino factum 
est istud et est mirabile in oculis nostris”?»; Mc 12, 10-11: «Nec Scriptu-
ram hanc legistis: “Lapidem quem reprobaverunt aedificantes, hic fac-
tus est in caput anguli; a Domino factum est istud et est mirabile in 
oculis nostris”?»; Lc 20, 17: «Ille autem aspiciens eos ait: “ Quid est 
ergo hoc, quod scriptum est: “Lapidem quem reprobaverunt aedifican-
tes, hic factus est in caput anguli”?»; Ac 4, 11: «Hic est lapis, qui repro-
batus est a vobis aedificatoribus, qui factus est in caput anguli; Ef 2, 
19-22: «Ergo iam non estis extranei et advenae, sed estis concives sanc-
torum et domestici Dei, superaedificati super fundamentum apostolo-
rum et prophetarum, ipso summo angulari lapide Christo Iesu, in quo 
omnis aedificatio compacta crescit in templum sanctum in Domino, 
in quo et vos coaedificamini in habitaculum Dei in Spiritu»; 1 Pe 2, 
4-12: «Ad quem accedentes, lapidem vivum, ab hominibus quidem 
reprobatum, coram Deo autem electum, pretiosum, et ipsi tamquam 
lapides vivi aedificamini domus spiritalis in sacerdotium sanctum 
offerre spiritales hostias acceptabiles Deo per Iesum Christum. Propter 
quod continet Scriptura: “Ecce pono in Sion lapidem angularem, elec-
tum, pretiosum; et, qui credit in eo, non confundetur”. Vobis igitur 
honor credentibus; non credentibus autem “Lapis, quem reprobaverunt 
aedificantes, hic factus est in caput anguli” et “lapis offensionis et 
petra scandali”; qui offendunt verbo non credentes, in quod et positi 
sunt. Vos autem genus electum, regale sacerdotium, gens sancta, popu-
lus in acquisitionem, ut virtutes annuntietis eius, qui de tenebris vos 
vocavit in admirabile lumen suum: qui aliquando non populus, nunc 
autem populusDei; qui non consecuti misericordiam, nunc autem 
misericordiam consecuti. Carissimi, obsecro tamquam advenas et pere-
grinos abstinere vos a carnalibus desideriis, quae militant adversus ani-
mam; conversationem vestram inter gentes habentes bonam, ut in eo, 
quod detrectant de vobis tamquam de malefactoribus, ex bonis operibus 
considerantes glorificent Deum in die visitationis. Vobis igitur honor 
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credentibus; non credentibus autem: “Lapis, quem reprobaverunt aedi-
ficantes, hic factus est in caput anguli ”»10. 

Outros exemplos: a carne viva de Cristo que revela a fé do Vate pela obra 
redentora do Salvador; o raio divino que figura no hino “Veni Creator Spi-
ritus”: «Veni, Sancte Spiritus, et emitte caelitus lucis tuae radium»11; a tábua 
rasa12; as lembranças e memórias de Sião, Babilónia presente, Sião tempo 
passado, os salgueiros, os cantos e os órgãos com que cantava, a língua, o 
palato, a fugacidade do tempo, as mudanças sucessivas, o esquecimento de 
Jerusalém, a alma que desceu do céu, a terra de dor, os sofistas que ensinam 
maus caminhos por direitos, os que conduziram ao cativeiro, os poderosos 
afeitos que os corações têm sujeitos. 

Voltando à alocução de Bento XVI com que iniciámos este estudo, lem-
bramos que Santo Agostinho na sua Enarratio super Psalmum 137 analisa-o 
em 18 pontos abordando magistralmente vários temas relacionados com os 
que acabámos de enumerar. O bispo de Hipona inspirando-se no texto 
bíblico extrai dele ensinamentos valiosos como o faz o nosso Épico na sua 

10 Richelle, Matthieu. “La pierre angulaire d’Esaïe 28,16 à la lumière de l’oracle contre l’Egypte  
(Es 28).” ZAW 123 (2011): 437-40.

11 Hildgard de Bingen e mais tarde Edith Stein: «Santo Espírito, raio penetrante Santa Edith Stein, 
Quem és tu, Luz que me inundas E clareias o meu coração? Tu me guias, Qual mão carinhosa de 
mãe, Se de Ti me desprendo, Não saberia caminhar nem mais um passo. Mais adiante: «És tu o 
raio que estala do trono do Juiz E irrompe na noite da alma, que nunca se reconhece e si mesma. 
E finaliza: «Misericordioso – inexorável, Penetra-lhe os abismos sombrios, E ela, assustada com  
a visão de si mesma, Cede-lhe confiante o lugar – Santo temor, Início daquela sabedoria, Que 
vem das alturas E nas alturas nos ancora fortemente – , Tua realidade nos cria de novo: Santo 
espírito – Raio Penetrante. És tu a canção do amor E santo temor, Que ecoa eternamente Ao 
redor do trono de Deus, Que une em si O puro som de todas as criaturas? A sintonia Que une os 
membros com a cabeça, Nela cada um Encontra feliz O sentido misterioso de seu ser E flutua em 
júbilo, Em tuas torrentes: Santo Espírito – Eterno Júbilo. És tu a plenitude, A força do Espírito, 
Pela qual o Cordeiro rompe os selos do livro da vida Por um eterno decreto de Deus. Impelidos 
por Ti, Os mensageiros do juízo Galopam pelo mundo E separam com espada afiada O Reino  
do meio das trevas. Então, tornar-se-ão novos O céu e a terra, E tudo aparecerá no devido lugar 
Pelo teu sopro: Santo Espírito – Força Vencedora.

12 O tema da tábua rasa foi tratado por alguns filósofos árabes na Idade Média, como Al-Fârâbî, 
Avicenas ou Averrois que se basearam em Aristóteles dando-lhe um desenvolvimento especial.  
O intelecto forma-se a partir de um intelecto material que lhe fornece os conhecimentos  
que o fazem passar ao estado de intelecto material. Ibn Tufayl descreve em Hayy ben Yaqdân  
(« O filósofo autodidata ») a história do desenvolvimento de uma criança selvagem que passa do 
estado de tabula rasa ao estado adulto numa situação de isolamento total. Tomás de Aquino fala 
do intelecto paciente e dele proveio a expressão « Nihil est in intellectu quod prius non fuerit  
in sensu ». Locke e os empiristas apoiaram-se bastante na teoria da tabula rasa. 
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paráfrase: desde as duas cidades, Jerusalém e Babilónia, à vocação dos cida-
dãos de Babilónia, ao abraço da cruz, às alegrias e tristezas da vida presente, 
à dureza do coração dos não crentes, até ao Cristo que nos liberta da nossa 
prisão espiritual, aos tempos que melhoraram com a chegada do cristia-
nismo, ao pagão que é escravo do diabo, à disposição para compreender a 
verdade, à vocação dos cidadãos de Babilónia, à Igreja que venceu os seus 
opressores, a Esaú e Jacob, personagens históricas e simbólicas, às persegui-
ções da Igreja, e ao cidadão de Jerusalém que tem de superar vários condi-
cionalismos. Finaliza com um voto: o desejo da eternidade que se contrapõe 
à vida na terra, que sempre deve mover o homem na sua caminhada dura e 
difícil pelos desertos que tantas vezes o surpreendem.
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O VALOR DE UM NOME

 Prof. Doutor J. A. Segurado e Campos

O presente colóquio surgiu de um duplo propósito: por um lado, assinalar 
os 35 anos da Secção Luís de Camões da Sociedade de Geografia de Lisboa; 
por outro, dar testemunho do muito que a Secção deve à Professora Doutora 
M. I. Rebelo Gonçalves, um dos seus membros mais activos, intervenientes 
e reconhecidos. Seria, portanto, expectável que a minha intervenção, dada a 
fórmula que lhe dei como título, consistisse numa resenha da obra de Maria 
Isabel R. G., da sua produção literária ao longo da carreira académica, quer 
como docente da Universidade de Lisboa, quer como membro da Secção 
Luís de Camões ou da Academia Portuguesa da História. De certo modo é 
isto o que farei, embora cingindo-me a um aspecto da sua obra talvez menos 
conhecido, apesar de relevante: a organização cronológica, a classificação 
por géneros e temas, a anotação de textos já publicados e a preparação para 
publicação de outros deixados inéditos, apenas esboçados ou em estado frag-
mentário pelo seu Pai, o Professor Francisco Rebelo Gonçalves, mas nem 
por isso menos merecedores de atenção, alguns dos quais me foi dado conhe-
cer em primeira mão, uma vez que versavam questões apresentadas e discu-
tidas nas aulas quando frequentei as cadeiras de Língua e Literatura Grega e 
Latina, ou de Estudos Camonianos.

Como é do conhecimento geral, a Obra Completa do Prof. Francisco 
Rebelo Gonçalves foi publicada, por iniciativa do então Director do Serviço 
de Educação da Fundação Calouste Gulbenkian, Prof. José V. de Pina Mar-
tins, na mesma série de Cultura Portuguesa em que já haviam sido editadas 
as obras de professores da Faculdade de Letras como Vieira de Almeida e 
Delfim Santos e a que vários outros se seguiram, de que destacarei o Padre 
Manuel Antunes pelo significado dos seus trabalhos para a Cultura Clássica.

Como Pina Martins salientou no preâmbulo do I volume, dificilmente a 
publicação da Obra Completa de Rebelo Gonçalves teria sido possível sem a 
colaboração da Professora Maria Isabel, a quem se deve a distribuição dos 
textos por três volumes: no o primeiro, o mais volumoso, os relativos aos 
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estudos clássicos; no segundo, dividido em duas grandes áreas, os estudos 
relativos à língua e à literatura portuguesas, e no o terceiro, os artigos sobre 
a obra de Camões que dão a Francisco Rebelo Gonçalves o direito a ser con-
siderado um dos grandes camonistas do séc. XX. 

Percorrendo estes três volumes, acompanhamos a vida académica de 
Rebelo Gonçalves, desde 1930, ano do seu doutoramento em Filologia Clás-
sica, como era chamado o curso até ao final dos anos cinquenta, à aposenta-
ção em 1975. Este percurso manteve-se, do primeiro ao último dia, fiel a três 
princípios básicos que muitos classicistas, se não todos, partilhamos.  

O primeiro é a convicção, nunca esmorecida, da importância dos estudos 
clássicos como fundamento cultural da civilização a que, por enquanto, 
ainda pertencemos. Seja na historiografia, na literatura, na filosofia, na ciên-
cia, no direito, seja até nas línguas que falamos, prosseguimos nos caminho 
originariamente aberto pelos antigos Grego e Romanos, cuja cultura repre-
senta um património herdado, tanto material como imaterial, de que por 
vezes, no afã de nos afirmarmos ultramodernos, quase parecemos sentir ver-
gonha. Apesar disto, o facto é que, para me cingir apenas ao campo da lite-
ratura, muitos são casos em que a presença clássica se faz poderosamente 
sentir. Sem dúvida que é possível ler o Ulysses de James Joyce e ignorar ao 
mesmo tempo a existência da Odisseia, mas é inegável que o conhecimento 
do substrato mitológico do poema homérico dá à obra de Joyce, sobretudo a 
certos capítulos como o do Ciclope ou o de Circe, uma profundidade que de 
outro modo se arriscava a não ser detectada. Reflexão similar suscitariam 
outras obras importantes do séc. XX: não será também necessário ter lido a 
a Eneida de Vergílio para apreciar o romance do austríaco Hermann Broch 
Der Tod des Vergil, em que o poeta e a obra constituem o ponto de partida 
para uma reflexão sobre o sentido e o impacto social da obra de arte literária, 
como também seria dispensável uma leitura prévia das Metamorfoses antes de 
iniciar Die letzte Welt, romance do também austríaco Christoph Ransmayr, 
no qual, através de uma ficcionada visão do que teria sido o exílio de Ovídio 
na costa do Mar Negro, se coloca o problema das relações entre o escritor e 
o poder político, que tanta dor de cabeça devem ter dado a Salman Rushdie. 
À margem da literatura, não quero deixar de fazer referência a um volume 
publicado recentemente (2011 a 1ª ed. em inglês, 2015 a tradução em portu-
guês) por Yannis Varufakis: para o leitor quem conheça algo da mitologia 
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grega basta o título do livro – O Minotauro Global – para prever a que alvo 
apontará o A. na crítica ao actual papel da alta finança internacional.

Múltiplos são os textos, recolhidos num ou noutro dos volumes da Obra 
Completa de Francisco Rebelo Gonçalves, em que se patenteia o seu pensa-
mento quanto ao valor do ensinos das línguas clássicas, na dupla vertente 
linguística e literária. A título de exemplo, porque esse pensamento se encon-
tra, ainda que implicitamente, disseminado em todos os textos de sua auto-
ria, desde artigos exegéticos a recensões críticas, mencionarei apenas a lição 
As Letras Clássicas, de 1937, a oração de sapiência As humanidades clássicas e a 
Universidade de Coimbra, de 1947, ou a palestra feita aos alunos das cadeiras 
de Linguística Grega e de Linguística Latina sob o título A Imprensa Nacio-
nal e as Humanidades Clássicas, em 1968. 

O segundo princípio é o sentimento da unidade da cultura clássica. Obe-
decendo à tendência moderna de saber cada vez mais sobre cada vez menos, a 
procura levada ao excesso da especialização nos estudos clássicos, tornou 
menos frequente encontrar classicistas que se movam com razoável desenvol-
tura em ambas as áreas, preferindo-se a exclusividade da grega ou da latina, 
e, dentro desta, a opção por um género literário, um período histórico, ou 
qualquer outra forma de especialização. Esta é, sem dúvida, indispensável 
dentro de certos limites, entre outros motivos porque o crescimento expo-
nencial da bibliografia sobre os mais variados temas seja no domínio grego, 
seja no latino, torna cada vez mais difícil uma visão de conjunto, e dá azo ao 
perigo de, na ânsia de tudo abarcar, se cair na superficialidade. Além disso o 
mundo clássico está muito longe de ser um edifício em que nada de novo 
ocorre: recorde-se a decifração, nos anos cinquenta, dos textos micénicos, a 
qual fez recuar um milénio o conhecimento da língua grega, os progressos 
feitos na papirologia que pôs à disposição dos estudiosos importantes frag-
mentos, entre eles da obra de divulgação filosófica do epicurista Filodemo, 
ou os avanços feitos na recolha de novos fragmentos da inscrição, também 
epicurista, de Diógenes de Enoanda.

Sem prejuízo do seu interesse pelas literaturas clássicas, de que dão teste-
munho textos como “Vergílio e a deusa Telure”, “O Vale de Tempe no Grego 
e no Latim”, ou “O Sonho na poesia clássica”, Rebelo Gonçalves, formado 
sob a influência de mestres que tanto admirava como José Leite de 
Vasconcelos, José Joaquim Nunes e José Maria Rodrigues, foi sobretudo um 
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filólogo que fez da análise minuciosa dos textos o seu domínio predilecto, do 
que resultou um número considerável de artigos centrado em questões da 
crítica textual de autores tão díspares como Eutrópio e Vergílio, Catulo e 
Tirteu, Sófocles e Eurípides, e ainda de vários estudos sobre questões de 
etimologia de termos gregos ou latinos. Em todos estes trabalhos o A. deu 
mostras de rigor metodológico e de domínio das duas línguas clássicas que 
lhe permitiram propor nuns casos novas leituras de lições inaceitáveis na 
tradição manuscrita (recordo o v. 287 do poema 64 de Catulo), noutros 
demonstrar como uma leitura atenta e cabal do ponto de vista linguístico 
permite manter a lição dos códices sem recorrer a conjecturas fantasiosas e 
inúteis (como sucede num fragmento de Tirteu ou num passo da Antígona, 
que lembro ter sido objecto de explanação oral, antes de passado a escrito e 
publicado, numa aula de Língua e Literatura Grega III, conforme anotei na 
margem do meu exemplar da peça de Sófocles).

Finalmente, o terceiro princípio respeita à correlação entre a cultura clás-
sica e as culturas modernas nacionais na medida em que estas se constituí-
ram sob a influência da primeira, sobretudo após o florescimento do huma-
nismo renascentista. Neste capítulo merecem atenção os trabalhos de Rebelo 
Gonçalves dedicados a Camões, sobretudo a’ Os Lusíadas, recolhidos no 
volume III da Obra Completa que contém a totalidade dos Estudos Camo-
nianos do A. Desde A fala do Velho do Restelo” datada de 1932, trabalho 
conduzido segundo os parâmetros da Quellenforschung então ainda domi-
nante em toda a Europa, até aos muitos esboços de artigos deixados incom-
pletos, o filólogo Rebelo Gonçalves deixou numerosas contribuições para a 
fixação rigorosas do texto d’ Os Lusíadas. Não têm conta as edições que do 
poema têm aparecido desde 1572, mas, apesar da excelente qualidade de 
algumas em comparação com outras em que sobressai a mediocridade, o 
facto subsiste: ainda não existe uma edição crítica do poema camoniano 
concebida segundo rigorosos critérios filológicos.

Sucede que o Prof. Rebelo Gonçalves desde cedo aplicou o seu saber filoló-
gico ao problema da fixação do texto camoniano. São dele estas palavras escri-
tas numa carta datada de 1966: “Embora venha reunindo, de há muito, mate-
riais para uma edição crítica e comentada d’ Os Lusíadas, não tinha ainda 
reflectido, com toda a atenção indispensável, sobre o problema exegético de IV, 29.” 
De facto, e cingindo-me às questões de crítica textual, já o A. tinha publicado, 
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antes de 1966, uma “Nótula camoniana” sobre a rima dos dois últimos versos 
de VIII, 36 (1953), uma “Nota métrica a Lus. VIII, 19, 2 “ (1955), “Erratas e pseu-
do-erratas d’ Os Lusíadas” (1956), “Métrica d’ Os Lusíadas” e “Pontuação de 
versos d’ Os Lusíadas” (1957), “Nova leitura duma estância d’ Os Lusíadas” (1963). 
Além destes artigos publicados, o Prof. Rebelo Gonçalves deixou inéditos: o 
comentário a Lus. IV, 29 contido na citada carta de 1966, um artigo sobre 
“Problemas de crítica textual d’ Os Lusíadas”, e vários esboços de comentários 
reunidos e publicados por Maria Isabel com o título Estudos inacabados de F. 
Rebelo Gonçalves sobre o texto d’ Os Lusíadas”. Neste conjunto de artigos Rebelo 
Gonçalves passa em revista, com o rigor metodológico que o caracterizava, 
uma série de passos problemáticos do poema para os quais, com base em diver-
sos critérios, desde a métrica, à rima e à pontuação, propõe novas leituras 
merecedoras de serem inseridas numa futura edição. Já na carta de 1966 Rebelo 
Gonçalves falava do seu desejo de publicar uma edição crítica do poema para 
a qual de há muito reunia materiais. Num artigo do ano camoniano de 1972 
– “Enigmas camonianos explicados por versos de Ovídio” – o A. escrevia quase 
nos mesmos termos: “Muitas vezes falei aos meus alunos [de Estudos camonia-
nos] daquele centenário e lhes disse estar preparando, com destino à por mim 
ideada comemoração, uma edição crítica e comentada d’ Os Lusíadas”. Não foi 
possível ao Prof. Rebelo Gonçalves levar a cabo a sua projectada edição crítica 
da épica, tarefa para a qual estava especialmente preparado, como o compro-
vam as leituras por ele defendidas tanto nos artigos publicados como nos iné-
ditos ou apenas esboçados que Maria Isabel, em boa hora, recolheu no volume 
III da Obra completa.

Mesmo assim, contudo, a Obra não ficou Completa. Conforme escreveu 
Pina Martins em 2002 na Nota Introdutória do III volume, “Chegados ao 
final dos estudos sobre Os Lusíadas como leitores de um tão lúcido e sábio Mes-
tre, só podemos lamentar que Rebelo Gonçalves nos não tenha legado a sua edi-
ção da epopeia nacional portuguesa…” Estas palavras, contudo,  não corres-
pondem totalmente à verdade. Os materiais que o Prof. Rebelo Gonçalves 
reuniu ao longo de décadas para tal fim  subsistiram sob a forma de verbetes 
em que o Professor anotava os passos controversos, os problemas de leitura, 
as propostas de correcção, bem como a crítica das soluções sugeridas por 
outros filólogos editores d’ Os Lusíadas. Constituem, portanto, um valioso 
património confiado, desce 1982, à guarda de Maria Isabel R. Gonçalves.
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Recordando as aulas de Estudos Camonianos a que assisti, e durante as 
quais pude testemunhar o saber com que o Prof. Rebelo Gonçalves analisava 
dos passos necessitados de correcção, bem como no sentido de humor com 
que apelidava de feíssimo o símile do verso Lus. IV, 12, 2 (Como a Sansão 
hebreio da guedelha), por diversas vezes conversei com a Professora Maria 
Isabel sobre qual seria o modus faciendi adequado para evitar que todo o 
conhecimento filológico registado nesses verbetes pudesse vir a perder-se. 
Sugeri então que se apresentasse à Fundação Gulbenkian a proposta de publi-
car todo esse material, conquanto imperfeito no sentido em são imperfeitas as 
capelas da Batalha, no estado em que o Professor Rebelo Gonçalves o havia 
deixado. Com a indispensável autorização da Professora Maria Isabel, apre-
sentei de facto essa proposta, primeiro oralmente ao Doutor Manuel Carmelo 
Rosa, actual Director do Serviço de Educação, que logo sugeriu que o mate-
rial seria publicado como um quarto volume a juntar aos existentes, e depois 
por escrito em texto enviado aos Órgãos Directivos da Fundação, de que 
junto cópia em anexo. Da preparação dos verbetes encarregou-se sozinha a 
Prof.ª Maria Isabel: tarefa árdua e morosa, não tanto pela caligrafia do Pro-
fessor Rebelo Gonçalves que, em geral faz honra ao nome, mas pela concisão 
críptica de muitas das anotações. Mais de um ano foi necessário à Professora 
Maria Isabel lavasse a cabo sem qualquer ajuda esta tarefa, exemplo verda-
deiro da pietas que caracteriza a ética romana tal como Vergílio a representa 
na figura do pius Aeneas. Dela todos nos sentiremos devedores, quando, espe-
ramos que em breve, pudermos não só manusear o quarto volume da Obra, 
agora Completa, do Professor Francisco Rebelo Gonçalves, como também 
dar a ambos os portadores destes apelidos o valor que na realidade é o seu.

Anexo
O PROFESSOR REBELO GONÇALVES EDITOR DE OS LUSÍADAS

Além de aluno do Prof. Rebelo Gonçalves em várias cadeiras do curso de 
Filologia Clássica, que frequentei na Faculdade de Letras de Lisboa entre 
1954 e 1959, tive ainda o muito grato ensejo de ter seguido o curso de Estudos 
Camonianos que o Professor ministrou a título facultativo, creio que no ano 
lectivo de 1957-1958.  Guardo as melhores recordações desse curso, em que o 
Prof. Rebelo Gonçalves, então em pleno apogeu da sua brilhantíssima car-
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reira universitária, demonstrou um profundo “saber de experiência feito” no 
tratamento filológico aprofundado da crítica textual do poema camoniano, 
área que dominava de forma impressionante. Nesse ano lectivo teve ocasião 
de analisar numerosos passos do poema, chamando a atenção para os pro-
blemas levantados por lições menos correctas ainda não satisfatoriamente 
corrigidas pelos diversos editores da obra de Camões. Problemas de pontua-
ção, de fonética, de morfologia e de sintaxe eram analisados com base numa 
familiaridade com o texto das obras do Poeta, e não apenas da epopeia, que, 
metodicamente, iam fazendo aparecer o texto de Os Lusíadas tal como ele 
deveria ter saído da pena do épico.

No decorrer das várias lições do curso muitas vezes chamava o Prof. Rebelo 
Gonçalves a atenção para a inexistência em Portugal de uma verdadeira edição 
nacional, ou seja, neste contexto, de uma edição realmente crítica do texto de 
Os Lusíadas, ao contrário do que se passa em outros países como a Espanha e 
a Itália relativamente às obras primas das respectivas literaturas. Mais do que 
isso, o Prof. Rebelo Gonçalves dava-nos a conhecer o seu propósito de preparar 
essa edição, já que as questões tratadas no Curso, bem como alguns trabalhos 
seus já publicados, não eram mais do que estudos preparatórios dessa futura 
edição, por enquanto ainda apenas uma Work in Progress.

Não foi possível ao Professor ver publicada em vida o que seria o seu opus 
magnum, mas o material, preparado com o escrúpulo e o saber que caracte-
rizam o seu Autor, encontra-se sob a forma de manuscrito na posse de sua 
filha, a Professora Maria Isabel Rebelo Gonçalves, também ela ilustre camo-
nista, aguardando apenas a sua transcrição informática com vista à publica-
ção.  Já numa comunicação feita em Abril de 1987 à Classe de Letras da 
Academia das Ciências de Lisboa o Professor Justino Mendes de Almeida se 
referia à injustiça que seria alguém atrever-se a preparar uma edição crítica de 
Os Lusíadas sem “ter em consideração as soluções, e sobretudo as suges-
tões, apresentadas pelo Prof. Rebelo Gonçalves, ao longo da sua Obra, 
sobretudo nos estudos de natureza ortográfica, para já não falar nos 
materiais que terá legado e se encontram em poder de sua filha, Dou-
tora Maria Isabel Rebelo Gonçalves(…). Dos camonistas portugueses, 
não sei de outro que se lhe avantaje em revisão linguística, cuidada e 
fundamentada, do texto camoniano…” (in “Para uma edição crítica de 
Os Lusíadas”, in Estudos Camonianos, Lisboa, 1993, p. 149).
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Mais recentemente, também Frederico Lourenço escreveu que o Prof. 
Rebelo Gonçalves “dedicou a Camões alguns dos seus trabalhos mais 
importantes, especialmente no campo da crítica textual de Os Lusía-
das, poema do qual planeava publicar uma edição crítica e ao qual con-
sagrou excelentes estudos de teor filológico (…), cuja consulta se revela 
ainda hoje indispensável” (artigo Gonçalves, Francisco da Luz Rebelo 
(camonista), in Dicionário de Luís de Camões, coord. Por Vítor Aguiar e 
Silva, Lisboa, 2011, p. 405).

Pelas razões aduzidas, que subscrevo inteiramente, entendo que será um 
alto serviço prestado à cultura portuguesa a publicação do texto cientifica-
mente fixado de Os Lusíadas pelo Professor Rebelo Gonçalves, além de cons-
tituir uma merecida homenagem a um Autor cuja Obra (na realidade, ainda 
não) Completa já fora com toda a justiça inserida na Série de Cultura Portu-
guesa da Fundação Calouste Gulbenkian. Com um quarto volume con-
tendo o texto de Camões a obra do Professor Rebelo Gonçalves ficará então 
completa.
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PRIMEIR A TR ADUÇÃO INGLESA 
DE UM SONETO DE CAMÕES

Prof. Doutor João Almeida Flor

Homenagem respeitosa à Exma Senhora Professora
Doutora Maria Isabel Rebelo Gonçalves
Colega ilustre, Consócia modelar, Amiga dedicada.

Dando continuidade a uma linha de investigação que tem cruzado orien-
tações da moderna comparatística com perspectivas dos estudos de 
recepção e tradução literária, aplicados ao campo das relações culturais 
luso-britânicas, propomo-nos abordar no presente trabalho um tópico 
que não temos notícia de haver mobilizado a atenção dos estudiosos de 
Camões.

Com efeito, em seus trabalhos pioneiros e valiosos sobre a recepção do 
poeta, ensaístas como Carlos Estorninho, Maria Leonor Machado de 
Sousa, Fernando de Mello Moser e George Monteiro mencionam muito 
sumariamente que, ao compilar e verter para inglês uma antologia do 
lirismo europeu clássico e moderno, um certo Philip Ayres (1638-1712), 
poeta menor, decidiu incluir e publicar nela também um soneto camo-
niano. Como é natural, tal apontamento sobremaneira sucinto despertou 
a nossa atenção e constituiu incentivo suficiente para planear e efectuar 
uma investigação que permitisse alcançar cumulativamente vários objecti-
vos. De facto, afigurava-se desejável alargar o horizonte de exploração his-
tórico-literária, acrescentando dados biobibliográficos sobre o tradutor, 
procedendo ao cotejo e à leitura crítica do texto português e seu translato, 
e carreando informações pertinentes para a compreensão da época contur-
bada que teve o efeito de internacionalizar a cotação literária do nosso 
poeta, preparando o seu acolhimento no chamado cânone ocidental. 

Ora, apesar de necessariamente provisórios, são resultados dessa pesquisa 
em curso que pretendemos apresentar neste simpósio, destinado a assinalar 
uma efeméride na secção “Luís de Camões” da Sociedade de Geografia de 
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Lisboa e a prestar eloquente homenagem à Professora Doutora Maria Isabel 
Rebelo Gonçalves, Senhora de vasto saber humanístico e inabalável devoção 
camoniana, virtudes que além de possuírem indiscutível valia própria, pro-
longam o magistério do Senhor seu Pai, insigne mestre de Filologia clássica 
e moderna cuja memória veneranda se conserva em nós, viva e actuante. 

A abrir a nossa exposição, recordemos que, nascido em Cottingham, o 
autor Philip Ayres teve oportunidade de publicar no decurso da vida (1638-
1712) elevado número de obras, originais ou traduzidas, em áreas muito 
diversificadas. Entre elas, avultam nomeadamente a história —Vox claman-
tis or an essay for the honour... of the English gentry (1684) —, a biografia — A 
short account of the life and death of Pope Alexander VII (1667), as artes plásti-
cas — Emblemata Amatoria (1683), a teoria política e ecuménica — Pax 
Redux, or the Christian Reconciler (1670), o hermetismo — The Count of 
Gabalis (1680), a ficção narrativa — The revengeful Mistress (1696) e também 
a poesia lírica — Lyric Poems made in imitation of the Italians (1687). Em 
certo sentido, esta versatilidade poligráfica terá sido reflexo da primorosa 
educação humanística, que lhe fora ministrada, primeiro em Westminster 
School e depois em St John ś College, da Universidade de Oxford. Anos 
mais tarde, encerrados os estudos formais e atingida notória maturidade, 
fixou residência até ao fim dos seus dias em Agmondesham (Buckin-
ghamshire) onde a convite da família de Montague Garrard Drake, passou 
a desempenhar funções de preceptor do jovem herdeiro e até mesmo de tutor 
intelectual do seu anfitrião. 

Na concisão epigráfica habitual, tal percurso biográfico é evocado numa 
lápide colocada no transepto da igreja paroquial de St. Mary, na vila de 
Amersham, a noroeste de Londres, onde a inscrição de um epitáfio latino 
exalta a sabedoria humanística de Philip Ayres e o seu desprendimento face 
às honrarias mundanas, virtudes resumidas na frase: OFFICIA MULTA / 
CUM FIDE & LAUDE SUSTINUIT / MAJORAQUE FORSAN OBTI-
NERE POTUIT / SED OPU SPLENDORE FORTITER CONTEMNENS / 
ET LITTERAS POLITIORES AMANS / PRIVATUS IN / OTIO / DELI-
TESCERE/ MANUIT. 

Numa visão panorâmica, poderá dizer-se que o conjunto da produção de 
Philip Ayres, anglicano confesso embora de inclinação ecuménica, revela 
uma voz epigonal, retrospectiva e dessincronizada, na medida em que se 
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obstina em dar continuidade à dicção poética tardo-isabelina. Assim, 
recupera modelos literários anteriores ao conturbado interregno 
cromwelliano que havia de confrontar, por um lado, o radicalismo puri-
tano do Parlamento inglês e, por outro, a causa monárquica e cripto-cató-
lica, que sustentava o triunfo das aspirações da dinastia Stuart. Com 
efeito, em mais do que um aspecto, a arte poética de Philip Ayres radica na 
geração dos princípios do séc.XVII, ao passo que outros autores seus con-
temporâneos, sob inspiração francesa, davam mostras de já haver aderido 
com celeridade às preceptivas do neoclassicismo setecentista. De resto, sin-
tomática do seu pendor arcaizante será justamente a circunstância de o 
autor manifestar predilecção pela composição de sonetos, forma lírica 
importada de Itália por Wyatt e Surrey que, depois de alcançar o apogeu 
nas páginas de Spenser, Shakespeare ou Donne e a despeito do superlativo 
prestígio poético de Milton, estava já prestes a cair em desuso na literatura 
inglesa seiscentista.

Profundo conhecedor dos clássicos e familiarizado com as principais 
línguas novilatinas (francês, italiano, castelhano e português), Philip Ayres 
ganhou popularidade assinalável, mercê das obras traduzidas que deu à 
estampa e, entre elas, merece referência especial a que se intitula Emble-
mata Amatoria. Emblems of Love. In four langues, Latin, English, Italian, 
French: Dedicated to the Ladys (1683) que, até aos nossos dias, conheceu 
trinta e três edições. Trata-se de um texto de intenção didáctica e morali-
zadora, onde se explora o sentido pictórico e iconográfico de uma série de 
quarenta e quatro gravuras alegóricas, ilustrações visuais de situações cuja 
exemplaridade pretendia ser um incentivo à prática da virtude. Para a 
obtenção de tais efeitos, o autor terá colhido inspiração no célebre livro de 
Emblemas (1531) de Andrea Alciato e na Iconologia (1593) de Cesare Ripa, 
obras de grande circulação na Europa do tempo. Em complemento dessa 
presumível influência, alguns historiadores das artes plásticas consideram 
que, em Philip Ayres, se notam também sugestões de outras proveniências, 
reminiscentes de Amorum Emblemata (1608) da autoria de Otto van Veen 
e de Thronus Cupidinis (1618). De qualquer modo, globalmente apreciada, 
a relevância cultural da obra Emblemata Amatoria deriva justamente do 
facto de, por interacção da arte verbal com a representação pictórica, cada 
imagem inserta no volume desempenhar função dialogante com o poema 
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respectivo, transcrito nas quatro línguas referidas no título, opção que 
manifesta o alcance transnacional ou a vocação cosmopolita do huma-
nismo renascentista

Para efeitos da nossa inquirição camoniana, além desse trabalho de 
Philip Ayres, devemos salientar um outro, com o título completo de 
Poems made in imitation of the Italians of which, many are translations from 
other languages (1687), antologia de versões inglesas e de poemas originais, 
com uma dedicatória ao poeta John Dryden e cuja larga difusão se deverá 
presumir do facto de, até aos nossos dias, se terem publicado vinte e duas 
edições. Quanto aos translatos, a colectânea apresenta textos poéticos 
atribuídos a autores que, em maior ou menor grau, serão considerados 
representativos das literaturas clássicas e modernas, como sejam a grega 
(Alceu, Safo, Hesíodo, Bion, Mosco, Anaceonte, Teócrito, Calímaco, 
Baquílides, Menandro e Simónides), a latina (Juvenal, Marcial), a espa-
nhola (Francisco de Quevedo, Garcilaso de Lavega, Gongora, Diogo de 
Saavedra Machado) e também a italiana (Claudio Achillini, Cavalier 
Guardini, Girolamo Preti, Fra Abbati, Fra Gorgia, Marino e Petrarca). 

Nessa autêntica antologia da poesia europeia, organizada por Philip 
Ayres, tal galeria de nomes ilustres ladeia a figura do nosso Luís de Camões 
cuja vasta produção literária se encontra evocada apenas pela versão inglesa 
do soneto “Verdade, Amor, Razão, Merecimento” abaixo transcrito; por 
sinal, este poema não integrava a editio princeps das RIMAS (1595) mas fora 
acrescentado a partir da edição de 1598 e, em nossos dias, as edições fide-
dignas de Costa Pimpão (1944) e de Hernâni Cidade (1946) atribuem-lhe 
respectivamente o número 166 e 96:

Verdade, Amor, Razão, Merecimento,
qualquer alma farão segura e forte ;

porém, Fortuna, Caso, Tempo e Sorte,
têm do confuso mundo o regimento.

Efeitos mil revolve o pensamento
e não sabe a que causa se reporte ;

mas sabe que o que é mais que vida e morte,
que não o alcança humano entendimento.
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Doctos varões darão razões subidas,
mas são experiências mais provadas,
e por isso é milhor ter muito visto.

Cousas há i que passam sem ser cridas
e cousas cridas há sem ser passadas,

mas o milhor de tudo é crer em Cristo.

A propósito, tendo em conta a longa controvérsia em torno da eventual auto-
ria camoniana de múltiplos textos líricos anónimos, que circulavam em can-
cioneiros de mão, e em muitos casos, se consideram hoje ser apócrifos, con-
virá recordar liminarmente que, em obra intitulada Camões: Labirintos e 
Fascínios (1994), Vítor Manuel de Aguiar e Silva, eminente camonista e 
investigador das correlações entre filologia e hermenêutica, não apresenta 
quaisquer argumentos contrários à inclusão desse soneto no corpus literário 
de Camões, posição magistral que nos limitamos a subscrever. 

Como é natural, estudioso assíduo e diligente de línguas clássicas e 
hispânicas, Philip Ayres em tudo se distingue pelo acesso a um horizonte 
cultural de rara amplitude. No entanto, convirá ter presente que, excepto 
nas traduções, muitos dos materiais temáticos e prosódicos por ele aprovei-
tados e reelaborados não testemunham necessariamente o influxo directo 
da leitura de Dante, de Petrarca, nem dos poetas do chamado dolce stil 
nuovo. Pelo contrário, consideramos que a presença de tais elementos na 
obra de Philip Ayres comprova, sobretudo, como os conteúdos temáticos e 
formais italianizantes, herdeiros remotos do cruzamento do lirismo arábi-
co-siciliano com o fin’amour cortês, provençal e trovadoresco, desde há 
muito se haviam tornado património colectivo do imaginário europeu ou, 
mais rigorosamente, constituíam um sistema discursivo de topoi ou lugares 
comuns, ao serviço do processo de metaforização que transubstancia a tri-
vialidade quotidiana, através da verbalização poética, De resto, sabemos 
que a estética da imitação, legada pela antiguidade clássica continuava 
vigente na transição para o século XVII e só viria a ser suplantada com o 
advento do proto-romantismo setecentista, que intenta substituir a mimese 
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arcaica pela apoteose da originalidade autoral e pela hipertrofia poética dos 
valores subjectivos, celebrados como património ímpar, pessoal e intrans-
missível. Não deverá, portanto, causar surpresa que, no século anterior, 
Philip Ayres manifeste consciência de cultivar valores estéticos decorrentes 
do mimetismo literário, ao escrever as seguintes palavras no proémio dos 
“Poems written in imitation (…)”

[…] I have purposely omitted the names of some of the authors, not 
acknowledging them to be translations: either because I was not willing 
my own things should be distinguished from the rest; or indeed because 
those nameless pieces may more properly be said to be mine, than the 
Authors, from whom I only took the hints of them. (p.270)

Os apontamentos precedentes lançam luz sobre o perfil humano e literário 
de Philip Ayres e documentam a centralidade da tradução literária no qua-
dro da sua actividade intelectual. Em complemento, deve notar-se que, na 
época, o reforço das relações diplomáticas luso-britânicas após 1640, sancio-
nado pela união matrimonial das casas de Bragança e Stuart, contribuíra 
para a recente versão inglesa de “Os Lusíadas” (1655), composta pelo embai-
xador Richard Fanshawe. Parece óbvio que este facto teria tornado redun-
dante idêntico empreendimento por parte de Philip Ayres que, em vez de se 
ocupar da epopeia camoniana, preferiu abordar a obra lírica cuja versão 
inglesa havia sido descurada. Na verdade, foi o soneto “Verdade, Amor, 
Razão, Merecimento” que lhe despertou as atenções de tradutor, anteci-
pando a apreciação assaz tardia do lirismo de Camões em Inglaterra onde a 
excelência da sua qualidade só viria a ser aplaudida pelas gerações românti-
cas, nos alvores do séc. XIX. 

Para clarificar a selecção desse poema como texto camoniano representa-
tivo e susceptível de figurar no florilégio recolhido por Philip Ayres, podere-
mos aventar diversas hipóteses. 

A mais simplista decorre do facto consabido de a reduzida extensão dos 
sonetos, enquanto formas fixas, estáveis e plenamente codificadas, ser sobre-
maneira compatível com o formato da antologia, ao contrário do que dificil-
mente sucederia, se acaso a escolha recaísse sobre canções, odes, elegias,ou 
redondilhas. Além disso, a preparação científica e cultural de Philip Ayres 
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incluía familiaridade com a língua castelhana, o que lhe permitia consultar, 
não só as traduções e anotações da epopeia camoniana, elaboradas por 
Benito Caldera (1580), Luis Gómez de Tapia (1580) e Enrique Garcez (1591), 
mas também o labor monumental, no campo da ecdótica e da exegese tex-
tual, levado a cabo pelo grande escoliasta de Os Lusíadas (1639) e das Rimas 
(1685) que foi o erudito Manuel de Faria e Sousa. Ora, tratando-se de um 
conjunto de obras, publicadas em data anterior à tradução do soneto, parece 
plausível conjecturar que elas tenham sido consultadas por Philip Ayres, 
com o objectivo de resolver eventuais questões linguísticas, suscitadas pelo 
original português.

Finalmente, talvez as razões mais ponderosas, subjacentes à tradução 
inglesa de “Verdade, Amor, Razão, Merecimento”, estejam relacionadas com 
uma certa analogia de sensibilidade entre Philip Ayres e Luís de Camões, 
pois, embora separados por décadas, ambos logram exprimir a consciência 
trágica da incompatibilidade entre o optimismo moral do neo-platonismo 
quinhentista, exposto por Marsilio Ficino e Pico della Mirandola, e a expe-
riência quotidiana e pessoal do cruel desconcerto do mundo. A fraqueza e 
insignificância humanas, a inexorabilidade do destino, a disforia melancó-
lica causada pela auto-culpabilização, a experiência traumática do amor 
impossível, a incapacidade de encontrar um sentido para a vida, quer por via 
da leitura livresca, quer pelo conhecimento empírico, quer ainda pela racio-
nalidade analítica — todos estes conflitos íntimos podiam conjugar-se e 
causar desequilíbrios psíquicos, próximos dos que hoje caracterizam clinica-
mente uma patologia depressiva. 

Por outras palavras, se atribuirmos sentido mais extenso e amplitude 
europeia ao que Vítor Aguiar e Silva denomina espaço interliterário penin-
sular, Luís de Camões e Philip Ayres afiguram-se autores representativos 
de mundividências simultâneas, mas antinómicas que, no prolongamento 
da sugestão de Jorge de Sena, a leitura histórica e crítica tem situado no 
intervalo de tempo finissecular onde a lenta submersão do Renascimento 
se cruza com a emergência e a afirmação do Maneirismo. Com efeito, na 
transição para o século XVII e porventura em sintonia com o ambiente 
ascético e penitencial de raiz tridentina, registam-se certas fissuras no 
paradigma ideológico tradicional que, em matéria literária, provocam o 
declínio da temática profana (mesmo se envolvida em ressonâncias quase 
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místicas, herdadas do erotismo petrarquista), substituída pela preponde-
rância da inspiração especulativa e religiosa, alteração que assinala uma 
viragem de rumo geracional, detectável no lirismo camoniano e exempli-
ficada pelo soneto exemplifica. 

Assim, aproveitando o aparelho terminológico-conceptual adoptado 
num ensaio de Maria Micaela Ramon Moreira e atendendo ao conteúdo 
especulativo, podemos identificar genericamente “Verdade, Amor, Razão, 
Merecimento” como um soneto de tipo expositivo-argumentativo e de 
intenção didáctica e pedagógica. Em abono desta classificação tipológica, 
valerá a pena observar a complexidade da relação pragmática estabelecida 
no texto entre a singularidade do sujeito enunciador e a pluralidade dos 
destinatários, alvos da argumentação retórica expendida. Com efeito, se 
admitirmos, por um lado, que as premissas sobre a desarmonia no regi-
mento do mundo (a Fortuna, o Caso, o Tempo, a Sorte) decorrem da 
experiência casuística, interiorizada e sedimentada pelo sujeito lírico, veri-
ficamos, por outro lado, como o epílogo de conteúdo didáctico e generali-
zante, acerca da importância da fé na redenção final, pretende interpelar a 
humanidade inteira, mostrando como as incongruências dos eventos quo-
tidianos se revelam ilusórias, se e quando a vida for regida por um autên-
tico impulso cristocêntrico. 

No intuito de agora nos aproximarmos dos critérios, métodos e resultados 
do processo translatório propriamente dito, tendo em vista a leitura do 
poema “ The vanity of unwarrantable notions. Done out of Portuguese by 
Lewis de Camoes”, começamos por notar que Philip Ayres se revela em sin-
tonia com posições teóricas assumidas no seu tempo, em matéria de tradu-
ção literária. Na verdade, a partir de 1680, as preceptivas coevas encontram 
divulgadores convincentes, tanto no poeta laureado John Dryden como em 
Wentworth Dillon, conde de Roscommon e autor de Essay on Translated 
Poetry (1684), ambos literatos que, ampliando em excesso os efeitos das suas 
publicações, reivindicavam haver sido os patronos de toda uma geração de 
poetas-tradutores.

Convirá notar que esse alegado magistério não assume a forma de um 
código estruturado de ditames programáticos a priori mas, pelo contrário, se 
apresenta como uma rede de conclusões genéricas, dispersas por prefácios, 
dedicatórias e outras modalidades de paratexto, que representam um arquivo 
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de reflexões pessoais sedimentadas e decorrentes de assídua prática transla-
tória. A título exemplificativo das questões tratadas, bastará indicar selecti-
vamente algumas das principais. 

Primeiro, a necessidade de definir se as mais importantes aptidões que 
os aspirantes a tradutores literários qualificados devem cultivar pertencem 
ao domínio do saber, da experiência ou da arte; segundo, como definir a 
relação de similitude que se poderá estabelecer entre o translato e o origi-
nal, no que diz respeito à união indissociável da substância e da forma; 
terceiro, a reflexão sobre os modos de atenuar o efeito da distância espacial 
e temporal entre emissor e receptor, que pode provocar ruído ou interfe-
rências na transmissão e na descodificação do enunciado; quarto, o estabe-
lecimento duma tipologia tripartida da tradução literária, subdivisível em 
metáfrase (reescrita literal ou equivalência formal), paráfrase (versão com 
latitude ou equivalência dinâmica) e imitação (recriação livre), com prefe-
rência pela segunda modalidade, por constituir a solução de compromisso 
entre os extremos; em quinto e último lugar, o conceito de que a tradução 
se assemelha a uma espécie de metempsicose, pois a sua continuidade 
futura pode assegurar a sobrevivência e a plenitude póstuma dos poetas 
(porventura sempre incompletos ?), de cada vez que a reescrita do tradutor 
lhes devolve a voz transposta, que, por insondável mistério, também se 
tornou propriedade sua. 

Por exigências de espaço, aceitamos renunciar à micro-análise circunstan-
ciada das transformações fonéticas, morfo-sintácticas, semânticas e prosódi-
cas, ocorridas entre os dois textos, mas não nos dispensaremos de indicar 
alguns pontos relativos ao soneto camoniano, na versão de Philip Ayres, que 
passamos a transcrever:

The Vanity of Unwarrantable Notions. Done out of Portugueze
From Lewis de Camoëns

TRUTH, Reason, Love, and Merit may endure
Some Shocks, to make us think our selves secure:

But Fortune, Time, and Destiny, do still
Dispose all Humane Matters at their Will.
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What various strange Effects perplex the Mind,
For which we can no certain Causes find?

We know we live, but what succeeds our End,
Man’s Understanding cannot comprehend.

Yet Doctors will their Notions justify,
And vouch for Truths what no Man e’er could try;

Doubt Real Things, as if no such had been,
And Things believe which never yet were seen.

These Men are proud to have their Madness known;
Believe in Christ, and let the rest alone.

Antes de mais, observamos que o tradutor entendeu necessário adicionar 
ao soneto um título da sua lavra (“The Vanity of Unwarrantable Notions”), 
a fim de explicitar tema e autoria, tal como acontece noutros poemas da 
sua antologia. Semelhante procedimento significa que Philip Ayres consi-
dera não existir barreira intransponível entre as atribuições do poeta origi-
nal e as do tradutor literário que, ao invés de se limitar ao desempenho das 
funções subalternas e ancilares de qualquer amanuense poliglota, reivin-
dica igualdade no acesso ao estatuto criativo autoral. Não obstante, por-
ventura no intuito de afastar qualquer suspeita de plágio ou paródia, o 
texto fornece identificação inequívoca do autor português, como se com-
prova se atentarmos na forma gráfica, quer do nome próprio (Lewis < Luís) 
quer do apelido, ambos sujeitos a anglicização. Efectivamente, neste 
último, foi introduzido um sinal diacrítico, na tentativa de representar a 
pronúncia figurada do ditongo nasal português (Camoës < Camões) que, 
no século XVII (tal como na actualidade), era alheio ao sistema fonológico 
da língua inglesa.

Mesmo sumária, a comparação do original (aqui denominado T1) com 
o translato (aqui denominado T2) revela outras alterações significativas. 
Assim, como é regra na prosódia portuguesa, a organização estrófica de T1 
divide os catorze versos em dois sistemas (um formado por duas quadras e 
outro por dois tercetos) com estrutura rimática cruzada, segundo o 
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esquema abba abba cde cde e em decassílabo heróico, ou seja, com acentua-
ção na 6ª e 10ª sílabas. Por seu turno, T2 respeita o modelo sonetístico da 
literatura inglesa por inspiração shakespeariana, ao repartir os catorze ver-
sos também por dois sistemas (mas o primeiro com três quadras e o último 
formado por um dístico) com rima emparelhada, do tipo aabb ccdd eeff gg 
e em pentâmetros jâmbicos, ou seja, segmentos de cinco pés de duas síla-
bas, com acento na segunda. Esta configuração prosódica cujas origens 
remontam a poemas medievais de carácter épico ou narrativo fora adop-
tada com insistência pela poesia barroca inglesa e, mais tarde, transita para 
as traduções de autores clássicos greco-latinos empreendidas por Dryden e 
Pope, que lhe conferiram grande prestígio, nomeadamente durante o neo-
-classicismo setecentista. Curioso se torna, assim, verificar que a versão de 
Philip Ayres altera significativamente o esquema camoniano do texto por-
tuguês de partida, actualizando-o e naruralizando-o, quer dizer, substi-
tuindo-o pelo que então se encontrava em voga no espaço linguístico-lite-
rário inglês, cultura de chegada.

Também vale a pena frisar como uma das divergências mais evidentes 
entre ambos os textos reside no facto de, em T1, cada estrofe constituir 
uma unidade ininterrupta de sentido. Todavia, em T2, tal regra é trans-
gredida na segunda quadra, seccionada a meio por uma breve pausa, 
pois o tom assertivo de T1, vai adquirir em T2, uma tonalidade interro-
gativa, assinalada pela pontuação, mudança que vem alterar a respira-
ção e a cadência musical do verso. Por seu turno, do ponto de vista 
ortográfico, T1 mostra-se parcimonioso no uso das maiúsculas (apenas 
oito), reservadas para iniciar lexemas que designam o divino ou entida-
des de carácter abstracto e reverencial, ao passo que T2 segue os hábitos 
de grafia prevalecentes em Inglaterra no século XVII, segundo os quais, 
certa arbitrariedade na profusão e dispersão das maiúsculas no texto 
(neste caso, trinta) assinalava o valor enfático atribuído à maioria dos 
nomes.

Do ponto de vista do vocabulário, em T1 predominam formas verbais, 
pertencentes ao campo semântico-nocional das acções práticas e concre-
tas, entre as quais salientamos fazer, ter, revolver, alcançar, dar, provar, 
ver, passar, crer. Curiosamente, T2 desenvolve-se em plano mais abstracto 
e interiorizado, com recurso a verbos que evocam processos ou eventos 
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psicológicos, relacionados, quer com a racionalidade objectiva quer com a 
subjectividade dos afectos, como sejam endure, think, dispose, perplex, suc-
ceed, comprehend, justify, vouch, doubt, believe, know. 

Em matéria de ornamentação retórica, no caso de T1, o fundo etimo-
lógico latino consente certa margem de liberdade na ordem dos compo-
nentes frásicos da sintaxe portuguesa, o que facilita o emprego de inver-
sões, transposições, hipérbatos e até do quiasmo, nos versos 12 e 13. Pelo 
contrário, em T2, a transposição do poema para inglês, língua germâ-
nica, implica a observância de um modelo sintáctico tendencialmente 
rígido, formulado na sequência padronizada SVO, com capacidade de 
variação tão reduzida, que fica deveras limitado o recurso ao arsenal 
retórico disponível.

Diremos ainda que a ocorrência das discrepâncias gráficas, fónicas ou 
semânticas aqui apontadas não será suficiente para prejudicar a correspon-
dência global de T2 a T1 mas revela, sobretudo, que, para assumir a sua 
possível autonomia, o texto derivado acentua a relação de pertença ao sis-
tema linguístico respectivo e, além disso, mostra-se sobremaneira inte-
grado na tradição literária autóctone. 

Desta forma, o estatuto híbrido da tradução literária, capaz de operar o 
raro prodígio de conciliar o outro e o mesmo, o uno e o múltiplo, tornou 
possível que um texto-outro, reescrito por Philip Ayres, tivesse insuflado 
nova vida no texto-primitivo cujo autor e sujeito empírico, Camões, há 
muito subira ao que chamava o assento etéreo. Com efeito, na primeira 
tradução para inglês aqui apresentada, tal como em versões posteriores 
noutras línguas, as potencialidades líricas do soneto camoniano atestam o 
mistério da pervivência textual, através de sucessivas recriações estéticas.

De um modo quase paradoxal, poderia sugerir-se que a grande tradição 
da poesia europeia também se cumpre mercê da tradução literária, ou seja, 
por intermédio da invenção de outros (novos?) textos que, com maior ou 
menor transparência, definem uma noção transnacional de literatura 
enquanto rede (ou conjunto aberto) de derivações transpostas e sequen-
ciais, que configuram um imenso palimpsesto verbal. 
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“TU SE’ LO MIO MAESTRO E’L MIO AUTORE”: 
CAMÕES, LEITOR DE VIRGÍLIO

Prof.ª Doutora Isabel Almeida

À Senhora Professora Maria Isabel Rebelo Gonçalves

São famosos os passos em que, na Commedia, Dante Alighieri exalta Virgí-
lio. Assume diversas formas, essa homenagem: o vate habita um limbo que 
foge ao rigor da ortodoxia para se assemelhar aos Campos Elíseos da Eneida1; 
e, desde logo, “nel mezzo del cammin”, o encontro de “Dante” (personagem) 
com o Mantuano é ocasião para um discurso onde se cruzam efusivamente 
gratidão e louvor:

Tu se’ lo mio maestro e’l mio autore 
tu se’ solo colui da cu’ io tolsi
lo bello stilo che m’ha fatto onore.2

 
Sabemo-lo já: tão necessário como salientar a relação com Virgílio seria, para 
Dante, superar esse mestre admirado. Daí, decerto, o zelo com que, na segunda 
cantica do poema – cumprida a descida aos Infernos e a ascensão purgatorial, 
i.e. concluídas as iniciáticas catábase e anábase –, encenou a despedida, em 
tudo idêntica a uma transmissão de testemunho: “Non aspettar mio dir piú né 
mio cenno:/ libero, dritto e sano è tuo arbitrio,/ e fallo fora non fare a suo 
senno:/ per ch’io te sovra te corono e mitrio.”3 A diferença é óbvia: de um lado, 
Virgílio, condenado a regressar ao Inferno; do outro, “Dante”, destinado a 

1 Ver Michele dell’Aquila, “L’ «onrata nominanza»: turbamenti e gratificazioni del letterato  
(lettura del canto IV dell’ «Inferno»”, in AAVV., Filologia e Critica Dantesca.  
Studi offerti a Aldo Vallone. Firenze, Leo S. Olschki, 1989, pp. 11-31.

2 Dante Alighieri, La Divina Commedia. Inferno. A cura di Natalino Sapegno,  
8ª reimp. da ed. de 1985, Firenze, La Nuova Italia, 1992, p. 12 (I, vv. 85-87).

3 Dante Alighieri, La Divina Commedia. Purgatorio. A cura di Natalino Sapegno,  
8ª reimp. da ed. de 1985, Firenze, La Nuova Italia, 1992, p. 307 (XXVII, vv. 139-142).
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alcançar o Empíreo. Do iter para a bem-aventurança fica excluído o clássico 
antigo, e percebe-se, na simbologia do percurso, a hábil inscrição de um pro-
blema poético: a “comedía” (designada, no Paradiso, como “sacrato poema” ou 
“poema sacro”4) deveria ir além da obra pagã. 

A Dante interessava a escatologia; interessava-lhe, até pelo contrapasso5, dar 
forma e sentido à justiça divina. Por isso descreveu o Inferno e – por entre 
fulgurantes espectáculos de som, luz, movimento, cor – o Paraíso, sem esque-
cer o Purgatório, conceito que não havia muito obtivera a chancela dos teólo-
gos. O poeta não apagou a História cujo palco é a terra (“l’ aiuola che ci fa 
tanto feroci”6 – “a geira que nos torna tão ferozes”, traduziu Vasco Graça 
Moura); não refreou projecções autobiográficas, pois nem por medieval Dante 
deixa de ser narcísico. No entanto, o trajecto da Commedia é nítido: partindo 
de um Inferno saturado de florentinos, finda – verdadeira quadratura do cír-
culo – na inefável comunhão com “l’ amor che move il sole e l’ altre stelle”.7

Se Dante quis manifestar a sua pertença à linhagem dos “spiriti magni”8; se 
quis dar provas da sua capacidade de assimilar a Eneida, nem por isso fez da 
obra virgiliana a matriz da Commedia. Camões, sim, no largo Renascimento, 
arquitectou Os Lusíadas de olhos postos no grande poema de Roma, e, muito 
mais do que desafiá-lo globalmente ou do que proceder à sua pontual imita-
ção, considerou suas linhas estruturantes, sua economia, seu funcionamento 
– sua máquina, enfim. Opção decisiva: tivesse sido outro o modelo escolhido, 
é de crer que teria sido muito outra a fortuna da epopeia camoniana.

Repare-se na eufórica emulação do intróito da Eneida9: o herói do texto 
latino (“vir”) dá lugar, n’Os Lusíadas, aos “barões assinalados…”; o péri-
plo mediterrânico de Eneias é ofuscado pela navegação que passa “inda 
além da Taprobana”, da mesma maneira que fundar uma “urbe” parece 
obra menor quando comparada ao “novo reino” edificado e sublimado por 

4 Dante Alighieri, La Divina Commedia. Paradiso. A cura di Natalino Sapegno,  
8ª reimp. da ed. de 1985, Firenze, La Nuova Italia, 1992, p. 293 (XXIII, v. 62) e p. 314 (XXV, v. 1).

5 Ver La Divina Commedia. Inferno…, p. 321 (XXVIII, v. 142).
6 Dante Alighieri, La Divina Commedia. Paradiso…, p. 286 (XXII, v. 151).
7 Dante Alighieri, La Divina Commedia. Paradiso…, p. 429 (XXXIII, 145).
8 Dante Alighieri, La Divina Commedia. Inferno..., p. 50 (I, v. 119).
9 Virgile, L’Énéide. Aeneis, Texte établi par Jacques Perret, Émendé, présenté et traduit  

par Oliviers Sers. Paris, Les Belles Lettres, 2015, p. 34 (I, vv. 1-11).
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quantos ousaram sulcar novos “mares”; a aura brilhante do “peito ilustre 
lusitano”, “a quem Neptuno e Marte obedeceram”, opõe-se à fragilidade 
do filho de Anquises, “fato profugus”… Por meio deste trabalho de ampli-
ficatio e de contraste, Camões assinalou a importância que atribuía ao 
poema de Virgílio: com ele competia, nele achava lições cruciais.10 

A Eneida mostrava como era possível articular múltiplos planos diegéti-
cos; mostrava que a narrativa de uma viagem podia conjugar-se com a evo-
cação de uma história ampla e com a construção de uma identidade. N’Os 
Lusíadas, onde ressalta a expedição capitaneada por Vasco da Gama, Camões 
fez do rei de Melinde e do Catual de Calecute interlocutores tão atentos e 
curiosos como a Dido virgiliana, entrelaçando assim a história de Portugal 
com o relato da empresa que mudara a medida do mundo e a própria cons-
ciência – epistemológica – do que seria conhecê-lo. Nunca será de mais enca-
recer tal aliança: a exploração destes dois imensos filões, na esteira de Virgí-
lio, constituiu um rasgo de génio, que o tempo e as circunstâncias depressa 
iriam valorizar. Com efeito, o poema reunia qualidades para, maxime em 
quadros de crise, ser uma referência motivadora. 

Importa lembrar que Os Lusíadas não surgiram isolados no século XVI, 
antes foram contemporâneos do Sucesso do segundo cerco de Diu: estando Dõ 
Joham Mazcarenhas por capitam da fortaleza ano de 1546, de Jerónimo Corte-
-Real. Pesquisas de Hélio Alves provaram, sem margem para dúvida, que o 
Sucesso do segundo cerco de Diu, dado à estampa em 1574, estaria terminado 
c. 1568 – ano da maioridade de D. Sebastião11. Por essa data, uma bela e 
iluminada cópia manuscrita terá sido oferecida ao soberano12, e o próprio 
Corte Real promoveria, junto de amigos, a difusão da sua obra13. Segundo 

10 Recorde-se o reconhecimento dos vínculos à obra virgiliana, desde sempre praticado  
pelos escoliastas de Camões; recorde-se a copiosa bibliografia produzida a este respeito.  
Por exemplo, será hoje pertinente recordar trabalhos do Professor Francisco Rebelo Gonçalves, 
coligidos em Obra Completa, III, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2002. 

11 Hélio J. S. Alves, “Apresentação”, in Jerónimo Corte-Real. Poesia. Edição de […].  
Braga-Coimbra, Angelus Novus, pp. XII-XIII.

12 O manuscrito, iluminado pelo poeta, encontra-se no Arquivo Nacional da Torre do Tombo 
(Códice Cadaval, 31).

13 Aude Plagnard, Une épopée ibérique. Autour des oeuvres d’Alonso de Ercilla et de Jerónimo 
Corte-Real (1569-1589). Thèse pour obtenir le grade de Docteur de l’Université Paris-Sorbonne  
en Études Hispaniques, spécialité littérature, 2015, pp. 44-47.
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Hélio Alves, é verosímil que Camões, regressado da Índia em 1570, já com 
Os Lusíadas numa fase avançada de elaboração, acedesse ao texto de 
Jerónimo Corte Real e, inclusive numa imitatio agonística, reagisse a esse 
contacto14. Fosse como fosse, os dois poemas não iriam confundir-se, e o 
Sucesso do Segundo Cerco de Diu quedar-se-ia na sombra d’Os Lusíadas. 
Porquê?

Camões concebeu Os Lusíadas de maneira a garantir a varietas que Vir-
gílio cultivara na Eneida e que poética e esteticamente se prezou no século 
XVI: relacionou os planos histórico e mitológico; deixou que no canto 
heróico entrassem os trágicos amores de Inês de Castro e permitiu até que 
ali coubesse, num desvio fugaz, a cómica fanfarronice do marinheiro 
Veloso. Corte Real, ao invés, reteve da Eneida apenas a narrativa bélica e 
perfilhou o exemplo da Farsália de Lucano, concentrando-se a dar a ver 
(ou a fazer imaginar15) a guerra. Canto após canto, Corte Real mantém a 
atenção voltada para o cerco de Diu, e, com obsessiva minúcia, demora-se 
na descrição dos “lagos mil de sangue”16 ou do “cruel, mortal estrago”17 
que não poupa nada nem ninguém. 

É muito provável que esta orientação afectasse e restringisse o impacto 
do poema de Jerónimo Corte Real. No Sucesso do segundo cerco de Diu, 
com a ostensiva técnica da hipotipose, acumulam-se episódios de violência 
extrema. Corte-real exibe o horror, faz ouvir o medo das vítimas do con-
flito, compadece-se e apela à compaixão:

14 Hélio J. S. Alves, “Teoría de la Épica en el Renacimiento Portugués” in La teoría de la épica  
en el siglo XVI (España, Francia, Italia y Portugal), María José Vega Ramos y Lara Vilá (eds.), 
Vigo, Editorial Academia del Hispanismo, 2010, pp. 159-165; Idem, “Corte-Real, Jerónimo”,  
in Dicionário de Luís de Camões, Coordenação Vítor Aguiar e Silva, Lisboa: Caminho, 2011,  
pp. 298-301.

15 Umberto Eco distinguiu “fazer ver” e “fazer imaginar” para melhor realçar a importância  
da colaboração – ou “cooperação interpretativa” – do leitor. Segundo Eco, “[o] máximo  
que as palavras podem fazer (porque produzem efeitos passionais) é induzir-nos a imaginar”  
(“Les semaphores sous la pluie”, in Sobre Literatura. Lisboa, Difel, 2003, p. 204),  
e “não há hipotipose se o destinatário não estiver pelos ajustes” (Ibid., p. 205). 

16 Jerónimo Corte Real, Obras de […], Introdução e Revisão de M. Lopes de Almeida. Porto,  
Lello & Irmão, 1979, p. 321.

17 Jerónimo Corte Real, Obras de […], p. 446.
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Os soldados com força (derrubando
Vão) com fortes marrões, as grandes casas,
Matando a quantos acham pola ruas.
O caso cruel, duro, & lastimoso,
Que só a lembrança delle nos inclina
E move a piedade: muitas moças
Alvissimas, fermosas, cuja idade
Florecia em tal tempo, temerosas
Daquelle grande incendio, nam sabendo
A que parte fugissem, vinham todas 
Cair nas duras mãos de seus imigos,
Que acesos em furor, nam nas tratavam
Co aquella cortesia honesta, & branda,
Que por razam se deve em todo tempo,
A hũs olhos fermosos, a hũa graça
Onde costuma Amor armar seus laços:
Antes de todo cegos, denodados,
Os tenros peitos abrem, & as espadas
Banham naquelle puro, & limpo sangue.
[…]
Nam fica ali com vida o fraco velho,
A innabel molher, o tenro moço,
Nem o gado innocente, bruto, & manso,
Com tudo o mais que goza a vital aura.”18 

18 Jerónimo Corte Real, Obras de […], pp. 285-286.
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Note-se, porém: tal empatia integra um edifício maior. Com insistência, o 
poeta faz crer que, fosse outro o vencedor, tão-pouco seria clemente o desfe-
cho dos combates19; quanto a D. João de Castro – o vice-rei cuja política de 
dominação ali era aplicada –, advoga: 

E ainda que fazia estas cruezas,
Nam era por cruel, que muy benigno, 
Brando, e affabel era: mas compria
Tratar desta maneira ũa tal gente:
Porque eram tam soberbos, que daquellas,
E de outras muito mores crueldades
Tinham necessidade: porque sendo
Tratados menos dura, & cruelmente,
Levantam de contino novas guerras,
Dando novos trabalhos cada dia.
Assi que era mui justo, & necessario
Domallos com temor, com força de armas.20 

Se, na ferocidade do saque, os soldados “parecem furias infernaes, antes que 
humanas”21; se o Capitão manda despedaçar cativos e um só deixa “vivo,/ 

19 Cogeçofar “faz grandes juramentos, & promessas/ De nam alevantar aquele cerco,/ Atè que nam 
destrua, abata, & queime/ A fortaleza: dando cruel morte/ A todos os que estavam dentro nella.” 
(Jerónimo Corte Real, Obras de […], p. 65). Adiante, “chegão muitos/ Mouros aos baluartes; 
affrontando/ Com soberba aos de dentro, & com injurias./ Dizendo, ô sem ventura, ô brutos 
homẽs,/ Contra todo o poder do gram Mamude/ Presumis defendervos? sabey certo/ Que essa 
temeridade justamente,/ Com tormentos sera bem castigada./ Em vós todos fara grandes cruezas:/ 
Para que fique exemplo aos atrevidos,/ Que com tam pouco siso se quiseram/ Defender da 
potencia, & magestade/ Do gram Rey de Cambaya.” (Ibid., p. 76). “Avisovos senhores que 
ensistirdes/ Mais nesta vaã empresa sera dano,/ Para quantos ahi estaes: que se se anoja/ O 
Rumecão de vossa contumacia,/ Despois que vos tomar, com mil tormentos/ A todos mandará 
enterrar vivos.” (Ibid., pp. 102-103). Outrossim, “aquelles maos, perversos homẽs,/ Que na 
primeira idade recebéram,/ O sagrado Baptismo, & desprezando/ Hum tam alto mysterio, 
preferíram/ Sua inclinaçam má, a hum bem tamanho,/ Que Deos lhe prometia. Estes pelejam/ 
Com furia e braveza: & aos imigos/ Esforçam com palavras: persuadindo/ Que com grande rigor 
pelejem todos,/ E os cercados maltratem. Tambem pedem/ Que quando for entrada a fortaleza/ 
(O que cedo seria) nam concedam/ Vida a molheres, velhos ou meninos./ Ô maldade nefanda, ô 
dignas almas/ De tormento sem fim la nos abismos,/ Apóstatas malditos, que perdéram/ Hũa tal 
redempçam, hum Deos tam brando” (Ibid., p. 143). 

20 Jerónimo Corte Real, Obras de […], p. 284.
21 Jerónimo Corte Real, Obras de […], p. 286.
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que presente/ Estivesse ao tormento riguroso,/ Que os outros condenados 
padeciam”22, o poeta, que formula estes juízos e modaliza assim o relato, 
logo empresta um escudo aos “lusitanos”: “Cansados todos já de tantas mor-
tes,/ Ao serviço delRei tam necessarias”23; “Despois que se passou o triste 
termo/ Deste tam necessario, & cruel feito”24. O gesto, evidente, é o de 
quem relativiza, i.e. de quem legitima, pela sobreposição de argumentos, o 
que começa por recriminar ou deplorar. 

Como ler o Sucesso do segundo cerco de Diu? Hélio Alves considera que, até por 
discretas e subtis alusões intertextuais, se assiste à “erosão da virtude heróica 
supostamente articulada pelo discurso laudativo”25. Em suma, considera que “os 
heróis de Corte-Real são louvados precisamente para poderem ser vitupera-
dos”26. Mas pretenderia Corte Real impregnar o Sucesso do segundo cerco de Diu 
de uma ambivalência que iria corroer a fiabilidade do seu texto e o valor de tudo 
quanto em termos explícitos defendeu – o serviço da “Fé” e “delRei”?

Os dois últimos cantos do Sucesso são preenchidos com um sonho do 
Vice-Rei: dormindo, D. João de Castro vê a personagem do Merecimento, 
que o guia numa deambulação pelo Templo da Vitória. O discurso é uma 
longa écfrase, na qual a descrição de pinturas de tema bélico vai sendo 
pontuada por exclamações encomiásticas do cicerone, que por seu turno 
ecoam em palavras do poeta: “O Visorey folgava ver tam grandes,/ E 
façanhosos feitos, que illustravam/ A Lusitana patria, & o bom velho/ 
Prosegue”…27 Entre esses “feitos”, há casos magnânimos (“Não quis o Capi-
tão [Heitor da Silveira] (por serem fracos,/ Tristes velhos, molheres, & meni-
nos)/ Queimar esta cidade: mas dos fortes/ Soberbos, & crueis quis a victo-
ria”28; há casos como o da “gram vingança” de D. Francisco de Almeida 
“pola infelice,/ Cruel, injusta morte de seu filho”:

22 Jerónimo Corte Real, Obras de […], p. 280.
23 Jerónimo Corte Real, Obras de […], p. 286.
24 Jerónimo Corte Real, Obras de […], p. 280.
25 Hélio J. S. Alves, Camões, Corte-Real e o Sistema da Epopeia Quinhentista,  

Coimbra, Centro Interuniversitário de Estudos Camonianos, 2001, p. 448.
26 Hélio J. S. Alves, Camões, Corte-Real e o Sistema da Epopeia Quinhentista…, p. 428.
27 Jerónimo Corte Real, Obras de […], p. 428.
28 Jerónimo Corte Real, Obras de […], p. 455.
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Olha naquella insigne, & gram cidade
Abrasada em furioso, ardente fogo, 
Convertidas verás todas as ruas
Em ribeiros de sangue: olha o desmayo
Dos velhos ancianos, & da turba 
Innabil, fiminil, fraca, & sem força. 
Com lagrimas, & gritos o ceo rompem, 
Correndo sem concerto a todas partes:
Mas ou nas crueis chamas, ou no bravo
Lusitano furor perdem as vidas29; 

há casos em que “os imigos vão fogindo, & deixam/ O logar abrasado, dei-
xão mortas/ As molheres & os filhos (dor gravissima: Mas co medo presente 
ali esquecida)”30; ou em que, recusando ceder, “Determinam matar” 
(“acordo cruel”, “impio, bruto intento”) “a inutil gente,/ Fracas molheres, 
velhos, & meninos”.31

Sob o signo de Marte, tudo é possível. Neste mosaico, em que difere a 
prática de vencedores e de vencidos, de cristãos e de seus inimigos, muçul-
manos ou gentios? O texto permite, em surdina, a interrogação aglutina-
dora, que põe em xeque o “Lusitano furor”, mas a comemoração da “Vitória” 
não é descuidada: Corte Real faz o Merecimento condenar o massacre 
levado a cabo pelos Turcos, na ilha de Bethe; todavia, muito embora o revele 
condoído perante os danos da retaliação, não o faz reprovar a vingança de 
D. Francisco de Almeida em Dabul. Por analogia, o leitor recordará como, 
em passos anteriores, o poeta classifica de “necessários” os males da guerra. 
E, analisando o jogo escorregadio pelo qual ora é incitado a apiedar-se dos 
inocentes ora tem de escutar a justificação das “crueldades” cometidas, con-
cluirá que, no Sucesso do Segundo Cerco de Diu, Corte Real viveu um dilema 
que não soube ou não pôde resolver.

Fascinante, no seu desequilíbrio, a obra compromete o carácter (ethos) 
do poeta. Aristóteles dixit: “Persuade-se pelo carácter quando o discurso é 

29 Jerónimo Corte Real, Obras de […], pp. 432-433.
30 Jerónimo Corte Real, Obras de […], p. 446.
31 Jerónimo Corte Real, Obras de […], p. 457.
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proferido de tal maneira que deixa a impressão de o orador ser digno de 
fé.”32 Será digno de plena fé aquele que assevera serem lídimas as mais 
aterradoras e atrozes “crueldades”? Será digno de fé o que precisa de alar-
dear o elogio para insinuar o vitupério (se de facto o quis insinuar)?

À obra de Corte Real terá faltado o que n’Os Lusíadas sobejava: amplitude 
temática e destemor. Se Virgílio confiou em further voices para engendrar, na 
Eneida, veladas dissonâncias33, Camões não ignorou esse exemplo mas enve-
redou também, numa contaminatio ariostesca, pela explícita e desassom-
brada manifestação de um discurso crítico (e o que reprovou, não justificou). 
Ora, Jerónimo Corte Real segui-lo-ia em Felicissima Victoria, o seu segundo 
poema, redigido em homenagem a Filipe II de Espanha e a D. João de Áus-
tria, para glorificar o triunfo alcançado em Lepanto.

Aí, Corte Real não reincidiu no enleio entre o que parece ser, no Sucesso 
do Segundo Cerco de Diu, a obrigação de afamar a guerra e a vontade de 
chorar os seus excessos; e, sobretudo, assegurou a varietas, introduzindo no 
enredo militar uma intriga amorosa e uma fábula mitológica34. É gritante, a 
viragem, e nela influiria alguma admiração por Camões, que Jerónimo Cor-
te-real terá contado entre os engenhos de sua “terra” – “ingenhos […] mui 
delgados, & cheos de prudente artificio”35. Indesmentíveis, vestígios d’Os 
Lusíadas, em Felicissima Victoria, apoiam esta hipótese. Quereríamos melhor 
prova de que a escolha de Camões – sua filiação virgiliana – pesou no êxito 
da sua obra?

32 Aristóteles, Obras Completas. Retórica, Coordenação de António Pedro Mesquita,  
4ª ed., Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2010, p. 96.

33 Ver R.O.A.M. Lyne, Further Voices in Vergil’s Aeneid. Oxford, Clarendon Press, 1992;  
Walter de Medeiros, Carlos Ascenso André, Virgínia Soares Pereira, A Eneida em contraluz. 
Coimbra, Instituto de Estudos Clássicos, 1992; Craig Kallendorf, The Other Virgil. ‘Pessimistic’ 
Readings of the Aeneid in Early Modern Culture. Oxford, Oxford University Press, 2007.

34 Hélio Alves, “Corte-Real, a Evolução da sua Arte”, Península. Revista de Estudos Ibéricos 2, Porto, 
Instituto de Estudos Ibéricos/Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2005, pp. 181-183. 

35 Jerónimo Corte Real, Obras de […], p. 16.
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O POETA E O PODER OU A PUBLICAÇÃO  
DE OS LUSÍADAS PELO OLHAR DE SAR AMAGO

Prof. Doutor José Pedro Serra 

A Maria Isabel Rebelo Gonçalves, Professora e Amiga, que por dedicado e 
honesto estudo mantém presença viva na memória agradecida dos seus alunos.

O lugar ímpar de Luís de Camões na literatura portuguesa, particularmente 
na expressão do género épico, levou múltiplos escritores a tomarem o famoso 
poeta como personagem das suas próprias ficções.1 A obscuridade que rodeia 
muitos aspectos da sua vida, a imensa erudição que alimenta a “inspiração” 
poética, os intensos amores “desconcertados” que lhe foram exaltando e 
consumindo a alma, a união entre a espada e a pena que emprestam um 
travo de aventura à sua biografia, o modo como a sua voz e as circunstâncias 
que a escutavam foram fazendo dela a expressão da alma de um povo e até 
de um desígnio nacional, todos estes elementos constituem factores que ao 
longo dos tempos levaram escritores, dramaturgos, artistas plásticos, cineas-
tas, a tomarem autor e obra como tema das suas próprias criações, deixando 
nelas um sabor que ondula ente o traço histórico e a ficção. O texto de Sara-
mago não foge a esta sedução. O que neste texto fundamentalmente está em 
causa, porém, não é nem a materialização estéril, mecânica e acrítica de uma 
balofa veneração, nem a reconstituição histórica de uma época, nem ainda a 
reconstrução de um fragmento biográfico do poeta; se em algum sentido a 
peça é histórica, é-o apenas na acepção mais superficial e porque a acção 

1 A propósito da publicação, em 1880, na evocação do terceiro centenário da morte de Camões,  
do drama histórico em cinco actos de Cipriano Jardim, Camões, Teófilo Braga, citado por Luiz 
Francisco Rebello no prefácio à obra de Saramago, dá conta de vinte e seis composições teatrais 
que sobre o poeta se escreveram (José Saramago, Que farei com este livro, prefácio de Luiz 
Francisco Rebello, Lisboa, 2015, 5ª ed., pp. 10-11. Esta é a edição que utilizarei e citarei nesta 
reflexão). A estas há ainda que juntar, pelo menos, os textos de Natália Correia, Erros meus, má 
fortuna, amor ardente, Lisboa, 1981, e de Jaime Gralheiro, Onde Vaz, Luís?, Lisboa, 1983. Há ainda 
o texto de Luzia Martins, O homem que julgava ser Camões, que subiu à cena em 1980, mas que 
não creio ter sido publicado. No romance, abundam também os exemplos de obras que tomam o 
poeta como personagem central da ficção. Veja-se o exemplo recente de Maria Vitalina Leal de 
Matos, Camões – este meu duro génio de vinganças, Lisboa, 2010. No cinema, recorde-se Camões, 
realizado por José Leitão de Barros e, nas artes plásticas, consulte-se a obra de Vasco Graça 
Moura, Os retratos de Camões, Lisboa, 2014.
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decorre em Almeirim e em Lisboa, entre Abril de 1570 e Março de 1572, 
envolvendo personagens que viveram historicamente, mergulhadas na reali-
dade empírica. Não é isto, porém, suficiente para fazer da peça um “drama 
histórico”, no comum sentido da recriação mais ou menos artificial – e mais 
ou menos ficcional como o é qualquer revisitação a um passado empírico e 
histórico – de uma época, com as suas personagens, os seus usos, valores e 
gestos.2 O que importa a esta peça não é o peganhento e esterilizante elogio 
a um emérito talento poético, nem o quadro romanesco de uma época; o 
que se delineia é um conjunto de tensões e de conflitos que, expressos aqui 
concretamente a propósito do grande poeta, atingem uma dimensão mais 
universal, ultrapassando em questionamento e em compreensão da realidade 
o drama individual aqui retratado. Não surpreende, pois, que, ao acompa-
nharmos neste drama as múltiplas e variadas instâncias que determinam e 
enleiam a sorte concreta do poeta Luís de Camões e da sua obra épica, seja-
mos imediatamente agarrados por perguntas e caminhos de pensamento 
que dizem tanto respeito ao nosso tempo quanto àquele outro evocado, 
tanto aos homens de hoje quanto aos daquele passado, tanto à nossa socie-
dade quanto à do século XVI, reflexões tais como a caleidoscópica e áspera 
questão da relação entre o poder e a literatura ou, mais alargadamente, entre 
o poder e a arte. Procuremos, então, perceber o modo como, nesta peça, a 
arquitectura e a tessitura do drama trespassam a exterior veste histórica, 
levando-nos a assumir a problematização da realidade, para além do quadro 
dessa época e da realidade concreta que o constitui.

O alcance e a intencionalidade política do drama estão desde logo simbo-
licamente presentes mediante a ideia central da peste que varre Lisboa, peste 

2 No prefácio, também Luiz Francisco Rebello chama a atenção para o facto da peça não ser 
histórica no sentido da “reconstituição artificial e artificiosa, sobre o palco, de épocas, situações  
e personagens do passado. Sê-lo-á, contudo, no sentido da historicidade essencial, que é o da 
articulação dialéctica do homem com o seu tempo, seja este actual ou pretérito. (p.6) E o que 
entende por historicidade essencial está claramente dito: “desintegradas desse fluxo histórico, 
separadas da luta de classes, que é o motor da História, as paixões individuais tornam a aparência 
de uma agitação estéril – e ininteligível. É esta falta de perspectiva dialéctica que converte aquilo 
que entre nós, salvo raras excepções, passa por teatro histórico, numa espécie de museu de figuras 
de cera – ou, o que é o mesmo, numa galeria de mortos recalcitrantes.” (p. 8). Não é necessário 
coincidir nesta análise para concordar que o texto de Saramago vai além de umas estéreis 
roupagens epocais. Bastaria, por exemplo, recordar o que Aristóteles afirma a propósito  
da universalidade da poesia (ou da arte, acrescentaria eu), comparada com o particularismo  
da história. Ver Poética, 1451a – 1451b. 
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que, várias vezes referida em momentos particularmente tensos e significati-
vos, surge não apenas como a doença que devasta as vidas, mas como mal 
que ataca e corrói a alma da sociedade quinhentista portuguesa. A temerosa 
peste que grassa e se propaga pelas indefesas ruas de Lisboa, trazendo a 
morte ao povo miúdo e fazendo com que a corte se retire para Almeirim, 
está presente logo no diálogo inicial, no primeiro quadro do primeiro acto, 
entre Martins da Câmara, Secretário de Estado, e Luís da Câmara, confes-
sor do Rei:

Luís da Câmara – (…) Que notícias vêm de Lisboa?
Martim da Câmara – Nem melhores, nem piores. A peste não dá sinais 
de querer retirar-se, e agora, com estes primeiros calores de abril, temo 
que redobre. Já morreram mais de cinquenta mil pessoas, geralmente do 
povo miúdo. 
Luís da Câmara – Nosso Senhor receba as suas almas e nos defenda a nós 
da contagião.
Martim da Câmara – Ámen. Aqui, em Almeirim, os ares são frescos e 
lavados, não chegará cá a pestilença. Lisboa está fechada, é como um 
caldeirão de brasas. Em não tendo nada para consumir, apagam-se a si 
próprias.3

Desde o início, pois, o ambiente pestilento que caracteriza Lisboa está dese-
nhado. É certo que não é possível deixar de reparar na ironia com que Sara-
mago trata as boas intenções dos nobres relativamente à sua sorte e à sorte que 
espera os humildes, para mais numa cidade fechada, destinada ao “braseiro” 
da epidemia até que esta se extinga em cinzas. Neste contexto, porém, a 
ironia incide sobre os sentimentos de dois homens que reflectem sobre a 
mortífera doença que afecta a população da cidade de Lisboa. Em alguns 
significativos momentos, porém, esta omnipresença física da peste deriva 
para uma outra pestilência, esta não já física, mas anímica – moral, social, 
política – não menos decisiva para a sorte dos homens do que a mais rude e 
perceptível doença. Dá-se este deslocamento mediante o modo como o tema 
da peste irrompe e impõe a sua sombra em contextos diferentes em que não 

3 Cf. p. 28-29. Veja-se ainda pp. 39; 56; 61.
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se esperaria a sua presença. A inesperada irrupção do tema acaba por envol-
ver nas andrajosas e amarguradas vestes do contagioso mal outros valores e 
outros propósitos que estão no coração do viver colectivo. Particularmente 
ilustrativo é o episódio em que Luís de Camões, procurando enxertar no 
poema a Dedicatória a D. Sebastião, esperança de uma nação e também 
esperança do poema (no quadro seguinte, o poeta lançar-se-á contra todas as 
conveniência aos pés de el-rei, suplicando pela sua obra), se vê acompa-
nhando pelo toque da sineta, mensageiro da doença e da morte.

Luís de Camões (Lendo e acentuando progressivamente a ênfase) – Dai-me 
uma fúria grande e sonorosa, / E não de agreste avena ou frauta ruda, / 
Mas de tuba canora e belicosa, / Que o peito acende e a cor ao gesto 
muda; / Dai-me igual canto aos feitos da famosa / Gente vossa, que a 
Marte tanto ajuda: /Que se espalhe e se cante no Universo, / Se tão sub-
lime preço cabe em verso. (Falando como se pensasse.) Aqui é que deverá 
entrar a Dedicatória… A Dedicatória a el-rei… (Lendo outra vez.) E vós 
Tágides minhas… (Fala.) Diogo do Couto vê em tudo sombras, é o seu 
feitio… Grandes coisas são estas que sonha el-rei… (Torna a ler.) E vós 
Tágides minhas… (Fala.) Um verso, para começar, que emparelhasse 
com este, um vocativo… (Começa a ouvir-se a sineta da galera dos mortos 
da peste.) E vós, ó bem-nascida segurança… Sim, isto será… (Senta-se à 
mesa, puxa pena, papel e tinta e começa a escrever. A sineta vai aumentando 
de intensidade.) E vós, ó bem-nascida segurança / Da Lusitana antiga 
liberdade, / E não menos certíssima esperança… (Vai diminuindo o tom, 
enquanto diminui também toque da sineta e a luz baixa.)4

Desta forma, atravessando a agorenta sineta com a Dedicatória do poema, o 
dramaturgo insinua estar el-rei ao leme da barca das desgraças que são já 
claramente visíveis no corpo social e político. À margem deste enquadra-
mento genérico, mas convergente com ele na intencionalidade, embora 
expressas de forma menos sublinhada, existem ainda as referências ao 
nevoeiro no início e no fim da acção, constituindo uma espécie de circular 

4 Cf. p. 69. Veja ainda a afirmação de Diogo Couto de acordo com a qual, apesar dos ares puros 
 de Almeirim, também a peste anda por lá (p. 64) e ainda a repetida expressão de Ana de Sá 
(“Esta peste…”), quando o contexto é a apreciação da situação nacional (pp. 150-151).
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bordadura. Por elas se sabe que é das manhãs de névoa que D. Sebastião 
mais gosta, porque apraz a el-rei cavalgar às cegas5, bem como o regresso da 
caça se daria quando o nevoeiro levantasse… o que tarda a acontecer6. 
Sabendo o leitor/espectador como o mito sebastianista se ergue como res-
posta à desgraça pátria da derrota de Alcácer-Quibir, com a espectativa do 
mítico regresso do encoberto numa manhã de nevoeiro, tais referências, car-
regadas de acerba ironia, reforçam a ideia do enevoamento que envolve Por-
tugal.

Mau grado a importância concedida à figura de D. Sebastião, não é na 
personalidade algo doentia e megalómana do rei de Portugal que o drama se 
fixa e se desenvolve – se assim fosse cairíamos na superficial leitura contra a 
qual já tomámos os devidos avisos. É certo que o monarca não escapa às 
alusões relativas ao seu carácter imprudente e impulsivo7, à sua duvidosa 
virilidade8, à sua ignara puerilidade semeada de quiméricos sonhos de con-
quistas e desejos de aventuras9. Tudo isso é verdade, mas o que importa a 
Saramago não é o retrato psicológico de D. Sebastião, mas os conflitos mais 
profundos e estruturais que marcam a situação do reino e delimitam a pró-
pria conduta de el-rei que a eles está submetido.10 É que também ele é objecto 
de contraditórios interesses que rasgam o reino. D. Catarina de Áustria, 
viúva de D. João III e avó do rei, não esconde as suas simpatias por Filipe de 
Espanha, que nunca deixou de sentir Pátria sua e, consequentemente, é favo-

5 Cf. p. 29: “Martim da Câmara – Hoje, a manhã esteve de névoa. É de manhãs assim que el-rei 
mais gosta. É o seu maior prazer, cavalgar às cegas”.

6 Cf. p. 190: “Cardeal – Quando disse el-rei que voltaria da caça? Martim da Câmara – Quando  
o nevoeiro levantasse. E o nevoeiro não levanta.”

7 Ao seu carácter impulsivo, próprio de quem cavalga às cegas, junta-se ainda a influência de quem  
o arrasta por caminhos perniciosos. Cf. p. 39: “Cardeal – A mim mesmo pergunto quem governa 
realmente o reino. El-rei D. Sebastião, ou o desvario daqueles que o arrastam, adulando-o.  
Ou será el-rei o cego e transviado?” Ver ainda p. 37. 

8 Ver o diálogo inicial entre Martim da Câmara e Luís da Câmara, pp. 20-27 (“Martim  
da Câmara – Rainha de Portugal, haveremos, talvez, não creio é que dê ela filhos  
que de el-rei possam ser.”p. 25). 

9 Ver o juízo de Diogo Couto sobre a mania das grandezas do rei p. 66: “Os melhores sonhos  
são os que se fazem com os olhos abertos, não os da cegueira.” Nesta megalomania inscreve-se 
também o desejo do rei combater sozinho contra o Turco (p. 188).

10 Atendendo à perspectiva ideológica que marca consciente e intencionalmente a sua obra, 
incoerente e contraditório seria se Saramago colocasse o cerne da questão neste plano superficial.
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rável a uma política de aproximação a Castela, em cuja força vê a melhor 
oportunidade para a proteção de Portugal.11 Luís Gonçalves da Câmara e 
Martim Gonçalves da Câmara, confessor do rei e secretário de estado, res-
pectivamente, para além dos seus interesses pessoais – e são muitos – dão voz 
aos interesses da Companhia de Jesus que, com receio de perder a influência 
junto do monarca, deseja o casamento real, mas não em breve.12 O Santo 
Ofício procura acima de tudo manter a ordem da fé, de que é privilegiado 
instrumento, e delinear ideias e costumes por que se deve orientar a vida 
espiritual e material do Reino, ainda que para isso seja necessário mudar a 
autoridade em prepotência.13 Roma, por sua vez, acena com a guerra contra 
os Turcos, para a qual ensaia juntar Portugueses, Espanhóis e Franceses. E 
temperando tudo isto vai ecoando o apelativo murmúrio das conquistas em 
Marrocos…

Na lógica interna do texto, estas tensões constituem elemento relevante 
que não deve ser desprezado. O tema central do qual irradia a multiplicidade 
de questões que vão sendo declinadas ao longo do texto reside, porém, não 
tanto naquelas tensões, mas naquelas outras que resultam da confrontação 
da obra do poeta e da natureza criativa da arte com as condições concretas 
em que se afirmam e se expõem. Se bem entendo e sinto, a pulsação primeira 
deste drama, a alma que o anima e lhe dá corpo habita na problemática 
intersecção entre a complexa condição do poeta, os requisitos para a criação 
literária e a natureza da obra. É sobre este horizonte, que alargadamente 
podemos classificar como o da relação entre a política e a arte, que o texto 
mais questiona, mais interpreta e mais alcança. Vejamos, então, vários níveis 
em que essa intersecção ou confrontação se dá.

O mais evidente sinal resultante da relação entre Luís de Camões e a 
sociedade do seu tempo é o isolamento do poeta, a solidão existencial e 
político-social que o vai amadurecendo em dor. Didáctica, como farol 

11 Cf. p. 33: “Cardeal – Seja o parecer vosso ou de el-rei D. Filipe, não esqueçais que Portugal  
é uma panela de barro. Não lhe convém encostar-se demasiado à panela de ferro que Castela é. 
Conheceis o conto. D. Catarina – Conheço, mas igualmente sei que muito importa ao fraco 
chegar-se à fortaleza de um protetor, como sempre fazem os pequenos que querem tirar benefício 
da benignidade dos grandes.” Sobre a crise do reino e as várias forças em disputa ver p. 65

12 Ver pp. 21-23.
13 É esse o sentido geral das intervenções de Frei Bartolomeu Ferreira,  

o dominicano censor de Os Lusíadas. 
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indicando um caminho interpretativo, é a citação do próprio Camões que 
precede o texto (“Canção, neste desterro viverás, / Voz nua e descoberta, 
/ Até que o tempo em eco te converta”), que aponta para a transformação 
em eco futuro do deserto de vozes que agora o ouvem. O isolamento do 
poeta, numa sociedade surda ao seu talento, ilustra-se de múltiplos modos 
e, antes de mais, pelo silêncio de chumbo que sobre si e a sua obra pesa. 
Quando regressa de Moçambique, regresso só possível dada a generosi-
dade dos amigos14, Luís Vaz de Camões é homem desconhecido na corte 
e em outros ambientes frequentados por nobre gente.15 A sua presença não 
se faz marcar e o seu talento é ignorado por todos, à excepção daquele que 
o acompanhou na viagem, Diogo do Couto16, e daquelas que, por decisi-
vas razões de afecto, estão prontas a celebrar-lhe o génio – Ana de Sá, 
iletrada mas mãe, e Francisca de Aragão, que há muito lhe entregou o 
coração17. Esta ignorância e ausência de reconhecimento não seria grave 
se dependesse apenas do desconhecimento da obra, da ignorância do 
texto. A questão, porém, é outra e bem mais pesada; na base de tal desa-
tenção está um rei que se entrega à caça e a aéreos devaneios, e uma corte 
de poderosos mais fixados nos pequenos negócios do mundo e na teia de 
influências e de vaidades, com que vão esculpindo os seus interesses pri-
vados, do que nas artes e nas ciências com que poderiam glorificar a 
Pátria. Não se trata, pois, de falha da memória, mas de bússola da vida. 
Nem a intempestiva súplica, joelho em terra, a el-rei para que atentasse no 
canto dos feitos dos Portugueses, nem os instantes pedidos a Martim da 

14 Ver p. 162.
15 Também entre as gentes da Moraria é ele apenas vagamente conhecido, embora neste caso não 

seja tão grave o “crime” por não se tratar de pessoas cultivadas e com acesso à obra… (cf. p. 60).
16 Cf. pp. 45-46. “1.º Fidalgo – Quem é Luís de Camões? Diogo do Couto – Perguntais sincero? 1.º 

Fidalgo – Nunca tal nome ouvi. Diogo do Couto – Luís Vaz de Camões, escudeiro. 1.º Fidalgo 
– Por minha fé, não sei. Diogo do Couto (Para o 2.º Fidalgo) – E vós, que na Índia estiveste? 2.º 
Fidalgo – Luís Vaz? Luís Vaz de Camões? Sempre me lastimei desta minha má retentiva. (Pausa.) 
É homem de quem de todo me não lembro. Diogo do Couto – Bem verdade, e muito geral, é não 
haver melhor memória que a do nome, títulos, feição e mercês dos poderosos. Assim fica 
entendido que não saibais vós de Luís Vaz. Poeta é, o maior que há em Portugal, e sem outros 
bens que o seu engenho. (Em voz mais alta.) Senhores, quem, de entre vós, fidalgos, religiosos, 
despachadores, moços de câmara e mais quem esteja, conhece Luís de Camões? (Silêncio geral.)”.

17 O apoio de Francisca de Aragão é óbvio e enquadra-se no lirismo que envolve a relação entre 
ambos. Os seus amores, porém, parecem-me irrelevantes e desinteressantes na economia geral do 
drama e, sobretudo, muito afastados dos temas aqui tratados. Daí os ter praticamente ignorado.
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Câmara, que apenas os olha como inoportuna matéria de incómodo18, 
lograram quebrar o gélido verniz da indiferença. O exemplo mais grave 
desta indiferença cega, deste estulto desprezo é-nos dado pelo terceiro 
conde de Vidigueira, D. Vasco da Gama, neto do bravo Gama exaltado 
em Os Lusíadas. Ao ver fecharem-se as portas que mais rápida e benevo-
lamente podiam apoiar a publicação da sua obra, Luís de Camões, a con-
selho de Francisca de Aragão, decide pedir uma entrevista ao conde da 
Vidigueira. O lugar central que Vasco da Gama ocupa na epopeia, a gran-
deza das obras conseguidas, o alto elogio que dele se faz ouvir ao correr 
das oitavas poderiam despertar no neto aquela simpatia que o louvor da 
linhagem algumas vezes propicia, facto que podia revelar-se decisivo para 
a publicação da obra. Entre os risos das aias – o motivo do encontro foi 
considerado irrelevante pelo senhor da casa – e a sobranceria de D. Maria 
de Ataíde, encontrou o poeta apenas a crua arrogância do conde, cuja 
clareza do estatuto social é inversamente proporcional à clareza do juízo. 
E facilmente se percebe a farpa que Saramago lança às preconceituosas 
distinções da hierarquia social…

Conde de Vidigueira – Sois poeta e bem-falante, Senhor Luís Vaz. Ficai 
com a glória do vosso bem falar e bem escrever, que a casa da Vidigueira 
não precisa de quem lhe conte as glórias, ou pagará a encomenda que fizer 
para lhas cantarem. E eu não me lembro de vos ter encomendado este 
trabalho. (Entrega os papéis a Luís de Camões, que os recebe.) Podeis reti-
rar-vos.19

A pobreza extrema em que vive o poeta vem completar a marginalidade 
social e o exílio cultural a que a doente sociedade condena Luís de Camões.20 
Em Lisboa, e inicialmente, é em Diogo do Couto que o poeta encontra o 
apoio possível e o reconhecimento indefectível da arte dos seus versos. Que 

18 Cf. p. 80: “Martim da Câmara – Senhor Luís Vaz de Camões, afastai-vos, deixai passar Sua 
Alteza. Estais a importunar el-rei. Como foi que vos atrevestes?”

19 Cf. p. 102. Para o retrato de todo o cenário, incluindo a bajulação que caracteriza a atitude dos 
que rodeiam o conde, ver pp. 97-103. Há um breve rebatimento de D. Vasco da Gama que ainda 
agrava o teor do seu comportamento: ele tem consciência de que Luís Vaz “não é vilão”.

20 Ver pp. 48; 53; 142. 
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o apoio primeiro lhe venha do autor do Soldado Prático não é de estranhar, 
não apenas pelo convívio que as circunstâncias permitiram, mas, sobretudo, 
pelo carácter que o anima. Diogo do Couto é homem “inconveniente” ao 
artificialismo da corte, insubmisso aos ajeitamentos das conveniências 
sociais e políticas, homem seguidor da verdade e inimigo primeiro da cor-
rupção.21 Neste sentido, serve ele de pólo oposto e contrastante aos fidalgos 
da corte e, como tal, a expressão do seu apreço pela obra de Camões é coe-
rente com o desprezo comum, reforçando a ideia da cegueira das autoridades 
e a distância entre os poderes instituídos e o poeta de génio. A desilusão 
provocada pelo estado em que encontrou Lisboa22, o diagnóstico relativa-
mente à corrupção que grassa pelo reino23, as devastadoras críticas à política 
seguida por el-rei24, com a interesseira colaboração das múltiplas autorida-
des, civis e religiosas, o desejo de voltar a abandonar a capital insana e apo-
drecida do império25 constituem elementos preciosos para o retrato da Pátria 
padecida, essa mesma Pátria que vira as costas ao poeta que melhor a canta. 

O contexto está assim traçado e quase todas as principais linhas de força 
que animam o drama estão identificadas. Pelo estado do reino e pelos 
homens que ao seu leme se encontram, a publicação de Os Lusíadas é para 
Luís Vaz de Camões tarefa de tal modo espinhosa e árdua, a espaços quase 
inglória, que o sopro épico do poeta e a força épica do canto correm o risco 

21 “2.º Fidalgo – Diogo do Couto é o homem arrebatado que parece ter feito um dia juramento de 
só dizer o que toma por verdades, ainda que delas se doam os ouvidos de quem perto dele estiver 
(Outro tom.) Não que eu tenha querela com a verdade. A verdade é timbre de bom nascimento, só 
os vilões mentem, e de mouros e judeus todos, mas viciosa conversação será aquela que esquecer, 
entre gente bem-nascida e de sangue limpo, as conveniências do lugar e os interesses da ocasião. 
Diogo do Couto não respeita as conveniências nem obedece aos interesses.” Cf. p. 41. Veja-se todo 
o terceiro quadrodo primeiro acto, pp. 40-47.

22 “Diogo do Couto – (…) Deixámos a confusão da Índia, pior está Portugal.” Cf. p. 66.

23 “Diogo do Couto – De Portugal não vejo motivo para falar melhor. A ave que foi pôr em Goa  
os ovos da desgraça, daqui levantou voo.” Cf p. 119

24 “Diogo do Couto – Não menos do que disse. El-rei rodeia-se de frades e privados, não quer saber 
doutros conselhos, e Deus sabe que estes não são bons. Todo o seu sonho é conquistar Marrocos, 
vencer o Turco, libertar os Santos Lugares. A rainha inclina-se para Castela, está-lhe no sangue,  
o cardeal opõe-se, mas ninguém sabe ao certo o que quer o cardeal. Na Índia não pensávamos que 
o reino fosse esta barca sem leme nem mastr  o.” Cf. p. 65. 

25 “Diogo do Couto – Vede [Damião de Góis] o que são os casos dos homens. Vós viajastes pela 
Europa e aqui tornastes no entardecer da vossa vida. Luís Vaz voltou da Índia e decerto cá ficará. 
Eu com ele vim, mas o mais seguro é que à Índia torne.” Cf. p. 118.
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de se descolorirem e de se dissolverem na descrença. Não deixa de ser signi-
ficativo que o excerto que o poeta escolhe ler a Ana de Sá, quando esta 
maternalmente lhe pede que lhe leia um excerto da obra, seja precisamente 
o episódio do velho do Restelo26, voz desconfiada da “glória de mandar”, “vã 
cobiça dessa vaidade a que chamamos fama”, voz a contracorrente do ritmo 
da narrativa heróica da travessia dos mares, que os Portugueses sulcam esfor-
çadamente e em alto estilo, dando “novos mundos ao mundo”. Não deve aliás 
passar despercebida a referência aos versos que, escritos já em Lisboa, Camões 
insere no poema. Para além da Dedicatória, que a peça ilumina de forma 
paradoxal – D. Sebastião não será a “bem nascida segurança / Da Lusitana 
antiga liberdade”, nem nas palavras endereçadas verá o rei “amor da pátria, 
não movido / De prémio vil, mas alto e quase eternos”27, nem o seu compor-
tamento faz esperar que possa ele tomar as rédeas do reino com sabedoria e 
prudência – e que, na lógica do drama, parece corresponder à solicitação de 
um cuidado real para a publicação da obra, as partes indicadas como escritas 
em Lisboa correspondem ao final dos cantos V e VII e a algumas oitavas dos 
cantos IX e X28. Ora, o final dos cantos V e VII são claro testemunho da 
mágoa do poeta pela incapacidade poética dos Portugueses perante tão 
grandes feitos que ele, com redobrado fulgor, canta. E entre as oitavas suge-
ridas dos dois últimos cantos, impõe-se incluir aquela em que o poeta se 
mostra mais desiludido, mais claramente anti-heróico, tal os demandos do 
reino e a falência das gentes que a peça de Saramago tão vivamente desenha 
em vários passos: 

“No mais, Musa, no mais, que a Lira tenho
Destemperada e a voz enrouquecida,
E não do canto, mas de ver que venho
Cantar a gente surda e endurecida.

26 “Ana de Sá – Há dias pedi-lhe que me lesse uma passagem mais clara, que pudesse chegar melhor 
ao meu entendimento, e ele pôs-se a olhar para mim com um ar muito grave, e depois de procurar 
leu-me a fala do velho que esteve na partida das naus para a Índia. Estais lembrado? Diogo  
do Couto – Como do meu próprio nome. Ó glória de mandar, ó vã cobiça dessa vaidade  
a que chamamos fama…” Cf. pp. 51-52. A citação que Diogo do Couto faz Camões é 
textualmente de Os Lusíadas (cf. Canto IV, 95).

27 Cf. Canto I, 6; 10. 
28 Ver p. 113. 
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O favor com que mais se acende o engenho
Não no dá a pátria, não, que está metida
No gosto da cobiça e na rudeza
De h~ua austera, apagada e vil tristeza.”29

O contexto está, pois, dado. As principais linhas da tensão do drama estão 
também identificadas. E, contudo, estamos ainda, julgo, no ádito da força 
dramática da peça. Se assim não fosse, Que farei com este livro tenderia a ser 
visto como o desbotado e artificioso “drama histórico”, ideia desde logo afas-
tada no início desta reflexão. Na verdade, a conseguida dimensão mais uni-
versal, que obriga ao pensamento o leitor do século XXI, deve-se à presença 
de uma outra personagem que apenas entra em cena no segundo acto e que, 
olhada com atenção, pode ser uma espécie de chave hermenêutica para a 
construção do sentido do drama: Damião de Góis. Na peça, representa ele o 
homem de “experto peito”, o homem que viu o mundo e conviveu com algu-
mas das mais ilustres cabeças do seu tempo, o homem de honesto estudo, 
aberto às novas ideias, construídas a partir da afirmação da liberdade e cen-
tradas na dignidade do humano. Damião de Góis é, em suma, um huma-
nista, tal como o renascimento o concebeu. E ainda que hoje e agora, denun-
ciada a fragilidade e a camuflada tartufice das várias instâncias a partir das 
quais se afirmou o “Humanismo”, não seja possível afirmá-lo à maneira 
renascentista30, Damião de Góis, na harmonia interna do drama, exempli-
fica os valores da liberdade, da tolerância e da recta-intenção, das exigências 
de uma razão lúcida, das esclarecidas e generosas aspirações da política. Por 
isso a sua crítica ao país soa tão grave e agoirenta, a esse país a que ele regres-
sara por “tristeza de cá não estar” e “por vaidade de pensar que cá o quises-

29 Cf. Canto X, 145.
30 Depois de Nietzsche, de Marx, e de Freud, os “mestres da suspeita”, mas também de Darwin  

ou Levy-Strauss, não é mais possível falar de humanismo. A preocupação de reafirmar vários 
humanismos, à medida que se vai perdendo o carácter propriamente identificativo do humano, 
parece ser sobretudo um sintoma da aflição sentida ou pressentida. Freud, em “Uma dificuldade 
da psicanálise” (“Eine Schwierigkeit der Psychoanalise”, Imago, 5, 1917), descreve e analisa os 
momentos decisivos e as fracturas deste narcisismo humanista. Ver José Pedro Serra, “Crise dos 
humanismos, esgotamento do humano?”, Dedalus. Revista Portuguesa de Literatura Comparada, 
20, (no prelo).
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sem muito”31. O auxílio que o humanista propõe dar-lhe e a sua posterior 
prisão às mãos da Inquisição32, acrescida do modo autoritário, ambíguo e sor-
rateiro com que Frei Bartolomeu Ferreira se refere a esse facto, ou melhor, se 
furta a referi-lo, acentua definitivamente o abismo que separa o poeta, e a sua 
obra, do poder reinante. Tudo isto, porém, ainda fica aquém do coração do 
drama. Verdadeiramente decisivo é o seu comentário acerca das múltiplas for-
ças que espartilham a leitura do poema, cujo indiscutível valor literário pode 
ser tornado acessório, e determinam as “possibilidades” da publicação da obra: 

“Damião de Góis – (…) O livro que escrevestes, Luís Vaz, e com estas 
primeiras palavras já vou entrando nas coisas graves que tinha para vos 
dizer, sendo tão excelente obra como Diogo do Couto declara e eu con-
firmo, lembra-me uma barca onde muita gente queria ser levada desde que 
nela não se transportasse mais ninguém. E como todos põem esta 
condição, está a barca parada no porto.”

E se as palavras são obscuras, mais à frente descobrir-se-ão iluminadas:

“Damião de Góis – El-rei, se fosse um soberano dado a leituras, haveria 
de estimar ler as oitavas que lhe dedicais no princípio da obra, as grandes 
conquistas ali profetizadas. Mas cuido que justamente que essas oitavas 
não agradam ao cardeal D. Henrique, a quem inquietam aventuras. 
Porém, o mesmo cardeal haverá entendido, não que eu o saiba de ciência 
certa, mas presumo, haverá o cardeal-infante entendido que exaltando 
vós os Portugueses e a história dos seus reis, boa contrariedade será o 
vosso livro para as intenções que é dito serem as de D. Catarina, que 
muito quereria aproximar Portugal de Castela.”33

31 Ver p. 117. Para a crítica ao país, basta referir o seguinte excerto: “Damião de Góis – Falta  
a Portugal espírito livre, sobeja espírito derrubado. Falta a Portugal alegria, sobejam lágrimas. 
Falta a Portugal tolerância, sobeja prepotência.” Cf. p. 107. 

32 A prisão de Damião de Góis torna-se ainda mais repulsiva pois parece originar-se numa delação  
do tesoureiro do cardeal-infante, Luís de Castro, seu genro, a quem ele pedira os préstimos  
para a obtenção do alvará necessário para a publicação de Os Lusíadas. Ver pp. 111; 167.

33 Cf. pp. 112 e 114, respectivamente. É curioso e sugestivo, não mais do que isso, que em 1980,  
data da composição do drama, Portugal discute intensamente a sua entrada na Comunidade 
Económica Europeia…
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São muitas as aves rapaces que procuram alimentar-se do poema. Não 
importa se o retrato está completo, se a estes interesses se poderão juntar 
outros – os do Santo Ofício por exemplo. Importa sim, mais decisivamente, 
o facto do poder estar sempre pronto a manipular a literatura, a cobri-la com 
as vestes dos seus próprios interesses, a elogiá-la, ou a denegri-la, na torrente 
de adjectivos que as vantagens próprias determinam. Frei Bartolomeu Fer-
reira, o censor dominicano, é o retrato mais completo desta intenção mani-
puladora34. Muito engano haveria se o tomássemos como figura singular, ou 
como representante de instituição única. Como o indica Damião de Góis, 
são vários os que se aproximam da criação do poeta com olhares análogos. E 
quem quer que seja que se aproxime da obra para preconceituosamente 
encontrar nela alguma coisa, nada deixa por achar e tudo é supostamente 
encontrado.35 É por isso que o tema que habita o coração da peça – as com-
plexas relações entre o escritor e o poder – vai além de Os Lusíadas e além da 
sociedade quinhentista, rasgando os tempos, obrigando-nos a mergulhar 
igualmente perplexos e inquietos nos contemporâneos que são nossos. Por 
isso o drama vai muito além da artificial reconstituição histórica. Sabemos, 
pela lição do passado, o terreno apetecível que a poesia – e para mais a poesia 
épica – é para os tantas vezes vorazes, cruéis e despudorados apetites de 
quem manda e de quem pode, insaciáveis no afã de persistir, de dominar, de 
se assenhorear e de se assegurar. Logo nas origens, recordem-se os poemas 

34 Mais do que as reservas quanto ao uso da mitologia e o receio do alarme aos bons costumes,  
a sujeição da obra aos interesses mutáveis da Santa Inquisição é ilustrativa desta intenção 
manipuladora. “Frei Bartolomeu Ferreira – Não é assim que o deveis compreender. A minha 
consciência não é parte neste pleito. Se um dia vos faltarem as proteções que trazeis, ou razões 
mais fortes prevalecerem contra elas, e se nesse dia eu tiver de ser outra vez o revedor do vosso 
livro, ficai sabendo que não me achareis tão complacente.” […] “Continuais a não me 
compreender. De cada vez censurarei o vosso livro de acordo com o pensar da Santa e Geral 
Inquisição.” […] “Luís de Camões – É justo e necessário que ao poeta se diga que juízos merece  
a sua obra. “Frei Bartolomeu Ferreira – O padre Bartolomeu Ferreira guarda para si esse juízo. 
Contentai-vos com saber o juízo do Santo Ofício agora, como havereis de contentar-vos se esse 
juízo for amanhã diferente.” Cf. pp. 136-137.

35 “Damião de Góis – Faz o carpinteiro uma nau, não tarda que lhe venham dizer que é caravela.” 
Cf. p. 116.
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homéricos ou o “épico” Tirteu em Esparta36, recorde-se sobretudo a Eneida, 
com todos os interesses, tensões e interpretações que o seu surgimento susci-
tou ao Império. Que Vergílio a tenha desejado destruir pouco antes da 
morte, como atesta a tradição, mais não faz do que agudizar a faceta dramá-
tica da questão. Afinal como se olham os poetas e os políticos, sobretudo 
quando o cómodo olhar de soslaio já não é mais suportável e o confronto é 
inevitável? Não há resposta modelar a esta questão e o mais sábio é procurar 
olhar, livre e sem preconceitos – tarefa dificílima, – as condições concretas 
em que, de cada vez, a pergunta se impõe. O que significa aceitar que não 
existe resposta definitiva no céu de qualquer ideologia. Essa tendência mani-
puladora e parasitária que procura alimentar-se da criação de talentos outros 
não é específica nem do Santo Ofício, nem da portuguesa corte de D. Sebas-
tião. A expulsam dos poetas foi há muito anunciada – Platão já o fizera – e 
recriada sob formas inesgotáveis: esquecimento, perseguição, chantagem, 
hospícios, prisões, campos de concentração ou reeducação, gulags, mortes, 
mas também aclamações, condecorações, entronizações servis, aluguer de 
altos cargos e outras regalias. Por vezes passa-se até de umas às outras ou 
destas àquelas. As monarquias absolutas, os fogachos de embaciada espe-
rança dos regimes totalitários do século passado não têm solução aceitável 
para a questão, mas até a democracia liberal, que cruza a história defendendo 
os valores da liberdade e dos direitos humanos, mediante o comportamento 
daqueles que encarnam a condução da res publica, tropeça no tema e não 
rara vezes concilia-se com os mais variados e desavergonhados aproveita-
mentos. 

E porque os livros têm a sua recepção, todas as questões relacionadas com 
as circunstâncias que envolvem a publicação de Os Lusíadas subsistem a cada 
nova geração deste espécie de “carteiros”, aqueles cuja missão é, também, 
receber e entregar o testemunho. Por isso, a pergunta que Luís Vaz de 
Camões formula, quando um exemplar do seu livro, depois de tantos obstá-
culos, lhe chega finalmente às mãos – “Que farei com este livro?” – se trans-

36 Sabe-se o contributo dos Pisistrátidas na fixação do texto homérico e não custa adivinhar  
o interesse dos tiranos nas festas populares. Tirteu, o mais conhecido poeta na pouco poética 
Esparta era a voz da ideologia oligárquica, dos seus valores e das suas aspirações. A relação  
entre Vergílio e Augusto são particularmente complexas e a Eneida não escapa às tensões entre  
a obra poética e o poder. Foi assim na origem, continuou a sê-lo e não poderá deixar de o ser.
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forma inevitavelmente nestoutra: “Que fareis com este livro?”. A pergunta é 
válida em abstracto, mas verdadeiramente pujante no caso da épica e, em 
particular, no caso de Os Lusíadas, porque é do louvor dos feitos dos Portu-
gueses e da Pátria portuguesa que falam os versos e essa é matéria política 
por excelência. Não transformou tantas vezes o regime anterior em exaltação 
balofa e desconcertada o génio de Camões? E não foi a jovem revolução do 
25 de Abril que logo afastou o poeta, e sobretudo Os Lusíadas, sob o pretexto 
de ser pórtico para um saudosismo doentio e um trunfo para a reacção? 

 
“Servente – Senhor Luís de Camões, agora mesmo ia eu a vossa casa. 
Mas, já que vos encontrei, aqui tendes o que vos manda mestre António 
Gonçalves. É o primeiro que acabámos. (Retira-se.)
Luís de Camões (segurando o livro com as duas mãos) – Que farei com este 
livro? (Pausa. Abre o livro, estende ligeiramente os braços, olha em frente.) 
Que fareis com este livro? (Pausa.)37

E, na verdade, que faremos nós com este livro, nós que somos os seus leito-
res, co-responsáveis pelo fluxo de interpretações que asseguram a glória da 
sua presença e dão testemunho das nossas aspirações e da nossa liberdade? 
Que faremos nós, aqui e agora, com este livro?

37 Cf. pag. 191.
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A V ERDADE EM LUIZ DE CAMÕES  
E NOS SEUS VERSOS

Dr. Abel de Lacerda Botelho

“Quem revela a Verdade
Proclama a Justiça”
(PROVÉRBIOS – 12-17)

I

No Novo Testamento é narrado o seguinte diálogo entre Pôncio-Pilatos e 
JESUS o Nazareno.
–  Diz Pilatos:
 “Então tu és Rei?”
– E JESUS responde:
 “Tu estás a dizer que Eu sou Rei.
 “Eu nasci e vim ao mundo para dar testemunho da Verdade”.
 “Todo aquele que está com a Verdade ouve a minha voz”.

Pilatos disse então:
 “O que é a Verdade?”

E hoje passados dois mil anos podemos acrescentar:

–  E o que é a Verdade Histórica?

– E o que é a Verdade de um Povo?

Afinal, o que é realmente a Verdade?

Como vimos, para JESUS o Nazareno, DEUS é a própria Verdade.
A Verdade é o próprio Deus e está contida na sua Palavra e na sua Obra que 
é irrevogável e permanece para sempre.



Colóquio Comemorativo dos 35 Anos da Secção Luís de Camões 117

“O caminho na Verdade”, e o “fazer a Verdade” indicam a conduta (moral) 
de quem observa fielmente tudo o que é prescrito na Palavra do Senhor 
transmitida pelo seu Filho Unigénito e cujo pensamento humano é capaz de 
“apreender” e “compreender” por força do Espírito Santo.

No Evangelho de S. João a Verdade ocupa um lugar central: “JESUS veio para 
dar testemunho da Verdade”. Esta “Verdade” dará aos discípulos a Liberdade. 
“Quem é da Verdade ouve a voz do Senhor, que dá testemunho da Verdade”.

Para S. João, a Verdade é o princípio interior da vida moral: “fazer a ver-
dade é aceitar e fazer sua a Verdade de JESUS.

Em outro sentido porém, puramente empírico, Verdade, é tudo aquilo que 
realmente é: uma maçã é o fruto da macieira; uma laranja é o fruto da laranjeira.

Num sentido Científico, a Verdade corresponde à realidade da vida e dos 
efeitos da sua constatação.

“O calor dilata os corpos”. “O frio retrai os corpos”.
Num sentido Filosófico, a Verdade pode referir-se ao pensamento, ao 

Ser, e à Palavra.
Na experiência humana, a Verdade afecta primeiramente o pensamento.
O pensamento possui a Verdade quando apreende o que uma coisa é.
O Ser das coisas refere-se por outro lado à Inteligência.
E pela Palavra os homens comunicam os seus conhecimentos.
Diz-se que “há verdade” na inteligência (ou entendimento) quando ela 

conhece o que uma coisa é. Quando há uma correspondência ou adequação 
entre a inteligência e o Ser. Quando o que a inteligência diz que uma coisa 
é, ou que não é, se verifica na realidade que é, ou não é.

A Verdade na palavra dá-se, quando a palavra se conforma com o pensa-
mento, e com a coisa. Quando há pois acordo entre o que se pensa e o que se diz.

Porém neste último caso podemos estar em face de uma “falsidade lógica” por-
que: pode haver conformidade entre o que se diz e o que se pensa e… porém, não 
haver conformidade entre o que se pensa e (se diz) e o que a coisa realmente é.

Em conclusão: a Verdade implica sempre em última análise, uma relação 
de conformidade entre a Inteligência e o Ser.

“Adequatio intelectus et res”.

“A Verdade é a adequação ou conformidade entre a inteligência e a coisa”.
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Mas… para que não se caia numa parcialidade ou parcialismo do que efec-
tivamente é a Verdade, entendemos que por vezes nada é melhor do que 
tentar dar uma imagem, ao que imagem real não tem.

Assim, para “sentirmos” mais o que é a Verdade, nada melhor do que 
descrever e imaginar o seu contrário, ou reverso, ou seja: o que é a Mentira e 
Falsidade e seus efeitos, pois através do conhecimento real do Reverso, 
melhor entendimento se terá do que é o Verso.

E desta vez, vamos ainda recorrer-nos da Sagrada Escritura, mas do que 
ela nos revela no Antigo Testamento, face ao que é a Mentira e seus efeitos.

Daí, podermos inferir o cerne do que é a Verdade, e quais os seus efeitos, 
face ao desenvolvimento ou regressão da Humanidade, conforme esta é 
actuada pela Verdade ou pela Mentira.

Assim:
Noé acreditou na visão do Dilúvio, e construiu a ARCA segundo a deter-

minação do SENHOR.
Noé meteu dentro da Arca dois pares (macho e fémea) de todos os seres 

vivos existentes à face da Terra, e por fim embarcou nela com sua mulher, 
seus três filhos (SEM-CAM-JAFET) e suas três noras.

E as águas inundaram a Terra e a purificaram durante 40 dias e 40 noites.
Estes são os factos que constam da Sagrada Escritura e são tidos como 

VERDADES CÓSMICAS.
Após a purificação da Terra pela Água, as águas começaram a descer e 

os Continentes emergiram no meio dos Oceanos, e Noé, sua mulher, filhos 
e noras – ao todo 8 (oito) humanos – verificaram a ingente e tremenda-
mente responsável TAREFA que os esperava, e fora determinada pelo 
SENHOR.

“Sejam fecundos e multiplicai-vos sobre a Terra”.

Noé então oficiou ao SENHOR, e em oração de graças, ofereceu-Lhe o 
primeiro holocausto.

Noé, passados os tempos que o tempo necessita, faz a primeira colheita 
dos cereais e frutos antes plantados, e verifica porém que a nova descendên-
cia humana, ainda não frutara. (Na realidade, ARFAXAD – filho primogé-
nito de SEM, só nasce dois anos depois do Dilúvio).
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Mais uma vez, Noé, sentiu a responsabilidade cósmica de repovoar de 
novo a Terra e das dificuldades e problemas que isso lhe traria. 

Então em momento de depressão, e pretendendo momentaneamente esque-
cer-se de tudo isso, e depois de ter feito vinho das uvas que colhera, embebe-
da-se, e adormece em sono profundo dentro da sua tenda, e todo NU.

Passadas algumas horas – CAM – que era o segundo filho de Noé – pro-
curou o Pai e não o encontrando, entra na tenda e vê Noé na inteira VER-
DADE da nudez do seu corpo.

CAM sai da tenda a correr e vai contar aos seus outros dois Irmãos (SEM 
o primogénito, e a JAFET o terceiro filho de Noé) tal ocorrência.

CAM contou pois toda a nua e pura verdade aos seus Irmãos, dizendo-lhes 
que o Pai Noé, o Rei estava todo nu na tenda.

SEM e JAFET correm então para a tenda do Pai, e agarrando uma capa 
colocaram-na sobre os ombros, e andando de costas cobriram a verdade 
da nudez de Noé, sem o terem visto nu. Afirmando depois que “Noé 
jamais estivera nu”. E assim surge a Mentira em face da Verdade dos 
factos.

No dia seguinte, SEM, conta ao pai Noé o sucedido, e então Noé mandou 
chamar CAM e disse-lhe:

“Maldito seja CAM e tua descendência. Que ele seja o último dos 
escravos de seus Irmãos” e acrescenta:

“Bendito seja o Senhor DEUS de SEM e seja Canaã seu escravo.
Que Deus aumente as posses de JAFET e que ele resida nas tendas de 

SEM e seja Canaã seu escravo”.
E assim, CAM por ter dito e proclamando a verdade pura e nua – apre-

goando que o Pai-Noé, o Rei estava nu – foi tremendamente condenado e 
castigado a uma servidão eterna e a favor dos delatores: SEM e JAFET, esses 
sim, que mentirosamente afirmavam que Noé jamais estivera NU.

E a partir daí CAM e o Clã a que ele deu origem – os Cameus, os Cama-
meus, os Cananeus, por dizerem sempre a verdade nua e pura do que viam 
e sentiam e do que acreditavam, foram sempre perseguidos, escravizados, 
violentados, torturados e muitas das vezes mesmo assassinados pelos descen-
dentes de seus irmãos SEMITAS (filhos de SEM) e dos Gomers e Jafamitas 
(filhos de JAFET) por força, determinação e até bênção do velho ancião Noé, 
que “encarnando” nele o sentido de todo o Poder, de toda a Governação e 
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Autoridade, da Potestade e Domínio, mandou calar e escravizar toda a des-
cendência de CAM, por este ter tido a veleidade, assombro e audácia de ter 
dito a verdade pura e nua.

A partir daí, todos os poderes humanos, governantes e seus sequazes, 
deveriam para sobreviver nos seus postos e cargos de poder, terem de ser 
“politicamente-correctos” e assim nunca permitirem que a VERDADE 
PURA e NUA fosse dita, proclamada e esclarecida, e pelo contrário, 
todos os seus “súbditos” deveriam viver e sobreviver unicamente na 
Mentira e Falsidade.

Mas na verdade, não foi Noé, que “descobriu” e pela primeira vez tal 
método de poder e de governar os homens, tal “processum” de privilegiar 
mais a mentira, falsidade e hipocrisia, face à pureza da VERDADE.

Já Biblicamente e no início do próprio GENESIS – nessa Escritura Sagrada 
– nos é descrito que tal “método de viver e persuadir”, foi usado primeira-
mente pela Serpente “Lilith” que MENTINDO levou hipocritamente a que 
EVA e ADÃO desobedecessem ao SENHOR.

E logo a seguir, nessa “grandíloqua Escritura” nos é desvendado como 
ocorreu a morte de Abel, o pastor e zeloso do Senhor.

“Caim lançou-se sobre o Irmão Abel e matou-o”

“O Senhor disse então a Caim:

ONDE ESTÁ ABEL, TEU IRMÃO?”

Caim respondeu:

“Não sei dele. Sou porventura guarda de meu Irmão?”

O SENHOR então, determinou que o fratricida e MENTIROSO Caim, ape-
sar de misericordiosamente perdoado e poder continuar a viver, teria como 
futuro:

“SER VAGABUNDO e FUGITIVO SOBRE A TERRA”
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E CAIM veio assim, a ser o Edificador de CIDADES.
As cidades são pois o local privilegiado para a MENTIRA e FALSI-

DADE poder existir, progredir e REINAR.

Estava pois instituída no Planeta Terra a MENTIRA e FALSIDADE e pela 
mente dos humanos e pela sua palavra e acção, a “Fortaleza da Negativi-
dade” do “Contrasenso” e da “Oposição ao desenvolvimento criativo da 
humanidade” iria ser “espalhada”, comunicada” e até ”exaltada” como força 
retrógrada que pelos séculos dos séculos iria tentar e continuamente opor-se 
e quiçá destruir a “VERDADE” pura e nua da Liberdade de Pensamento 
e da Acção Humana.

II

Luiz Vaz de Camões, por parte de seu Pai – Simão Vaz de Camões – per-
tence à descendência do Clã de CAM – através dos CAMEUS (Camões) e 
dos Cananeus, para quem o núcleo da vida e da Liberdade assentava em 
viver a VERDADE e em nela Estar, e, por nela Ficar ou Ser, mesmo que 
isso implicasse ser “escravizado” pelos que só da Mentira e da Falsidade 
vivem.

Mas mesmo que a ciência Genealógica não prove como tal a ascendência 
cromossomática de Camões; o seu Espírito, esse é Bem o Puro reflexo do 
Espírito que animou CAM a dizer a verdade nua e pura.

E toda a vida de Camões foi testemunho disso.
Ele foi Luso por sentir e viver a Liberdade na VERDADE.
E ele amou a Verdade por ser um Luso LIVRE.

E por isso, CAMÕES DISSE POETANDO

“A Verdade que eu canto, nua e pura, 
vence toda a grandíloqua escritura...”
Os Lusíadas - Canto V - 89 - 7/8

É pois o próprio Camões afirmando:



122 Colóquio Comemorativo dos 35 Anos da Secção Luís de Camões

- Ele canta a nua e pura Verdade.
 E

- A Verdade que ele descreve – é tão
genuína e forte – que até VENCE
a grandeza do que é descrito na 
(sagrada) escritura.

E como “dizer a verdade” é sempre uma grande VIRTUDE.
E como a Virtude – segundo a sabedoria popular – se encontra sempre no 
meio de tudo

E no Meio está a Virtude,

Camões colocou também no meio do seu poema épico os dois versos 
sobre a Verdade – acima registados.

Efectivamente, esses “dois versos transcritos” são os últimos dois versos da 
“estância” Nº 89 do Canto V de “Os Lusíadas”.

Isto é: tal “estância” é a 555 oitava de “Os Lusíadas” e assim, ela tem 554 
oitavas antes e 547 oitavas após ela.

Para quem aprecie a ciência numerológica que retire daí as consequências 
óbvias de tal “confissão do facto” estar inserto na 555ª estância do poema, e 
ser ainda o “meio” ou núcleo central do mesmo.

E como no meio está a Virtude,
A nua e pura Verdade de “Os Lusíadas”,

É a imortalidade dos Lusos e da Pátria Lusíada.
É a imortalidade de todos aqueles que por obras valerosas 

da Lei da morte se vão libertando”.

Agora vou invocar as palavras que o grande camonista Carlos Malheiro Dias 
pronunciou no Brasil – S. Paulo em 1934 e que testemunharam em pleno, quão 
Camões foi amante da Verdade nua e pura, e como em seus poemas sempre A 
seguiu e proclamou, muito embora tal prática e coragem lhe tenham muitas vezes 
trazido incompreensões, agruras, desgostos e até perseguições e “enfadamentos”.

Mas Camões, como verdadeiro Luso, zeloso da Verdade, sempre a cantou, 
mesmo que tal facto lhe afectasse até a própria Liberdade.
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Por vezes teve mesmo, de se defender “escudando-se” em imagens e sim-
bolismos mitológicos, de adornos poéticos clássicos ou de metáforas, e outros 
artifícios gramaticais, mas sempre, sempre para de forma directa e frontal, 
ou velada e cerimoniosa, contar e cantar sempre a Verdade.

Ouçamos a ressonância das palavras do camonista Carlos Malheiro Dias:

“Na poesia de Camões e sobretudo em “Os Lusíadas” os versos de Camões 
não comportam nenhum ardil, nenhuma prestidigitação, nenhuma mir-
agem nesse poema, que é o menos metafísico, o mais realista jamais com-
posto por um poeta.
Nesse poema nenhuma arte transfiguradora foi usada no que ela tem de 
essencial.
A grandiosidade que o movimenta é a própria grandeza de um povo, que 
depois de ter-se expandido nos mares, se expande no verso.
Os adornos clássicos?
Não são o seu corpo. Apenas os seus vestidos”.

Ele descreve sim:

“a força viril incoercível, força genética e indómita da adolescência, viola-
dora de praças fortes e oceanos, conquistadora e povoadora, penetrante e 
fecunda, procriadora de povos, construtura de Nações”.

Camões descreve em verdade, uma nação essencialmente original, que tinha, 
tem, e terá da Liberdade uma concepção muito sua, muito própria, muito 
nossa, e que está registada e certificada desde a luta dos castros Lusitanos 
contra a civilização e o militarismo romano.

“Da Lusitânia antiga Liberdade”.

E para que o poeta pudesse em verdade, cantar tal liberdade, ele implora:

“Dai-me uma fúria grande e sonorosa
E não de agreste avena ou frauta ruda,
Mas de tuba canora e belicosa
Que o peito acende e a cor ao gesto muda”.
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Em verdade Carlos Malheiro Dias chama-nos a atenção para que:

“Bom ou mau, isto é português e do mais autêntico, do mais genuíno, 
português marca Viriato, português marca Martin de Freitas, portu-
guês marca Nuno Álvares:

“Nuno fero, que fez ao Rei
E ao Reino tal serviço”.

“Um Pacheco fortíssimo e os temidos
Almeidas, por quem sempre o Tejo chora
Albuquerque terrível, Castro forte
E os outros em quem poder não teve a morte”.

“Camões cantou e em verdade exaltou, na hora em que a Grei con-
cluía nos mares e nos mundos novos, debaixo das constelações de 
novos céus, a sua atlética e máxima empresa”.

São estes nossos egrégios avós, estes “fortes lusitanos” que Camões em ver-
dade canta e retrata arrostando

“Na viagem tão ásperos perigos,
Tantos climas e céus experimentados,
Tanto furor de ventos inimigos”.

“… da gente Lusitana
Que com tanta miséria e adversidade
Dos mares experimenta a fúria insana”.

Apesar das “galas clássicas” com que de vez em quando Camões adorna “Os 
Lusíadas” ele, só de longe em longe – como por ex. no episódio lírico de Inês 
– recobriu com “o manto diáfano da fantasia” a nudez forte da verdade.

O povo que ele retrata é o verdadeiro povo que se viu metido “em perigos 
e guerras esforçados”.

Sempre, em todo o poema, o povo luso é o seu herói máximo.
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“No mar tanta tormenta e tanto dano,
Tantas vezes a morte apercebida,
Na terra tanta guerra, tanto engano,
Tanta necessidade aborrecida”.

Como genuíno Luso, Camões nunca perdeu o senso da realidade. Ele é um 
poderoso escritor realista:
-  Atente-se naquela marcha do exército de Afonso IV pelo Alentejo.
-  A Batalha fulminante de Aljubarrota.
-  A viagem gloriosa do Gama.
-  A labuta dos mareantes.
-  As paisagens marinhas, terrestes e celestes.
-  A fidelidade das invocações Mitológicas.
-  As referências científicas, astronómicas, geográficas e históricas são quase 

infalíveis.

Camões tem o zelo constante da exactidão na descrição histórico-geo-
gráfica.

Camões pertence à mesma escola portuguesa de Pero Vaz de Caminha 
(releia-se a carta do achamento do Brasil a D. Manuel) onde a natureza bra-
sileira e os seus habitantes são “pintados” com tão admirável realismo, e com 
tão escrupulosa veracidade.

Camões censura D. Manuel pela suposta ingratidão com o “Grão 
Pacheco” e chega a advertir o Rei contra os malefícios dos falsos aduladores.

Diz pois a verdade mesmo que isso lhe traga inimizades e perseguições.
Esta audácia e esta consciência exacta das proporções e da JUSTIÇA que 

Camões sempre demonstrou e defendeu, é própria dos “Portugueses de Lei” 
como ele o foi.

E ser “Português de Lei” é pois ter, sentir e afirmar com força moral que:

A Justiça é para ser vivida e aplicada,
Na constante Liberdade
Do reconhecimento da pura Verdade.

E foi disso que Camões contou e cantou.
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“Morrer nos hospitais, em pobres leitos,
Os que ao Rei e à Lei servem de muro!
Isto fazem os Reis cuja vontade
Manda mais, que a Justiça e a VERDADE”
Lusíadas Canto X – 23 (fine)

Camões não ilude o seu Rei – El Rei D. Sebastião.

Ele não dá “louvor gratuito à mentira e à falsidade”.
Pelo contrário ele começa logo no Canto I por lhe dizer:

“Inclinai por um pouco a majestade
Os olhos da real benignidade
Ponde no chão: vereis um novo exemplo
De amor dos pátrios feitos valerosos
Em verso divulgados numerosos”.

“Vereis amor da pátria, não movido
De prémio vil, mas alto e quase eterno
-------------------------------------

Ouvi: vereis o nome engrandecido
Daqueles de quem sóis senhor supremo
E julgareis qual é mais excelente
Se ser do mundo Rei, se de tal gente”.

Mas Camões também teve a ousadia para chamar a atenção do jovem Rei 
para a verdade da vida que clama por Justiça:

“Ponde na cobiça um freio duro
E na ambição também, que indignamente
Tomais mil vezes, e no torpe e escuro
Vício da tirania infame e urgente;
Porque essas honras vãs, esse ouro puro,
Verdadeiro valor não dão à gente.
Melhor é merecê-los sem os ter,
Que possuí-los sem os merecer.
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Ou dai na paz as leis iguais, constantes
Que aos grandes não deem o dos pequenos,
Ou vos vestis nas armas rutilantes
Contra a lei dos imigos Sarracenos.
Fareis os reinos grandes e possantes
E todos tereis mais e nenhum menos.
Possuireis riquezas merecidas,
Com as honras que ilustram tanto as vidas”.
------------------------------------

“Impossibilidades não façais,
Que quem quis, sempre pode; e numerados
Sereis entre os Heróis esclarecidos
E nesta ilha de Vénus recebidos”.

E Camões embora desencantado como o que vê no Reino não deixa de tal 
referir com verdade ao seu Rei, mas mesmo assim acaba elogiando os portu-
gueses:

“Não mais, Musa, não mais, que a Lira tenho
Destemperada e a voz enrouquecida,
E não do canto, mas de ver que venho
Cantar a gente surda e endurecida.
O favor com que mais se acende o engenho
Não no dá a pátria, não, que está metida
No gosto da cobiça e na rudeza 
Duma austera, apagada e vil tristeza”.

E não sei porque influxo de Destino 
Não tem um ledo orgulho e geral gosto,
Que os ânimos levanta de contino
A ter para trabalhos ledo o rosto.
Por isso vós, ó Rei, que por divino
Conselho estais no régio sólio posto,
Olhai que sóis (e vede as outras gentes)
Senhor só de vassalos excelentes”.
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Se extrairmos do épico, algumas “imagens clássicas” as “divindades olímpi-
cas” com seus atavios mitológicos – o que só comprova que Camões foi um 
dos mais insignes humanistas do Renascimento – verifica-se que o restante 
poema é todo um colorido autêntico, e mais que brilhante: é esplendoroso 
do que é efectivamente a VERDADE de um POVO:

O severo carácter lusitano
É enraizado na Terra e na Dor,

Ele tem por sonho vencer o Mar
E sentir o amargo-doce do ardente AMOR.

Para isso deifica a Liberdade
Forjada e alicerçada na Nua e Pura

Verdade do seu Ser.

E morre com Saudade da Pátria amada.

Para concluir, aflora-me de momento na memória, o dito em provérbio Afegão:

“Se alguém diz a verdade,
Dá-lhe um cavalo,
Pois ele terá necessidade de fugir”.

Como não consta na História da Humanidade que tenha sido ofertado um 
cavalo nem a CAM, nem a CAMÕES, o que lhes terá sucedido então?

CAM – como já o dissemos – por ter dito a Verdade viu-se a ele e a toda a 
sua descendência, amaldiçoado e escravizado por parte do seu Clã, das 
Autoridades, Domínios e Potestades, que pelos séculos dos séculos têm 
governado baseados na Mentira, na Falsidade, e na Hipocrisia.

CAMÕES não tendo tido descendência biológica, e por da Verdade e em 
Verdade ter feito um vero poema épico, consta que morreu na miséria, 
doente e esquecido pelos seus pares, e por quem no Reino exercia o poder e 
a política, de forma politicamente – correcta.

Mas como a Verdade é UNA, NUA e PURA, houve sempre um RESTO 
DE LUSITANOS, que fazendo dela as suas vidas, e a razão das suas existên-
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cias, A mantêm, e A perpetuam em plena liberdade do seu Ser, fazendo de 
“Os Lusíadas” a sua Bíblia, e “através de obras valerosas que praticam, da Lei 
da Morte se vão libertando”, caminhando na esperança de encontrar a Ver-
dade do AMOR PURO, e definitivamente no PURO AMOR entrarem, e Nele 
permanecerem eternamente, como aconteceu a Camões.

III

Que melhor e maior homenagem pública pois, será possível prestar a um Luso? 
SÓ o de lhe reconhecer e proclamar que ele foi e é Livre, por sempre ter 

vivido e proclamado a NUA e PURA VERDADE.
E é isso, que eu hoje, e aqui diante de meus pares camonianos, nesta Sec-

ção de Camões, e nesta vetusta e mui Digna Sociedade de Geografia de 
Lisboa, digo e proclamo em relação à Exmª. Professora Doutora Maria Isa-
bel Rebelo Gonçalves, que é nossa Consócia desde já há 21 anos.

A Professora Doutora Maria Isabel Rebelo Gonçalves durante pois 21 
anos foi assídua participante e constante da Secção de Camões, tendo ao 
longo destes anos, e por diversas vezes integrado a Direcção da Secção 
desempenhando sempre e escrupulosamente e com elevado zelo as tarefas 
que aí lhe estiveram confiados.

Mas é sobretudo pelas inúmeras, grandes e preciosas lições camonianas 
que ela nos deu ao longo destes anos, que todos nós lhe estamos mui gratos.

É que nessas Dissertações, Comunicações, Conferências e Estudos Camonia-
nos com que a Doutora sempre nos deliciou, ela sempre de uma forma singela e 
mesmo humilde, disse a VERDADE sobre Camões e sobre a Obra de Camões. 
Na investigação heurística e na sua sábia análise e interpretação dos factos, das 
situações, e dos sentimentos, ela sempre PRIMOU por amar e divulgar a VER-
DADE, fosse ela por vezes “dura” ou “crua”, mas sempre “Pura Verdade”.

Por isso, eu a considero e respeito como uma Verdadeira Portuguesa 
de Lei.

Esta homenagem que agora publicamente a Secção de Camões lhe presta, 
é mais do que merecida e justa.

Ela lhe é devida
Por imposição da nua e pura VERDADE.

Está Feito.
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PA L AV R A S DE E NC E R R A M E N TO

Chegado o momento de encerramento deste Colóquio desejaria assinalar 
como um dos seus traços marcantes o facto de ele se ter iniciado e terminado 
com duas comunicações em que se aborda o tema da Pátria.

Na primeira, foram referidas as raízes da Pátria Portuguesa, tal como as 
intuímos na acção dos cinco ou seis primeiros reis, aqueles que a tornaram 
uma realidade e que a foram consolidando no tempo.

Por outro lado, a última comunicação, tendo como fulcro a ideia de Ver-
dade, ensina-nos como através da leitura d’Os Lusíadas se pode perceber o 
significado de “uma e pura Verdade”, que é no fundo “a imortalidade dos 
lusos e da Pátria Lusíada, a imortalidade de todos aqueles que por obras vale-
rosas se vão da lei da morte libertando”. 

Para além destas, uma diversidade e riqueza de comunicações foi-nos 
ensinando e fazendo reflectir, designadamente através de um dos poemas da 
obra Com que pena – Vinte poemas para Camões, da autoria de Manuel Ale-
gre, que também aborda o tema. Sob o título “E era uma Pátria”, o autor 
compara a Pátria a uma flauta que canta, num exercício em que valoriza a 
própria musicalidade sentida em Camões, já que, para o poeta, a Pátria era 
para ser cantada e enaltecida como se escutássemos “uma tuba canora e beli-
cosa” e não uma “agreste avena ou frauta rude”. Na realidade não se poderá 
dizer que haja uma oposição entre estas duas realidades, que antes traduzem 
uma visão complementar da Pátria Portuguesa.

Foi-nos também apresentado um curioso texto camoniano, uma “zomba-
ria”, texto pouco conhecido ou estudado, e que nos mostra a veia satírica do 
Poeta; e, em um outro trabalho, com base no soneto “o dia em que eu nasci 
moura e pereça” e na mensagem transmitida pelo Livro de Job foi-nos 
demonstrado como Camões é um poeta da Fé.

Em comunicação que teve como referência os trabalhos do Professor 
Francisco Rebelo Gonçalves, foi realçada a importância da cultura clássica 
como elemento civilizacional e o seu reflexo na obra de Camões. E em outra 
intervenção, que aponta em sentido idêntico, foi ilustrado como Virgílio e a 
Eneida constituíram um modelo para a elaboração d’Os Lusíadas, uma 
matriz, a chave decisiva para Camões “vário e uno”…
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Entre trabalhos de outro teor foram abordados os problemas resultantes 
da tentativa de tradução de textos poéticos, com base numa interessante 
tradução inglesa de um soneto camoniano, realizada em meados do século 
XVII; ou ainda apresentada uma peça teatral de Saramago, sob o título 
Que farei com este livro? editada em 1980, e classificada como “drama his-
tórico”, que pretende ilustrar as eventuais resistências que se depararam a 
Camões na publicação do seu Poema, defendendo que as dificuldades no 
seu reconhecimento como Poeta na cultura portuguesa da época seriam 
força da sua extrema pobreza. A peça debruça-se ainda sobre a manipula-
ção do talento da criatividade pelo poder político, colocando a interroga-
ção: “Que fazer com a Nossa Pátria, a nossa cultura, cantada por um 
homem de génio?”.

Poderíamos, efectivamente, dizer que tudo aponta para a confirmação de 
ser o poema Os Lusíadas, como muitas vezes designado, a “Bíblia da Pátria!”

A terminar, quero agradecer a colaboração de todos que nos honraram 
com a apresentação de comunicações neste Colóquio, que sendo de come-
moração dos 35 anos de funcionamento da Secção Luís de Camões, consti-
tuiu também uma justa homenagem à Senhora Professora Maria Isabel 
Rebelo Gonçalves, durante largos anos presença prestigiante das actividades 
desta Secção.

Agradeço ainda a participação de todos, bem como o interesse manifes-
tado pelo senhor Presidente da Sociedade de Geografia, Prof. Doutor Luís 
Aires-Barros, que nos honrou com a sua presença. 

Por último, sem ir anunciar o próximo Colóquio, aproveito para lembrar 
que, em 2022, se completam 450 anos sobre a publicação d’Os Lusíadas e 
também os 40 anos da fundação da Secção Luís de Camões.

Muito obrigado!

Prof. Engenheiro Armando Tavares da Silva
Presidente da Secção Luís de Camões



NA PÁGINA SEGUINTE

“Camões.”

Litografia de Alexandre de Michellis (Lisboa, 1818-1866).

—

Retrato existente na obra de Ferdinand Denis, Portugal pittoresco 

ou descripção historica deste reino, Lisboa, Tip. de L. C. da Cunha, 

1846. Cópia litográfica da gravura de Augustin-François Lemâitre 

(1797-1870), que ilustra a mesma obra, na sua edição francesa, com 

o título, Portugal, Firmin Didot Frères, 1846.

Retrato na linha de A. Paulus (Andris Pauli ou Pauwels, o Velho; 

Anvers, 1600-1639), gravador do primeiro retrato do Poeta, 

incluído na obra de Manuel Severim de Faria, Discursos varios poli-

ticos, Évora, 1624. Base de grande parte da posterior iconografia 

camoniana, foi mandado gravar por Gaspar de Faria Severim, 

sobrinho do autor dos Discursos.
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