
R- Tenho, na verdade, muitos amigos, que 

considero um tesouro; eles me confortam e 

compensam de todas as tormentas que tenho 

enfrentado na vida. A minha fé e os meus ami-

gos tornaram-me uma mulher forte e mais 

feliz. 

P- Foi criando amigos nos mais diversos luga-

res e circunstâncias...Alguns deles frequenta-

ram, como a Milú, os Encontros de Biodinâmi-

cas. Qual a importância dessa vivência.? 

 R-. Foi há uns 16 anos que fiz a iniciação no 

Curso de Biodinâmicas.  Representou para 

mim uma experiência extraordinária que 

transformou a minha vida e a enriqueceu bas-

tante. Preencheu a minha solidão, ensinou-me 

a descobrir valores que até então desconhecia 

em mim e a ser útil aos que me rodeiam. 

Foram horizontes que se me abriram no senti-

do do crescimento interior  e da relação com 

os outros. Ganhei aí muitos amigos! De subli-

nhar o papel do Orientador, Pe. Álvaro Terrei-

ro, professor, conferencista, pedagogo, escri-

tor, poeta e com o coração do tamanho do 

mundo.  

Olá Cara Milú! 

É como muito prazer  que lhe pedimos alguns 

momentos para uma agradável conversa/

entrevista...  

P- Diz-se, com muito orgulho, natural de 

Setúbal, onde nasceu já faz tempo...Quer 

falar um pouco desse amor à sua cidade? 

R- Foi há 87 anos que aqui nasci. Tenho muita 

vaidade na minha cidade. Cresci nela e apren-

di a admirar as suas imensas belezas naturais: 

a sua linda baía, a bela avenida Luísa Todi, o 

Castelo de S. Filipe, donde se pode admirar a 

linda paisagem desde as Fontainhas ao Outão, 

da fresca Arrábida à esplendorosa Tróia. Apre-

cio igualmente as suas gentes hospitaleiras e 

laboriosas, em particular os pescadores que 

arriscam a vida na faina, em busca do pão de 

cada dia.  

O meu sonho era uma marginal das Fonta-

inhas a Albarquel, com amplas esplanadas que 

atraíssem turistas e ajudassem a melhorar a 

vida dos habitantes da minha cidade. 

P- Tem percorrido a vida a espalhar alegria e 

afectos...Que  importância lhe merecem os 

amigos? 
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M I N E R V A 
Neste número as colegas da ‘Oficina da Poesia’ entrevistam Maria de 

Lurdes ….., a nossa muito querida e sempre jovem Milu! 

Inaugurou-se no dia 27 de Março, 

pelas cinco horas da tarde, na Casa 

da Baía a exposição “A Cidade no 

coleccionismo setubalense”. 

É oferecida a possibilidade de admi-

rar parte do património de cerca de 

vinte coleccionadores da nossa cida-

de, continuadores duma tradição 

longa de vários séculos. 

Com efeito, foi durante os séc. XV e 

XVI que esta interessante actividade 

se começou a desenvolver, em larga 
escala, por toda a Europa. Os primei-

ros coleccionadores foram pessoas 

de elevado estatuto social e intelec-

tual que, dum modo geral, preten-

diam fazer reviver a História Antiga 

através dos mais diversos objectos 

que iam juntamente a pouco e pouco. 

No séc. XVII o gosto pelas curiosi-
dades difundiu-se pela Europa, pas-

sando a ser objecto de colecção: 

fósseis, plantas raras, minerais, ani-

mais, obras de arte, tendo em vista o 

estudo das ciências e a difusão do 

saber. Foram editados os primeiros 

catálogos, o número dos colecciona-

dores foi crescendo e diversificaram-

se os temas. 

Este extraordinário avanço conduziu, 

através de doações, ao nascimento 

de diversos museus. O primeiro a ser 

inaugurado foi o “Ashmolean 

Museum”, em edifício próprio, na 

Universidade de Oxford, em 1683. 

Nos séculos seguintes o coleccionis-

mo democratizou-se e presentemente 

é praticado por milhões de pessoas 
em todo o mundo, constituindo uma 

forma de aprendizagem da História, 

de estabelecimento de amizades e de 

troca de saberes. 

Esperamos que esta iniciativa da 

UNISETI/CIMM com a colaboração 

do Clube de Coleccionismo e o 

apoio da Câmara Municipal de Setú-

bal, consiga despertar nos jovens 
desta cidade o gosto pelo coleccio-

nismo que é, além do mais, uma 

actividade de Paz. 

Alberto Alves 



 

 

 

 

 

 

 

 

P- Logo que soube da criação da Universi-

dade Sénior em Setúbal, interessou-se e 

inscreveu-se como aluna, em Novembro 

de 2003, creio...    Quer recordar esta 

experiência, que mantém e que muito a 

tem enriquecido? 

R- Assim que abriu a Uniseti em Setúbal, fui 

das primeiras pessoas a inscrever-me e em 

grande número de disciplinas: Português, 

Gerontologia, História da Comunicação 

Social, Medicina Preventiva, Cantares, Tea-

tro, Poesia... Colaborei no Boletim da Uni-

versidade, “Minerva”, bem como em   múl-

tiplas actividades propostas, de carácter 

cultural ou recreativo.  Sempre me senti 

feliz, bem acolhida pelo Sr. Reitor e por 

todos os Professores que me transmitiam 

cultura e que eram meus amigos. Muitos 

sonhos que a vida me negara, estava a viver 

na 3ª idade, num convívio fraterno entre 

professores, alunos e colaboradores. Em 

boa hora abriu a Uniseti. Devo-lhe momen-

tos bem felizes da minha vida. Bem haja! 

P - Ainda hoje, mostra muito carinho pelos 

Cantares e todos recordamos o empenho e 

talento que a Milú sempre manifestou nas 

suas representações de Teatro, por exem-

plo, nas festas de final de ano da Uniseti... 

Sente que poderia ter sido um caminho 

seu, o Teatro? 

R- O meu sonho, em jovem, era ser locuto-

ra da Emissora Nacional, mas até esse ficou  

pelo caminho, como tantos outros. O Tea-

tro, então, era impensável no contexto em 

que vivia , um ambiente familiar de grande 

exigência e austeridade. 

P- Entre as várias disciplinas, a Oficina de 

Poesia julgo ter um lugar especial no seu 

coração: a Poesia, os passeios com partilha 

de Poesia e de Amizade, as Aulas Abertas, 

os Chás com Poesia...Quer recordar alguns 

desses momentos? 

R- Foi com a aula de Oficina de Poesia que 

se me abriram novas portas. Contei sempre 

com a amizade e os ensinamentos dos pro-

fessores Fernando Paulino, Alexandrina 

Pereira e Eduarda Gonçalves. Os Chás no 

Clube Setubalense, as Aulas Abertas parti-

lhadas com Poetas convidados, os passeios 

motivados pela Poesia, os intercâmbios 

com outras Universidades eram o meu 

enlevo, faziam-me sentir encantada... 

R- Vê-se que a Poesia alimenta a sua vida. 

Pode traduzir-nos até onde vai essa estreita 

ligação? Lembra-se mesmo de quando 

começou a escrever Poesia? 

R- A Poesia sempre me maravilhou. Em 

menina, já devorava os clássicos cujos poe-

mas declamava nas festas familiares e 

assim comecei a amar a Poesia. A partir dos 

15, 16 anos passei a transportar para o 

papel as minhas emoções, que ficavam 

guardadas na gaveta, pois ao meu redor 

não apreciavam Poesia.  

P- Um momento alto, no contexto da sua 

Poesia, terá sido o lançamento do seu livro 

“Janelas da Alma”.. Representou mesmo o 

abrir de uma janela da sua alma? 

R-.Foi um marco importantíssimo na minha 

vida, a realização de um sonho antigo. O 

Pe. Álvaro Terreiro continuava a insistir na 

ideia de eu publicar os meus poemas. 

Entretanto a Diva, filha da poetisa Maria 

José Almeida, começou a dar-me lições de 

Informática e a ajudar-me a recordar o meu 

Inglês do 5º ano. Mas a minha saúde debili-

tou-se mais, o Parkinson impedia-me já de 

ir às aulas e o mundo parecia desabar... 

Recebi ajuda médica e a Diva estruturou, 

paginou e fez a capa para o meu livro. Foi 

então que os amigos da Oficina de Poesia 

num gesto de solidariedade alargado pro-

moveram a edição do meu livro “Janelas da 

Alma”. No dia 11 de Fevereiro de 2010, 

teve lugar a sua apresentação na Biblioteca 

Municipal repleta de verdadeiros amigos – 

Familiares, Colegas, Professores, o Reitor 

da Uniseti, o Director da Biblioteca... 

Momento excepcionalmente emocionante 

em que, com o coração vibrando de grati-

dão se realizou o velho sonho. 

Eis, porque me considero uma pessoa feliz, 

mesmo com as fragilidades físicas que o 

avanço da idade necessariamente traz. Feliz 

porque tenho muitos amigos, o maior 

tesouro com que posso contar. 

Bons e queridos amigos, a minha eterna 

gratidão. Bem hajam! 

R. Obrigada, Milú, por esta agradável con-

versa e pela sua amizade que, como sabe, 

todos lhe retribuímos ! 
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Entrevista conduzida por: 
Eduarda Gonçalves 

Fotografia:J. Sanchez Antunes 

“A minha fé e os meus amigos torna-
ram-me uma mulher forte e mais  

feliz.” 



 

 

 

 

  Mulher 

 

És  força 

és  poema 

és  raiva 

incontida. 

És  vento 

que  passa    

em lamento. 

És  rua  

varrida. 

 

És grito 

és dor 

em  ventre rasgado. 

És  noite, 

sem  Lua, 

que  procura 

na  bruma, 

somente 

um  abraço… 

O PAPEL DA MULHER NA REPÚBLICA 

a educação era o passo definitivo para a 
libertação feminina.  

Juntamente com Afonso Costa, elaborou 
a Lei do divórcio.  

Publicou vários livros para crianças, a 
revista Mulheres Portuguesas, considerado 
um verdadeiro Manifesto Feminista.  

Mas houve outras mulheres que se nota-
bilizaram pela sua acção na defesa da 
mulher:  

Adelaide Cabete e Carolina Beatriz Ânge-
lo, ambas médicas, eram mulheres de gran-
de confiança do movimento republicano.  

Foram elas que bordaram as bandeiras 
desfraldadas na Praça do Município no dia 
da implantação da República. Pertenceram 
à maçonaria.  

Carolina Beatriz Ângelo foi a primeira 
mulher a votar em 1911.  

Maria Veleda, foi também uma das maio-
res defensoras do feminismo proletário e 
uma voz no combate às desigualdades.  

Carolina Michaelis, nascida em Berlim, 
casada com Joaquim Vasconcelos, foi uma 
autodidacta e dedicou-se ao estudo das 
linguísticas e da literatura portuguesa, sen-
do a primeira mulher a leccionar na Univer-
sidade de Coimbra. Criou a revista 
"Lusitânia" e deixou uma vasta obra literá-
ria. 

Todas estas vozes e outras que não refiro 
aqui, como Elina Guimarães, Maria Lamas, 
Natália Correia, Maria Barroso, Catarina 
Eufémia, as mulheres conserveiras de Setú-
bal e tantas outras, foram mulheres que 
combateram sempre as desigualdades entre 
homens e mulheres e que foram silenciadas 

durante o Estado Novo e, até, mortas como 
foi o caso de Catarina Eufémia e  a conser-
veira de Setúbal “Mariana”  

Não podemos esquecer o papel da 
mulher antes do 25 de Abri:  

- Eram mulheres que ficavam sozinhas e 
que todos os dias choravam a morte dos 
seus filhos, maridos ou irmãos, que eram 
obrigados a participar numa guerra que não 
desejavam;  

Eram mulheres que tinham os seus mari-
dos e os seus filhos na prisão elas próprias 
eram marginalizadas e vítimas de maus tra-
tos por parte da polícia política.  

Há, ainda, um grande lapso na nossa 
memória colectiva, por nunca ter sido feito 
um reconhecimento nacional às mulheres 
dos militares de Abril que, na retaguarda, 
sofreram em silêncio pelo desenrolar dos 
acontecimentos naquela gloriosa madruga-
da, pois não sabiam como, nem quando, os 
seus maridos regressariam.  

Devemos-lhe esse agradecimento.  
Só com a revolução de Abril de 1974, a 

mulher começou a ter maior protagonismo 
na vida nacional e a usufruir das mesmas 
regalias que os homens, embora ainda não 
exista uma verdadeira paridade.  

A competição tem de ser livre e sem 

condicionalismos.  

Cabe a todos nós, mulheres e homens, 
lutar para uma democracia plena onde não 
haja desigualdades.  

A mulher tem direito a uma cidadania 
plena e não a uma cidadania mitigada  

Mª do Carmo Branco 
Aluna e Senadora da UNISETI 
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Passados mais de 100 anos sobre a 
implantação da República, não deve 
ser esquecido o papel da mulher no 
desenvolvimento das políticas associa-
das à primeira república, cujo papel 
intelectual e patriótico, contribuíram 
para a emancipação da mulher. 

Em primeiro lugar, lembro Ana de 
Castro Osório, que residiu em Setúbal, 
onde morreu em 1935, e que foi uma 
das maiores activistas do século XX. 
Dizia ela:  

"A luta das mulheres não se trata de 
uma luta contra os homens, nem tão 
pouco a  

sua substituição. A nossa luta, pren-
de-se com a dignificação da mulher na 
vida  

social, política e laboral do país"  
Ana de Castro Osório defendia que  



 
O LG A  D E  M O R A I S  S A R M E N TO   

MAIS QUE UMA MERA ‘BAS BLEU’ 

“Em 26 de Novembro de 2010, por ocasião da celebração do 25º aniversário da CASA VEVA DE LIMA, acor-
dou-se homenagear dez “salonistas”, entre as quais se contava Veva de Lima e Olga de Morais Sarmento, 
entre outras. 

Convidado para falar sobre uma, escolhi Olga de Morais Sarmento”. Manuel Machado de Vilhena  

MARIA OLGA DE MORAIS SARMENTO 

DA SILVEIRA, vulgo Olga de Morais 

Sarmento, nasceu em Setúbal no dia 

26 de Maio de 1881. Recuando no 

tempo, segundo os Nobiliários, des-

cendia de Ramiro II, rei de Leão (900-

965). Avancemos no tempo e dete-

nhamo-nos num seu 18º neto – Diogo 

Botelho de Morais Sarmento, natural 

de Torre de Moncorvo. Viveu no séc. 

XVII e foi o 1º Guarda–Mor do Sal de 

Setúbal (chancelaria de Filipe II). O 

cargo tornou-se hereditário, sendo 

exercido pelo filho primogénito. Até 

finais do séc. XIX foi exercido por dez 

Botelhos de Morais Sarmento, deles 

descendendo a nossa biografada. Filha 

e neta de militares, era a mais nova de 

cinco irmãos. Pouco depois de nascer, 

o pai é transferido para Elvas, onde se 

torna Ajudante de Campo do sogro. 

Foram tempos felizes. Aí conheceu e 

tornou-se amiga de Virgínia Quaresma 

(1882-1973), uma das primeiras 

mulheres, senão a primeira, a concluir 

um curso superior (Letras) e a primei-

ra jornalista em Portugal. Juntas estu-

davam Byron e recitavam Guerra Jun-

queiro, Gomes Leal e Alexandre Her-

culano. 

Após a morte do avô materno, vai 

viver para Lisboa, na rua de Santa 

Marta. São os tempos de penúria eco-

nómica e afectiva, devido ao caracter 

dissipador e leviano dos pais. 

Casou aos dezasseis anos com Manuel 

João da Silveira, médico da Armada, 

morto na Campanha dos Cuamatas 

(Angola-1904). 

Entretanto, apoiada pelo marido, diri-

ge a publicação SOCIEDADE FUTURA, 

sucedendo no cargo a Ana de Castro 

Osório (1872-1935), nascida em Man-

gualde mas Setubalense por opção, 

uma das principais teóricas do femi-

nismo. A publicação era quinzenal e 

contou com o apoio das rainhas Dona 

Maria Pia e Dona Amélia, que a difun-

dem no Paço. A partir daí, Olga toma 

contacto e torna-se amiga dos mais 

conceituados vultos da intelectualida-

de nacional. 

Em 1906, aderiu à Liga Portuguesa da 

Paz, fundando e tornando-se presi-

dente da sua Secção Feminista. Em 18 

de maio desse mesmo ano, proferia, 

na Sociedade de Geografia de Lisboa, 

uma conferência sobre o “Problema 

Feminista”. 

Como conferencista, antes de defla-

grar a 1ª Grande Guerra Mundial (1 

914-1 918), deslocou-se à América do 

Sul, visitando a Argentina, o Uruguai e 

o Brasil, onde se torna amiga da escri-

tora e abolicionista Júlia Lopes de 

Almeida (1862-1934). São desta época 

a publicação, entre outras, das seguin-

tes obras: A Marquesa de Alorna 

(1907), com prefácio de Teófilo Braga; 

Arte, Literatura e Viagens (1909); A 

infanta D. Maria e a Corte Portuguesa 

(1909) e La Patrie Brasilienne (1912). 

Viveu em Paris no período em que 

eclodiram as duas Grandes Guerras 

(aproximadamente de 1914 a 1945). 

Durante mais de trinta anos foi amiga 

íntima da Baronesa Hélène van Zuylen 

(1863-1947), escritora, membro da 

alta sociedade e, por nascimento, 

membro da família Rothschild. Salvou-

a do Holocausto, levando-a a Lisboa e,  

Olga de Morais Sarmento 
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 posteriormente, a Nova Iorque. Dedicou

-lhe As minhas Memórias: tempo passa-

do, tempo ausente (1948). 

É em Paris, que este “patinho feio”, 

como ela própria se considerava, conse-

guiu encantar tudo e todos, fazendo da 

vida, “a sua obra de arte”, como preco-

nizava Gabriele D’Annunzio (1863-

1938), célebre poeta, dramaturgo e polí-

tico. 

Ao lado de Maurice Ravel (1875-1937), 

assistiu à audição de Schéhérazade, de 

inicio tão mal acolhida pelo público e de 

Bolero em 1928; Manuel de Falla ( 1876-

1946) tocou, em sua casa, pela primeira 

vez, as Sete Canções Populares Espanho-

las (1914). Jules Massenet (1842-1912), 

no final da sua vida, quando Olga, ainda 

não se radicara em Paris, foi seu amigo 

íntimo, assim como era seu amigo 

Camille Saint-Saens (1835-1921) que 

detestava Massenet sob o ponto de vis-

ta artístico. 

Não foi uma Gertrude Stein (1874-

1946), -protectora e estimuladora de 

pintores e escritores, nem uma Florence 

Gould   (1895-1983). Faltou-lhe o “golpe 

de asa” e, ainda mais, uma sólida fortu-

na que pudesse impor, pelo mecenato, 

“urbi et orbe”. 

Regressa definitivamente a Lisboa após 

o fim da 2ª Guerra (1945), aproveitando 

para escrever as “memórias” nas quais 

se nota uma constante e ansiosa vonta-

de de evasão e um não conformismo 

com o marasmo intelectual que encon-

tra. Vive no Pátio Pimenta perto da rua 

do Ataíde e, já agora, uma curiosidade…

na rua do Ataíde vivia Carlota de Serpa 

Pinto (1874-1949) que usava Clarinha 

como nom de plume. À partida tudo as 

devia aproximar: origens sociais, convic-

ções políticas e culturais. Porém, 

nutriam uma pela outra, um aristocráti-

co “ódio de estimação”. Nunca se visita-

vam. Para o facto deve ter chegado aos 

ouvidos de Olga de Morais Sarmento o 

eco de algum dito mordaz de Carlota de 

Serpa Pinto que neles era useira e vezei-

ra, encontrando a alta sociedade e o 

meio intelectual, sempre em risco de 

serem os próximos visados. Mas isso são 

outras “estórias”… 

 

OLGA DE MORAIS DE MORAIS SARMENTO 

faleceu em 18 de Dezembro de 1948. 

Possuía um estilo literário ameno, refi-

nado mas límpido. Não obstante, lendo-

se as suas obras, verifica-se ter sido uma 

mulher culta, inteligente e sensível. Che-

gou a retratar com agudeza e audácia o 

seu meio social, servindo-se de parado-

xos e frases de espírito, tão ao gosto dos 

“ anos 20”, os “anos loucos”, não des-

prezando o “desejo de espantar”, tão 

usado na altura. Nisso, pode comparar-

se a Carlota Serpa Pinto e Veva de Lima. 

Por testamento, deixou à sua terra 

natal, Setúbal, um valioso espólio, cons-

tituído por pintura espanhola do Sec. XV 

ou XVI, de Almada Negreiros, Sara Afon-

so e Mário Eloy que lhe dedicou um 

auto-retrato; autógrafos de Luiz XIII, do 

Marquês de Pombal, de escritores 

(Teófilo Braga, Fialho de Almeida, Geor-

ge Sande, Victor Hugo), músicos 

(Rossini, Berlioz, Massenet, Falla), cien-

tistas (Madame Curie), artistas (Rodin, 

Mateo Hernandez, Gustave Doré). E 

muitas coisas mais há, existindo um 

detalhado inventário do espólio doado. 

Primitivamente instalado nos Paços do 

Concelho, nas chamadas Salas D. Olga. 

Com a abertura do Museu de Setúbal, 

no Convento de Jesus (1961), para lá foi 

transferido. 

Foi condecorada com as Ordens de Cris-

to e Santiago de Espada e, em França, 

com a Legião de Honra. 

A toponímia setubalense homenageou-a 

dando o seu nome a uma Praça, o mes-

mo fazendo a lisboeta, dando-lhe o 

nome de rua na freguesia de S. Francis-

co Xavier (edital camarário de 20 de 

Abril de 1988). 

A terminar, muito, muito mais havendo 

para dizer, permito-me uma sugestão: 

porque não uma visita no Museu de 

Setúbal, prestando homenagem a Olga 

de Morais Sarmento, assim como a 

todos aqueles que têm cuidado do seu 

espólio? 

Manuel Machado de Vilhena                                                                            
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O grupo da UNISSETI está a preparar a sua visita a Marro-

cos. 

Por vezes, o prazer que há em preparar uma viagem pode 

ser maior que o da própria viagem!  

Quantas vezes nos deparamos, desencantados, frente a 

património – dito da Humanidade – que essa mesma 

humanidade maltratou, sem respeito pela sua origem, pela 

sua história e por tudo o que aprendemos através dele. O 

turismo massificado e descomprometido é uma das causas 

dessa destruição.  

Essa é uma das razões que me leva a pensar que, por 

vezes, a preparação da viagem me faz sonhar mais que  
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a própria viagem, mas também porque pode demorar o tempo que eu quiser e a viagem, quase sempre, tem uma duração 

que, geralmente, é mais curta. Nessa preparação podemos ainda avançar ou recuar no tempo, acompanhar o desenvolvimento 

histórico, social, político, até sentirmos que estamos prontos para partir.  

Pedi ajuda a Bernard Lugan nascido em Marrocos em Maio de 46. Historiador francês, especializado em História de África. A 

História é viva e está sempre a evoluir e a mudar. Para Lugan a palavra berbere há muito perdeu o sentido do “estrangeiro à 

civilização greco-romana”. Hoje designa um grupo linguístico norte-africano e os falantes de berbere são indivíduos pertencen-

tes a um conjunto de tribos que falavam ou falam ainda o dialecto com base comum à língua berbere. Não existe apenas uma 

etnia berbere pertencendo os falantes de língua berbere a várias etnias. As influências fenícias e gregas não marcaram profun-

damente os berberes, nem mesmo a longa influência romana foi totalmente conseguida sendo frequente rebelarem-se. A lín-

gua berbere é a única ligação de dezenas de milhões de pessoas. Porém, nunca foi considerada uma língua oficial. Só em Outu-

bro de 2001 o Rei Mohamed VI criou o Instituto Real de Cultura AMAZIGH para promover a cultura Berbere. 

O Islão é a língua oficial, embora coexista com outras religiões. O dia é ritmado por 5 chamadas à oração.  

Marrocos é o país árabe com mais judeus. Havia à volta de 265 000. Antes de 1954 emigraram para Israel 35 000 e seguiram-

nos, depois de 1956, mais 33 000. Hoje, vivem em Marrocos 7 000 judeus.                                                                Cont. na pág.7 

 NO CAIS 

 
Tem este chilrear de pardais 
Um efeito sonoro e embalador 
Aqui ou ali mais grave ou mais agudo 
No entardecer calmo e provinciano 
Nesta cidade, neste meu berço de oiro. 
 
Ao longe 
Já se tocam o céu e o mar 
Numa tonalidade quente e quase una, 
Num deleite permanente 
A adivinhar a noite calma e doce 
Que a branda luz das lâmpadas dum barco distante 
Parece governar neste momento. 
 
Quando a noite aparecer logo depois do ocaso, 
Vai transportar-me ao sonho, à fantasia, 

A essa imensidão que espelha a maré cheia 
E me enche de terna nostalgia. 
 
Quem me dera ter asas e voar  
Ter sonhos e nunca adormecer 
Não fosse ainda assim ao acordar 
Reparar que do meu coração verde 
Fugiu a Primavera. 



 

Licas 

Não admira portanto que este livro ande tão longe das nossas leituras, dói lê-lo! 
A obra trata das viagens de Fernão Mendes Pinto no Oriente. Os navegadores portugueses são capazes das maiores façanhas para 
alcançarem os seus objectivos, isto, geralmente significa pilhar e roubar as populações nativas para obter o maior lucro possível 
para depois regressar à pátria. Lembrando que tudo isto é feito em nome de Cristo! 
Fernão Mendes Pinto escreve esta obra anos depois do seu regresso a Portugal já na sua quinta do Pragal Almada. Estes relatos só 
foram publicados cerca de vinte anos após a sua morte; numa época em que os interesses de Portugal já não coincidiam com o 
grande período de expansão no Oriente. 
No princípio da obra ele próprio justifica a razão pela qual ele a escreve. 
«esta rude e tosca escritura, que por herança deixo a meus filhos (porque só para eles é minha tenção escrevê-la), para que eles 
´vejam nela estes meus trabalhos e perigos da vida que passei no discurso de vinte e um anos… e daqui, por uma parte, tomem 
os homens motivo de se não desanimarem c’os trabalhos da vida,…e, por outra, me ajudem a dar graças ao Senhor Omnipoten-
te, por usar comigo de sua infinita misericórdia». 
Três são, pois, os fins explícitos que o levaram a compor o livro: 

1. Dar a conhecer aos filhos os seus trabalhos; 
2. Encorajar os desesperados e os que se vêem em dificuldades; 
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A 
ssisti na última sexta-feira de Fevereiro ao primeiro 
encontro do ‘Clube de Leitura’. Como é habitual 
nestas circunstâncias houve inicialmente a introdu-
ção de cada um, dando conta dos nossos gostos 

literários. Ora um colega veio falar do seu primeiro livro que com-
prou (A Selva) isto deu-me logo o apetite para não só revisitar este 
livro, mas também os meus livros de juventude. Encontrei a 
‘Peregrinação’ de Fernão Mendes Pinto, e Verifiquei uma coisa 
espantosa, como ele é actual! 
Fernão Mendes Pinto através do seu herói picaresco, ou melhor o 
anti-herói, leva-nos aos horrores cometidos durante a colonização 
sem o menor pudor nem embaraço tudo em nome do Cristianismo 
e a sua evangelização! Hoje para admitirmos erros que cometemos 
no passado é tão árduo! 

3. Ter quem o ajude a dar graças a Deus. 
Leia-se o episódio do menino-prodígio, a cujo pai António de Faria roubou, na ilha 

dos Ladrões, tudo quanto tinha. Feito prisioneiro, o menino prisioneiro, apesar de o 
pirata português prometer criá-lo como filho mesmo assim vê estes homens por aqui-
lo que eles eram! 

«Não cuides de mim, inda que me vejas menino, que sou tão parvo que possa 
cuidar de ti que, roubando-me meu pai, me hajas a mim de tratar como filho. E, se és 
esse que dizes, eu te peço muito, muito, muito que me deixes botar a nado a essa 
triste terra onde fica quem me gerou, porque esse é o meu verdadeiro pai, com o 
qual quero antes morrer ali naquele mato, onde o vejo estar-me chorando, como 
viver entre gente má como vós outros sois». 

«Sabeis porque vo-lo digo? Porque vos vi a louvar a Deus, depois de fartos,…
como homens que lhe parece que basta arreganhar os dentes ao céu, sem satisfazer 
o que teem roubado. Pois entendei que o Senhor da Mão Poderosa não nos obriga 
tanto a bulir com os beiços, quanto nos defende tomar o alheio, quanto mais roubar 
e matar, que são dois pecados tão graves, quanto depois de mortos conhecereis, no 
rigoroso castigo da sua divina justiça». 

Note-se como estes homens eram tão diferentes dos heróis de Camões, enquanto este últi-

mo elogia a epopeia portuguesa FMP desmistifica-a! Talvez por essa mesma razão continue a 

ser um autor esquecido pelos portugueses e tão traduzido lá fora. 

Alice Palhano 

Cont. Viagem a Marrocos, pág. 6 

O árabe literário é ensinado nas escolas e é usado na escrita, em discursos formais e pelos media. A população mais instruí-

da utiliza-o. O dialecto árabe falado correntemente na vida quotidiana é o darija ou árabe marroquino. 

Prometemos continuar a falar de Marrocos durante e depois da nossa visita a este país, onde sonhamos encontrar o bulício,  

as cores, os sons , os cheiros e os paladares prometidos pela nossa imaginação.• 



 S E N S A Ç Õ E S  

Papinhas... 

 

Comer e alimentar-se. Dois conceitos 

aparentemente muito próximos , mas 

que separam o Homem do animal: o 

Homem come e o animal alimenta-se. 

A necessidade de se alimentar, levou o 

Homem ao prazer de comer, cercando 

este acto dos mais diversos significa-

dos.  Por agora, deixemos essa análise . 

O prazer de comer fez surgir  essa nobi-

líssima actividade que é a Arte da Culi-

nária. Alfredo Saramago, saudoso autor 

de monumental obra (vários títulos) 

sobre a lusa gastronomia, referiu, 

numa entrevista à televisão, que a culi-

nária não era uma arte. Discordo com-

pletamente. A culinária é uma arte 

completa, que faz apelo aos nossos 

cinco aristotélicos sentidos, para além 

de outros mais profundos e viscerais, 

que me coíbo referir. Recordemos 

aquela passagem do jantar em Tormes, 

em A Cidade e as Serras: “...a canja, 

que era de galinha, rescendia, tinha 

fígado e tinha moela, o seu perfume 

enternecia”.    

Ora aqui está  em acção o nosso senti-

do do olfacto. Este sentido permite 

uma primeira apreciação das peças 

produzidas pela Arte da Culinária. Não 

importa que não se vejam, a pituitária 

dá por elas e começamos a apreciá-las. 

Procuremo-las então, encaminhados 

pelos perfumes que já excitaram a nos-

sa imaginação. Encontradas, o sentido 

da visão proporciona sensações 

extraordinárias. São aquelas carnais 

iguarias a que o forno emprestou tons 

de ouro e âmbar; são os peixes e maris-

cos, os legumes, os cereais e as frutas, 

artisticamente trabalhados, reprodu-

zindo aves-do-paraíso, pavões, cisnes, 

dragões, joaninhas, flores, palmeiras, 

numa orgia de cores e formas. Olha-

mos e apreciamos, nem sabemos como 

nem por onde começar. 

Sentemo-nos, depois de escolhida a 

companhia, de entre aqueles que gos-

tam de comer e de falar de comida 

com deleite. Evitem-se aquelas compa-

nhias que franzem o nariz a tudo e que, 

de um modo geral, começam pelo 

meio do prato, transformando-o numa 

espécie de campo de batalha. 

Provemos então , para que o paladar 

reforce o que o olfacto e a visão já nos 

deram.   

Impossível enumerar tão diversos 

sabores que a Natureza nos proporcio-

na e que o Homem, com Arte, melhora, 

adicionando , de forma quase imper-

ceptível, aqueles condimentos que 

estão lá  e quase não damos por eles, a 

não ser pela forma  como fazem ressal-

tar  os sabores intrínsecos de cada 

iguaria. 

Neste mesmo tempo entra em acção o 

tacto, esse sentido que nos deixa apre-

ciar o aveludado de uma mousse  ou de 

um soufflé  e o estaladiço de um Vol au 

vent crocante. 

Ah! Comida crocante crepitando sob os 

nossos dentes, música para os nossos 

ouvidos., que são chamados a colabo-

rar no festim. 

Percorrido este mar de sensações, 

quem poderá deixar de  considerar a 

Culinária como uma Arte? Uma arte em 

que as peças que produz para serem 

completamente apreciadas  têm que 

ser  destruídas. 

É única. Bom apetite. 

 

J. Sanchez Antunes 
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