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Introdução 

 

 

 

 

 

 

 Contra a corrente da vida cultural portuguesa sua contemporânea, entre 1930 e 1960, 

que apostava em não entender e reprovar o exercício livre da imaginação enquanto mote do 

processo criativo, a actividade multiforme de António Pedro, gozando de uma total 

disponibilidade de espírito e de acção, assume foros de uma pedagogia que se não 

compadece com a conformação a um modelo académico, duma anti-pedagogia, por assim 

dizer, sob o princípio de desvinculação das regras coactivas da liberdade criativa.  

 É esta capacidade de originar à sua volta um espaço activo e dinamizador de vontades, 

consentâneo com a valorização da diferença e da distinção pelo arbítrio, que está patente na 

retrospectiva de uma obra plural. Nela se condensam as figuras do artista e do intelectual que 

revestem a personalidade de António Pedro, encontrando uma unidade totalizante nos 

poemas, na pintura, no desenho e nos palcos de teatro, bem como no jornalismo que sempre 

fez, na crítica, na ensaística e na sua breve passagem pela política. 

 De facto, a obra de António Pedro esboça-se em muitos pedaços de papel, sinais 

perenes de uma biografia, sintomáticos de um crescendo de ousadia moral e de maturação 

artística que reflectem a assunção de uma dimensão de devir, uma dialéctica de encontros e 

desencontros que se aduz na contínua deserção de temas, géneros e atitudes. Desde o lirismo 

estático e ingénuo, de tradição estilística ou retórica, patente na sua produção poética em 

plenos anos 20, ao sempre perseguido ideal de vanguarda que encontra no surrealismo, Pedro 

foi empreendendo sucessivas experiências de libertação e de descoberta, muitas delas além 

fronteiras, que se consolidaram, sobretudo, no seio do dimensionismo.  

 São, portanto, os textos narrativos de António Pedro que servem as aspirações deste 

trabalho, no qual nos propomos reunir, ordenar e fixar, com o propósito de uma edição crítica, 

um conjunto substancialmente heteróclito e fragmentário de textos de António Pedro que se 

encontram, na sua maioria, em estado embrionário, enquanto meros bosquejos ora rudemente 

traçados numa forma acabada, ora incompletos. 

 Incontestavelmente, em toda a sua narrativa perfilam-se imagens e adensam-se 

corpos, quer intimamente arreigados ao mundo sensível, quer transpostos para outras 

dimensões do sonho visualizável, pelo que convocam, a partir da visualidade da escrita ou da 

concomitante presença do desenho, uma configuração iconográfica que consolida a 

reverberação de sentido da palavra. 

 Assim, e com vista a proporcionar uma leitura mais eficaz e rigorosa dos textos de 

António Pedro, adita-se ao trabalho de edição um grupo introdutório, constituído por dois 

capítulos, que estabelecem um movimento de aproximação à herança autoral.  
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 No primeiro capítulo procede-se a uma breve apresentação de António Pedro e da sua 

obra édita, procurando documentar a pertinência da intromissão do imperativo biográfico e das 

condicionantes espacio-temporais na lapidação do estilo do autor, patente numa incontestável 

profusão de géneros artísticos. Daí resulta a distinção de três grandes momentos no percurso 

estético de António Pedro cuja contextualização abona em prol de uma apreensão panorâmica 

e preliminar do quadro seguinte.  

 No segundo capítulo estabelece-se um patamar de aproximação ao corpus averbado 

para esta edição. Neste sentido, procedemos à divisão do capítulo em três pontos alusivos às 

temáticas e características estilísticas mais evidentes no punho do autor em momentos 

particulares de produção dos esboços narrativos. Esta abordagem, na ausência de uma 

delimitação cronológica dos textos, expressa pelo autor, permite um melhor posicionamento do 

leitor adentro uma escala de tempo estimada razoavelmente e justifica, de certo modo, a 

própria lógica organizacional que subjaz à edição. 

 No que diz respeito à intervenção editorial propriamente dita, procedeu-se à disposição 

dos textos narrativos em duas categorias fundamentais: éditos e inéditos. No âmbito de cada 

secção optou-se por um arranjo titular em função das especificidades estilísticas evidenciadas 

pelos textos, operando-se a separação entre narrativas completas e incompletas.  

 A decisão de abarcar para a edição todos os textos passíveis de serem enquadrados 

no género narrativo, mesmo que fragmentários e incompletos, prende-se com uma premente 

necessidade de figuração de uma personalidade com tanto de verificável como de mítico de um 

verdadeiro tempo cultural português. Este princípio faz jus às asserções de Fernando de 

Azevedo a propósito de António Pedro:  

 

… os grandes homens têm sempre despojos (…). O que foi aprendizagem, pretexto, 

projecto, ou apenas anúncio, o seu material secreto e reservado, acrescenta-se assim, por 

pequenos nadas à legenda maior. Não poucas vezes ajuda a explicá-la ou oferece-lhe uma 

luz de intimidade inesperada e apaixonante. (Catálogo Biblioteca Nacional (1982): António 

Pedro. Desenhos e manuscritos:11) 

 

 E assim, para que não pereçam os despojos que «tomaram forma, lutaram, ganharam» 

e tantas vezes se feriram no «campo de batalha», reunimos nesta edição todas as gestações, 

todos os testemunhos narrativos que, «mesmo num pequeno nada de papel» dramatizam «no 

espaço assim preparado um primeiro mundo imaginário» (Id.:12). 
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I. Do lirismo contido à exaltação do cadavre exquis 

 

 

 

 

 1. Introdução 

 

 Não sendo objecto deste trabalho incorrer numa análise minuciosa da produção 

artística de António Pedro ou ingressar em perscrutações biográficas exaustivas, é forçoso 

reconhecer que algumas vicissitudes históricas, porque exerceram uma força motriz imperiosa 

na lapidação da personalidade multifacetada do autor, bem como na plasticização de um estilo 

em pleno devir, são aqui dignas de registo. 

 Neste sentido, posto que António Pedro sempre se assumiu como homem de acção1 

nos mais diversos domínios da vida cultural portuguesa, e dada a amplitude estilística do seu 

legado artístico, justifica-se aqui uma incursão nos dias de um artista, que se edificaram, num 

crescendo de ousadia estética e moral, desde o lirismo estático e ingénuo, patente na sua 

produção poética na adolescência, à proclamação do automatismo individual que possibilitou 

uma actividade colectiva como o cadavre exquis.  

 Se numa fase seminal da sua escrita, imbuído ainda da ambiência de Moledo, «é o 

poeta lírico que nos aparece; o poeta da luz coada, da esfumada distância, dos navios 

ingénuos ou das ingénuas flores; o poeta que transmite alma às coisas e ternura à alma das 

coisas» (Faria, 1936:20), depois de Paris germina em Pedro a inquietação e a angústia que 

transportam o furor erótico, o humor corrosivo e a visão do absurdo para as suas obras.  

 É precisamente por altura da publicação de 15 Poèmes au hasard, conjunto de poemas 

que António Pedro escreveu durante a sua passagem por Paris e que expõs no Salon des 

Surindépendents ainda em 1935, apresentando-os ao público português um ano depois, na 

Galeria UP2 (Exposição de Poemas Dimensionais e Alguns Desenhos), que Dutra Faria 

assinala uma divergência imperiosa no percurso artístico de António Pedro: 

 

O poeta que António Pedro é hoje está muito longe do poeta que António Pedro foi. Paris (…) 

é na sua obra um marco que, assinalando uma fronteira, cinde em duas essa obra: a obra de 

António Pedro antes de Paris (…) e a obra de António Pedro depois de Paris. (Faria, 1935:5) 

 

 Nesta mesma crónica onde publica 15 Poèmes au hasard, «Anotações Literárias», 

Dutra Faria alveja António Pedro como pioneiro na descoberta da «necessidade de fusão das 

formas expressionais, ao serviço da poesia» (id.:ib.), sendo Paris o cenário propício a essa 

                                                 
1 Num texto intitulado «Cópia do que escrevi enquanto comia no restaurante Abadia – no dia da queda de Goa», que 
se encontra no espólio de António Pedro, o autor expressa o seguinte princípio: «Nasci, vivo e ajo. O agir é-me 
necessidade vital.» (E5-464:1). Este texto traduz, aliás, uma espécie de declaração de revolta, de angústia, de 
indignação e de frustração do autor face à condição redutora de ser português. 
2 A designação UP terá origem no apelido diminutivo de criança de António Pedro, “O Pê”. A Galeria, foi criada em 
1932, por António Pedro e António Júlio Castro Fernandes, encerrando em 1938. Lá expuseram, entre outros, 
personalidades como Hayter, Vieira da Silva, Almada Negreiros, Mário Eloy e Paulo Ferreira. 
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libertação, uma vez que a sociedade portuguesa permanecia tradicional, preconceituosa e 

retraída na mudança. 

 De facto, ao regressar de Paris, Pedro surgiu como oráculo e Messias português que 

ousou «adivinhar, fixar, compreender» (id.:ib.) o trilho do fenómeno artístico considerado como 

uno, ávido por redimir a arte de valores abstractamente estéticos, bem como do jugo 

académico, político e social que corroía o complexo cultural português. É esta preocupação 

que se encontra já patente nos 15 Poèmes e que, de resto, anuncia os princípios 

dimensionistas, vaticínio de uma atitude ética perante a vida, que germinava já no espírito 

inquieto de António Pedro, em abandono progressivo de um lirismo formal de toada decadente 

e dos lastros simbolistas que caracterizaram predominantemente a sua poesia até à incursão 

no panorama cultural parisiense. 

  

Paris foi o meio propício; o meio de que António Pedro precisava. E de tal modo lhe foi 

propício que repartiu em duas a sua obra, em duas a sua personalidade: - antes e depois. 

Antes: fundo de lirismo tradicional, genealogicamente relacionado com Sá de Miranda, com os 

trovadores e, como escreveu Coelho de Carvalho, com os longínquos celtas; expressão 

formal inseguramente revolucionária; ansiedade visível doutra coisa.  

Depois: fundo contemporâneo de inquietação, de todas as inquietações; menos e outro 

lirismo, mais humanidade no sentido trágico da palavra; segura expressão formal 

revolucionária; posse visível duma directriz. (id.:ib.) 

 

 António Pedro acabaria por confirmar esta cisão no seu percurso um ano depois, 

aquando da publicação de Primeiro Volume, onde deveria reunir toda a poesia publicada até 

19363. Numa breve «Indicação», o autor propõe um antes e um depois, assinalando um 

momento de viragem, de revolução intelectual: 

 

Então, uma dormente quietação sensível embalava de lirismo e embaciava de espanto a 

adolescência dum poeta que encontrava na musicalidade das palavras a correspondência 

exterior da sua paz dolente. Hoje, ganha com a juventude uma consciência que se humanizou 

em revolta, o poeta busca em outros caminhos se não as suas certezas, pelo menos a certeza 

da sua inquietação, que os últimos poemas já deixavam adivinhar. (Pedro, 1936:17) 

 

 Esta alteração dos moldes de definição do artista ao longo do seu processo de 

maturação biológica, de poeta lírico ofuscado por uma «dormente quietação sensível» a actor 

                                                 
3 No Primeiro Volume. Canções e Outros Poemas, publicado em 1936, deveria encerrar-se um ciclo da actividade 
poética do autor. Do Volume constam «Ledo Encanto» (1927), «Distância» (1928), «Máquina de Vidro» (1931) «Quási 
Canções» (1932) e «Solilóquio Mostrado» (1935). Porém, ficam de fora Os Meus 7 Pecados Capitais, de 1926; Diário, 
publicado em 1929, e A Cidade, publicado em 1932, por razões que o autor optou por não explicar, adiantando apenas, 
na abertura do Volume, que o mesmo englobaria “os versos a que quero”. Se «Os Meus 7 Pecados Capitais» surgem 
aqui omitidos numa clara manifestação de recusa da sua poesia juvenil, quanto a Diário e A Cidade, afiguram-se-nos 
composições abortadas não obstante o seu valor literário, uma vez que dificilmente se enquadram num dos ciclos, 
antes e depois de Paris. Visto surgirem num período de transição e de redefinição de princípios de António Pedro, 
estas obras assinalam uma mudança de toada em relação à produção poética anterior: o primeiro, tal como o próprio 
autor refere em nota introdutória da 1.ª e única edição, constitui uma «espécie de confidências que bem se poderiam 
chamar poemas se tal não parecesse muita vaidade do autor»; o último, marca a aproximação de Pedro do poema em 
prosa e anuncia uma presença mais interventiva no panorama político e cultural português. 
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que procura, imbuído da «certeza da sua inquietação», consolidar um papel neste palco que é 

a vida de um artista em plenos anos 30, encontra-se, de resto, intrinsecamente ligada a 

factores biográficos que justificam as alterações operadas no espírito do homem, às avessas 

com um sistema que persiste em castrar o seu «desejo ‘imperioso’ de exteriorização 

objectivada» (id.:21). 

 José-Augusto França encontra nas vicissitudes do contexto político-cultural dos anos 

20 a justificação para a posição política de António Pedro, bem como para a timidez e inércia 

que afectava outros jovens por força das exigências da tradição e do heróico português:  

 

O seu meio mental, algo minhotamente tradicionalista, explica a adesão dos vinte anos [ao 

fascismo]; como o choque da guerra e a consciência da maturidade explica[m] o seu 

socialismo dos anos 40 – e em ambas as situações, uma perfeita coragem e uma inteira 

sinceridade moral. (França, 1970:8) 

 

 Ora, precisamente, em Agosto de 1934, António Pedro seria preso e exilado após ter 

apoiado activamente o anelo de modernização mental e cultural de Portugal no seio do 

Nacional-Sindicalismo de Rolão Preto, movimento político fundado em 1932 que, partilhando o 

ideário fascista, depressa entrou em confronto ideológico com a política repressiva de Salazar. 

Daí que, desiludido com a política e cingido a uma realidade pequena de mais para a sua 

«estatura», tenha partido para Paris, decidido a «[atirar] setas ao sol» (Guerreiro, 2007:5) na 

execução do árduo intento «da conquista do impossível» (id.:ib.). 

 

António Pedro foi fascista em 1934 e socialista em 1948. Entre uma e outra data viveu em 

Paris e em Londres e se, em 35, o convívio com uma vanguarda intelectual lhe abriu novos 

horizontes de liberdade e dignidade, em outro quadro cultural, no após-guerra a vitória 

trabalhista mostrou-lhe o caminho do mundo necessário numa nova época histórica (…). O 

fascismo de António Pedro fora atitude romântica, imatura, meio estética, meio mítica, 

vagamente religiosa, de um antigo aluno de Jesuítas, também vagamente imbuída do 

integralismo em que o seu amigo (e fiel de Rolão Preto) Alberto de Monzaraz se marcara 

(França, 1970:43). 

 

 Se a adesão ao fascismo por parte de António Pedro pressupunha uma atitude «meio 

estética», patente nas ideias autoritárias de A Cidade (1932), após a subscrição do Manifesto 

Dimensionista (1935) e na sequência da adesão ao socialismo, Pedro foi progressivamente 

caminhando em direcção à «ética», jornada que culminou numa fase surrealista, de que são 

testemunho, fundamentalmente, Apenas uma Narrativa (1942) e Proto-poema da Serra d’ Arga 

(1948). 

 António Pedro propõe, então, a assunção de uma responsabilidade moral, que, na 

opinião de França, se mantinha «numa necessária equação com o materialismo subjacente em 

toda a sua obra anterior» (França, 1949:9) e que obrigava necessariamente a uma distinção 

fulcral do surrealismo de Breton. Declaradamente, Pedro, detentor de uma forte personalidade 

e com forte propulsão para a originalidade, rejeitara a posição de mero seguidor de princípios 
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e, embora venha a reconhecer no surrealismo fundamentos para o desenvolvimento de uma 

nova orientação poética, manterá sempre a sua posição crítica, por vezes contestatária, como 

se verá mais adiante. 

 Isto implica, portanto, que o estilo de António Pedro, caracterizado por Dutra Faria pela 

«variedade-na-unidade» (Faria, 1936a:20), oscilando entre a entrega total à sua ética mais 

legítima e o respeito dos princípios estilísticos ditados pela ética Surrealista, escapa ao 

puritanismo ético-moral advogado por Breton, ou mesmo por Cesariny4. Visto que «toda a 

experiência surrealista é, antes de mais, um esforço para a conquista da liberdade» (Cit. Pedro 

in Azevedo, 1979:40), o seu estilo define-se pela «moral da liberdade». 

 Efectivamente, pretende-se esclarecer nesta secção que António Pedro não foi um 

indelével surrealista e é precisamente esta transição de ideário artístico, localizada 

historicamente, que nos permite distinguir a ambiguidade do estilo de António Pedro, de que 

nos ocuparemos mais adiante, mesmo que isso se nos afigure paradoxal quando somos 

obrigados a admitir que foram as circunstâncias da história que determinaram o progressivo 

vínculo de António Pedro ao Surrealismo, um movimento contra a História: 

 

Curioso é saber que não se fará a história do movimento surrealista em Portugal. (…) É que 

não há assim tanto a historiar, corrijo: o que há a historiar não pode com tanto – ou cabe mal, 

se cabe, num movimento cuja estrutura se ergue, precisamente, contra a História, e nessa 

mesma sorte contra si mesma (pensa-se). (Cesariny, 1997:14). 

 

 É pelas suas próprias palavras, expressas numa carta autobiográfica, que se iniciará 

esta aventura de António Pedro. Isto porque nos parece legítimo começar por desvendar aquilo 

que o autor queria que se soubesse de si, aquilo que, na sua perspectiva, valeria a pena 

contar, depois de ter aprendido a «ler e a escrever». Em boa verdade, esse «capricho», de só 

incorrer no que realmente vale a pena, deixando entrever uma clara rejeição da capitulação, 

embora subrepticiamente patente em todo o seu percurso de vida, por força da inocência da 

idade ou das demais vicissitudes do regime político-cultural que o acolheu, encontra-se 

manifestamente proclamado como baluarte estético, já em 1952, naquele que viria ser o 

prefácio ao «Dicionário Prático Ilustrado», obra que deixou inacabada: 

 

Daquilo porque me valeu a pena aprender a ler e a escrever. (Guerreiro, 2007:124) 

  

Quer isto dizer que cheguei àquela idade em que a idade não conta porque é o meio da vida e 

se tem vontade de recomeçar. (…) Da experiência, como de todas as experiências, não ficou 

lição para amanhã. Nunca fica. Mas nem por ser sempre igual é menos novo o caminho de 

cada vez. E na descoberta surpreendente e renovada de todas as horas é que se 

compreende o quanto magoa, quase sempre, o trilho de pisar. (id.:125) 

 

                                                 
4 Cesariny, em 1948, desvincula-se do Grupo Surrealista de Lisboa «por não acreditar que seja Grupo e ainda menos 
que seja Surrealista» (Cesariny, 1985:309). 



I. DO LIRISMO CONTIDO À EXALTAÇÃO DO CADAVRE EXQUIS 

TEXTOS NARRATIVOS DE ANTÓNIO PEDRO: ENTRE O ESBOÇO E O PROJECTO CONSOLIDADO 5 

2. António Pedro 

 

 

 

 

«Autobiografia»5 

 

 O que sua gentileza me pede é uma coisa tremenda. Obriga-me a olhar para trás e a 

verificar com tristeza que é já muito longo o caminho andado. A minha vocação de ser rapaz, 

que as enormes brancas da barba só contrariam de manhã quando me vejo ao espelho, sente-

se, assim, mais conscientemente diminuída. Seja! Tentarei resumir o que me diz para fazer – 

quase uma autobiografia – a pouco mais do que uma série de factos, títulos e datas. Mesmo 

assim são muitos. Aí vão: 

 Chamo-me António Pedro da Costa. Nasci em 9 de Dezembro de 1909 na cidade da 

Praia, em Cabo Verde, filho de pais europeus. Meu avô paterno era minhoto, armador e capitão 

de navios. Minha avó materna era irlando-galesa, Power Savage, sobrinha, suponho eu, do 

poeta romântico Savage Landor. Esta metade galaico-minhota e irlando-galesa do meu 

sangue, faz-me gostar de gaitas de foles, de instrumentos de percussão e da conquista do 

impossível. Como meus tataravós celtas, se eu pudesse, atiraria setas ao sol. Minha família, no 

entanto, é de gente burguesa e bem-pensante. Nenhum ambiente familiar foi propício ou 

sequer favorável às minhas actividades artísticas e literárias, consideradas desde sempre, e 

muito bem, como um mau prenúncio certo: «Il faut décourager les artistes». Na luta contra as 

ideias, os gostos e o estilo de vida da minha família, temperou-se uma vocação irresistível que, 

se o não fosse, não persistiria em manifestar-se. Não creio que possa ser dada a um artista 

melhor educação.  

 Depois de uma acidentada vida por escolas, colégios e liceus, acabei o 7.º ano em 

Coimbra, em 1926. Frequentei depois a Faculdade de Direito de Lisboa, onde só fiz exames de 

frequência do 1.º e do 2.º anos. Tendo perdido, por causa de uma greve, o direito que tinha de 

acumular os exames finais, desisti e fui para África trabalhar. Estive lá um ano. Ao fim desse 

ano minha mãe morreu e eu voltei. Casei-me ainda não fizera 21 anos, com a mulher que 

ainda tenho, felizmente, 25 anos depois. Matriculei-me então na Faculdade de Letras de 

Lisboa, onde fiz exames do 1.º e do 2.º anos de Histórico-filosóficas. Em 1933 fui para Paris, 

onde segui, na Sorbonne, os cursos dos professores Focillon e Lalo. Nunca frequentei nem o 

                                                 
5 A «Autobiografia» que aqui se transcreve integra o espólio do autor na Biblioteca Nacional de Lisboa (E5-406) e 
consiste numa carta dirigida por António Pedro ao Dr. Lopes de Oliveira, datada de 10 de Outubro de 1955. A lição do 
documento permite-nos saber que se trata de um trabalho desenvolvido a pedido do destinatário e, não obstante a 
expedição efectiva da carta (cuja morada de destino se encontra inscrita no documento original: «R. Carlos Manuel 
120, 3.º dto, Lisboa Norte»), a mesma só virá a público na íntegra aquando da publicação do Catálogo da Exposição 
Retrospectiva, António Pedro, 1909-1966 (AA.VV., 1979:54-58). A existência de outro texto no espólio de António 
Pedro com o título «Autobiografia» (E5-454), que se estima ter sido escrito cerca de 1964 (Anexo 1), suscita um 
desafio à conjectura: será isso indício do acometimento do autor a este género narrativo, já que outros textos 
evidenciam igualmente essa componente, ou tratar-se-á apenas de mais uma tentativa frustrada e penosa (uma vez 
que o texto se encontra incompleto) de sistematização de “uma série de factos, títulos e datas” que, embora de uma 
vastidão considerável, deixam no poeta um travo amargo de incompletude e de fracasso? 
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Conservatório nem nenhum curso de Belas-Artes. Em Paris, além da Sorbonne, trabalhei nas 

academias livres de desenho, sem professor. 

 Estive dois anos em Paris. O preço do franco impediu-me de lá continuar. Voltei a 

Lisboa para arrumar a minha vida económica de modo a poder tornar para Paris. Levou-me 

isso uns anos. Quando estava, finalmente, a fazer as malas, convidou-me a República para 

acompanhar a viagem do presidente Carmona a Moçambique e à África do Sul. É claro que fui. 

Quando estávamos em Luanda, de volta, rebentou a segunda grande guerra mundial. 

Aproveitei as malas feitas e fui para o Brasil. Fui em Dezembro de 1940. Estive lá um ano. 

Voltei quando me disseram que era o último barco que vinha para Portugal, em vésperas da 

invasão. Portugal felizmente não foi invadido e os barcos continuaram. Fui para Londres, onde 

fiz os dois últimos anos da guerra ao microfone da B.B.C. Pouco depois de acabar a guerra 

voltei para Lisboa. Andava já o Minho na minha cabeça, este Moledo do meu encanto, onde 

tinha uma casa e onde, desde a infância, vinha passar, sempre que podia, alguns meses por 

ano. Lisboa agoniava-me. A cidadezinha pitoresca e caturra que tinha sido, transformara-se 

num aglomerado incaracterístico de provincianos desenraizados e sequiosos de emprego. 

 Vim para Moledo em 1952. De Moledo, descobri o Porto. Foi uma grande descoberta. 

O Porto é uma cidade de província, mas de uma província que pertence à Europa. Embora 

mais pequena, parece-se com Lyon, com Birmingham, com Barcelona. Não tenho nada que ver 

com Lisboa, nem Lisboa com aquilo de que eu gosto. Não se tratou de um «refúgio» o eu ter 

vindo para Moledo. Tratou-se de uma procura da felicidade que, na medida do humanamente 

possível, foi grandemente atingida. Eu caibo aqui. A paisagem aqui entra-me pelos olhos, onde 

cabe, e enche-me a alma. Aqui, os homens e as árvores têm as raízes no chão. As folhas, os 

pássaros e as ideias é que são de andar livres, no ar. 

 Fiz versos e bonecos desde os 12 anos, ou de mais cedo ainda. Não me lembro do 

primeiro desenho que fiz nem da primeira camisa que vesti. Sei que as primeiras calças 

compridas vieram depois e dessas lembro-me muitíssimo bem. Deram-me um gosto enorme. 

Fiz a primeira exposição em Viana do Castelo, em 1925 e publiquei o primeiro livrinho de 

versos em Coimbra, em 1926. No colégio de La Guardia tive prémios de português e de 

declamação. Representávamos lá 9 a 10 actos de teatro por ano, e eu estive lá 4 anos: no 3.º, 

no 4.º e no 5.º, que repeti. O grande actor Eduardo Brazão viu-me várias vezes representar e 

disse-me que eu deveria ser actor. Nas férias, com o filho, em casa dele, vesti-lhe várias vezes 

as armaduras e empunhei-lhe as espadas do repertório clássico às escondidas. Esquecido do 

conselho que me dera, ferrou-me uma grande descompostura quando soube disso. No liceu de 

Viana do Castelo, em que me matriculara para o 6.º ano, fui chamado à reitoria por causa da tal 

exposição, onde pusera a caricatura dos professores. Tive de emigrar para Coimbra, findo o 

primeiro trimestre, por intimação do reitor. Em Coimbra, dispensei em Geografia por ter pintado 

um mapa ilustrado das colónias portuguesas. Nesse ano, em que fiz o 6.º e o 7.º para provar à 

família que merecia a liberdade, fui director do jornal do liceu que se chamava O Bicho. 

 Os professores que tive nunca me ensinaram nada que valesse a pena. Lembro-me, 

pela simpatia com que me trataram, dos padres Antunes e Geraldes, meus professores de 
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português e de desenho no Colégio de La Guardia, dos doutores Sílvio Pélico e Sanches da 

Gama, do liceu de Coimbra, do Pai Ramos, cego e bom, professor de História de Portugal na 

Faculdade de Letras, das aulas do doutor Vieira de Almeida, que não me ensinou filosofia mas 

me deu gosto por ela, de Henri Focillon a cujas lições se assistia só pelo prazer de o ouvir. Da 

maior parte dos outros já nem sei os nomes, ou, quando sei, não é porque me lembre deles 

com qualquer espécie de reconhecimento. 

 Convivi com toda a gente interessante que pude encontrar em Lisboa, onde estive a 

maior parte da minha vida, no Porto, que, de facto, só conheço há três anos, em Coimbra, onde 

estive na ante-véspera da Presença, em Paris e em Londres, onde vivi, no Rio e em São 

Paulo, onde cerca de um ano se dividiu pelas duas cidades, nas várias viagens que fiz e em 

que procurei sempre mais as pessoas que os monumentos ou os museus. Viajei sempre em 

«ordem directa», pondo, portanto, em cada terra, primeiro os «sujeitos» e depois os 

«predicados». Os nomes conhecidos com que tive relações fariam, assim, uma lista de encher 

algumas páginas. É-me particularmente grato recordar que o grande poeta Giuseppe Ungaretti 

escreveu sobre a minha pintura um longo ensaio, que Nicolas Calas me dedicou a parte mais 

importante do seu livro Confound the wise, que André Breton me mandou sempre os seus 

livros novos, que Jorge Amado se fez voluntária e espontaneamente meu guia para o 

conhecimento do Rio e da sua gente e foi pela intervenção pessoal de Carlos Drumond de 

Andrade, que por acaso então ainda não conhecia pessoalmente, que o ministro Gustavo 

Capanema mandou que fosse adquirido um quadro meu para o Museu Nacional do Rio de 

Janeiro. Fui amigo em menino, com 18 anos, de um extraordinário velho de 80, com quem 

fazia grandes noitadas de conversa – o Dr. Coelho de Carvalho, antigo reitor da Universidade 

de Coimbra e antigo presidente da Academia das Ciências, latinista ilustre, mandarim de botão 

de coral em reconhecimento de seus méritos literários pelo Imperador da China, caturra notável 

e espírito vivíssimo que me prefaciou um livro. Guilherme de Faria foi meu companheiro de 

todas as horas até à véspera do suicídio, Fernando Pessoa, Lopes Vieira e Mário Eloy, para 

lembrar os mortos apenas, foram meus amigos. Gente tão oposta como Camille Bryan, o poeta 

letrista, Fausto Guedes Teixeira, o último romântico, Carlos de Lacerda, o jornalista que levou 

Vargas ao suicídio, o biógrafo de Giotto, Emílio Cecchi, Mondrian, o pai dos abstractos, o 

cubista Delaunay, o neo-realista Segall, a inventora da pintura antropofágica Tarsila do Amaral, 

o crítico de arte e teórico anarquista Herbert Reed, esse extraordinário homem antigo que foi 

Paiva Couceiro, Norton de Matos, Marinetti e Mário de Andrade, Jorge de Lima e E. I. T. 

Mesens, Oswaldo de Andrade e António Torres tiveram comigo relações mais demoradas e 

mais amistosas que as do simples conhecimento ocasional. De todos eles tenho lembranças, 

retratos, livros, atenções. São nomes ao calhar entre os mais conhecidos para não tornar 

enorme esta lista. Casais Monteiro dedicou-me o seu poema «Europa» com palavras que me 

orgulham muito. Azevedo, Lemos e Vespeira ofereceram-me a sua grande exposição de 1952. 

Entre o que me é mais grato saber é que alguns dos mais novos do que eu, como estes três, 

me consideram parceiro e não bonzo, camarada e não antepassado. Assim espero conhecer 

ainda muita gente que valha a pena conhecer. 
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 Nunca tive prémios nem medalhas nem concorri a eles. Fui condecorado por engano 

com o oficialato da Ordem de Mérito Agrícola por conta dos merecimentos de meu pai, mas 

isso é uma anedota que prefiro não contar. Só posso garantir, em minha defesa, que não 

distingo exactamente uma couve de um castanheiro na primeira fase do seu desenvolvimento. 

Depois de crescido sei como é o milho, mas entre o centeio e o trigo, o feijão e as ervilhas, 

continuo a fazer grandes confusões, embora viva na aldeia. 

 Que me lembre – pois não guardo catálogos e críticas ou perco-os depois de os 

guardar, quando isso acontece - fiz ou colaborei nas seguintes exposições: 

 A tal de caricaturas, com José Vasco, em Viana do Castelo, em 1925; com poemas 

dimensionais, no Salon des Surindépendants, em Paris, em 1935. Ainda com poemas 

dimensionais, pintura e desenho, na U.P., em Lisboa, em 1936. Com pintura: na Exposição dos 

Artistas Independentes (Sarah Affonso, Vieira da Silva, Almada, Mário Eloy, Júlio, Arlindo 

Vicente, Haiter, Semke, Szenes e Szobel), na Casa Quintão, em 1936; em Lisboa, também, no 

1.º Salão dos Estudantes de Coimbra, em 1939; na 4.ª e na 5.ª Exposições de Arte Moderna do 

S.P.N. em 1939 e 1940; com Pamela Boden e António Dacosta, na Casa Repe, em Lisboa, 

também em 1940; no Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, em 1941; por iniciativa 

da revista Clima, em São Paulo, no mesmo ano; na Exposição Industrial de São Paulo, em 

1942; em Londres, na Árcade Gallery, na exposição intitulada Surrealist diversity, com Arp, 

Baxter, Brauner, Chirico, Delvaux, Dominguez, Max Ernst, Giacometti, Paul Klee, McWilliam, 

Magritte, Miró, Onslow-Ford, Paalen, Penrose, Picasso, Planells, Man Ray, Rimmington e 

Tangui; ainda em Londres, e como artista da galeria, na reabertura e em várias exposições da 

London Gallery; em 1946, 47 e 48; no Primeiro Salão de Artes Plásticas, em Lisboa, cuja data 

não me lembro; na Exposição Surrealista de Lisboa, em 1949, com Alexandre O’Neill, António 

Dacosta, Fernando Azevedo, Moniz Pereira, José-Augusto França e Vespeira; na Galeria de 

Março, em Lisboa, na exposição da galeria intitulada 80 Pintores Portugueses 

Contemporâneos, em 1952; numa espécie de retrospectiva da minha pintura, organizada na 

mesma galeria por José-Augusto França, em 1953; no mesmo ano na 2.ª Bienal de São Paulo 

e em várias outras ocasiões de que não tive conhecimento ou cuja lembrança possivelmente 

me escapa. Com escultura e cerâmica na Galeria de Março, em Lisboa, em 1952. Só com 

cerâmica: na Galeria António Carneiro, do Porto, em 1953; em Viana do Castelo, com outros, 

no mesmo ano; em Viseu e Aveiro, também com outros, em 1954; com o grupo Ceramistas de 

Viana, em Lisboa e no Porto, em 54 também; individualmente em Viana, em 1954 e ainda com 

outros, em 55, na Câmara Municipal; em Cannes, também em 55, numa exposição cujo 

catálogo ainda não recebi e não sei exactamente como se designou. Cerca dumas 30 

exposições, ao todo, segundo suponho. 

 Além de desenho, pintura, escultura e cerâmica, fiz decorações, ilustrações, litografia, 

cenografia, figurinos, carros alegóricos e publicidade. 

 Publiquei, além de algumas separatas, os seguintes livros: de versos: em 1926, Os 

Meus Sete Pecados Capitais; Ledo Encanto, em 1927; Distância, com uma 1.ª e uma 2.ª 

edição, em 1929; Devagar, também em 1929; e, ainda no mesmo ano, Diário; em 1931, 
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Máquina de Vidro; em 1935, 15 Poèmes au hasard; Primeiro Volume, em 1936; Onze Poemas 

Líricos de Exaltação e o Folhetim, em 1938; Casa de Campo, em 38 também. Em prosa, 

publiquei em 1942, uma espécie de romance poético intitulado Apenas uma Narrativa e, em 

1948, um ensaio de estética, Introdução a uma História da Arte, a que deveria seguir-se uma 

Breve História da Pintura, publicada até cerca de metade no Mundo Literário. Saiu depois, nos 

Cadernos Surrealistas o Proto-Poema da Serra d’Arga, em 1949. Nos Cadernos dum amador 

de Teatro, que dirijo, «O Teatro e a sua Verdade», «O Teatro e os seus problemas», «O Teatro 

e a Técnica do Actor», «O Teatro e a Liberdade do Actor», além de uma compilação de 

exercícios de articulação e colocação de voz. Tenho para publicar, além de mais um livro de 

poemas - Quando já nem se Engana o Coração com Música - três peças de teatro e um livro 

esquisito, ainda em elaboração – Dicionário Prático Ilustrado, que será uma espécie de revisão 

geral do que penso sobre as ideias, os homens e as coisas, com fichas catalogadas 

alfabeticamente por comodidade pessoal. 

 Dirigi a revista Variante. Colaborei no Mundo Literário, no Horizonte e nas Free unions 

libres, episodicamente na Presença, na Solução Editora, no Lácio, no ABC, no Pen Club 

Bulletin, para onde, ainda de vez em quando escrevo, no Clima, na Aventura, na Lusíada, nos 

Cadernos de Poesia e em várias outras revistas literárias portuguesas, brasileiras e inglesas, 

mais na série Unicórnio, Bicórnio, Tricórnio, etc., dirigida pelo meu querido amigo José-Augusto 

França, que não é uma revista mas podia sê-lo. Escrevi, dirigi e colaborei em vários 

jornaizinhos académicos, ao tempo em que fui estudante. Colaborei, depois profissionalmente, 

no Diário de Lisboa, na República, no Século, no Diário de Notícias, no Comércio do Porto e no 

Jornal de Notícias. Chefiei a redacção dos diários Revolução e Diário Popular. Pode 

considerar-se como actividade jornalística a minha actuação na B.B.C. onde, além dos 

programas traduzidos e adaptados que fazia todos os dias, mantive, durante dois anos, um 

comentário semanal dos acontecimentos que era muito ouvido e se intitulava Crónica de 

Segunda-feira. Grande número desses comentários foi traduzido e emitido em várias línguas, 

para a Europa e para as Américas. 

 Traduzi, além de três romances publicados, The importance of being Earnest, de Oscar 

Wilde, que ainda se não representou, The shop of sly corner, de Edward Percy, para Alves da 

Cunha, Before breakfast, de Eugène O’Neill, para o exame do Conservatório de Sara Valle e o 

admirável coral de Chancerel, Une goute de miel, levado já muitas vezes pela Companhia de 

Assis Pacheco e pelo Teatro Experimental. Ando agora a traduzir a tragédia Macbeth, de 

Shakespeare, que será representada por este mesmo agrupamento ainda este ano ou no 

princípio do que vem. 

 Escrevi, além do libreto de uma opereta inconcebível feita quando tinha 14 anos e de 

que perdi, felizmente, o original, uma comédia num acto chamada Teatro, Comédia num Acto, 

que foi publicada no Lácio primeiro e, depois, no Vamos Ler, uma farsa em 3 actos e 15 

quadros chamada Desimaginação, que não publiquei nem fiz representar, uma glosa nova da 

Antígona, de Sófocles, que foi apresentada pelo Teatro Experimental e uma comédia dramática 

em três actos - Andam Ladrões cá em Casa - que penso dar a uma das companhias 
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profissionais de Lisboa. Escrevi também o argumento para uma fita de cinema que o grande 

realizador Cavalcanti quis fazer com a Tecnicolor, sem que fosse possível arranjar capitais para 

a produção. 

 Além de uma actuação regular no teatro radiofónico da London Transcription Service, 

durante cerca de dois anos, do comentário de cerca de uma dúzia de filmes de curta- 

metragem, de duas séries de programas de teatro radiofónico com fins publicitários, fui duas 

vezes director de companhias profissionais e outras duas de grupos de amadores com carácter 

experimental. Encenei e ensaiei, assim, um total de 54 actos de teatro, entre os pequenos 

como o de Uma Gota de Mel e os enormes, como os dois de hora e meia da Morte dum 

Caixeiro-Viajante. Entre os autores que pus em cena, houve um Molière, um Labiche, um 

Feideau, um Cacteau, o Miller e o Cancerel, de que falei, vários Checov, um Iriarte e alguns 

autores nacionais – Carlos Selvagem, Henrique Galvão, Frederico Pressler, Ramada Curto, 

Egito Gonçalves e Alexandre Babo. Ando agora às voltas com esse sujeito tremendo que 

dizem que se chamou William Shakespeare. Vale bem a pena andar às voltas com ele. Além 

dos que se estrearam comigo e vão já sendo muito numerosos entre profissionais e amadores 

sérios, tive já o gosto e a honra de ensaiar mestre Alves da Cunha, Lucília Simões, Eunice 

Muñoz, Madalena Sotto, Laura Alves e muitos outros actores e actrizes de categoria. Fiz 

muitas conferências, palestras e apresentações em muitos sítios diferentes: nas Belas-Artes, 

no JUBA, no Instituto Superior Técnico, no Teatro do Salitre e na Casa do Ribatejo, em Lisboa; 

no Clube Fenianos, no Teatro Experimental, no Orfeon Portuense e no Clube dos Modestos, no 

Porto, em Valbom, em Aveiro e em Viana, em S. João da Madeira e em mais locais de que 

nem me lembro. No JUBA, em Lisboa, mantive longas discussões sobre problemas de estética 

geral, com vários oradores; em Valbom e no Porto estabeleci diálogos com o público, sobre 

problemas de teatro. Em Paris, nas reuniões dos Surindépendants, também travei discussões 

públicas sobre pintura e em Birmingham, com um grupo de comentadores estrangeiros da 

B.B.C., estive a responder publicamente a perguntas dos alunos da Universidade. Sou um fala-

barato. Fiz uma espécie de pequeno curso de iniciação estética para médicos, sob os 

auspícios do JUBA, em Lisboa, e faço, há quase três anos, lições teóricas sobre problemas de 

teatro, além dos ensaios, aos actores do Teatro Experimental do Porto. Fui agora convidado a 

dirigir o «Drama Department» da Universidade americana de Porto Rico, convite que me 

honrou muito e declinei com uma certa melancolia. 

 Não sou um político. Politicamente só sei o que não quero e tenho-me enganado, 

portanto, várias vezes, sempre que as circunstâncias de mim requerem uma actuação positiva. 

Requerem, não – requereram. A política é a única coisa para que me não sobra tempo. 

 Que mais? Sei lá! Como almoço e janto todos os dias, tenho feito outras coisas além 

da actividade artística, sempre que não trabalhei no teatro ou na rádio profissionais, no 

jornalismo ou na publicidade. Já tive uma tipografia, uma loja de bibelots, um escritório de 

importações, uma casa de antiguidades, uma farmácia e sou sócio de uma editorial que publica 

dicionários. Chega-me o tempo porque, para mim, a arte é uma forma de respiração e eu 
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respiro 24 horas por dia, como toda a gente. Os negócios, faço-os nos intervalos desta 

respiração e correspondem, portanto, a pequenos períodos de faltas de ar… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. DO LIRISMO CONTIDO À EXALTAÇÃO DO CADAVRE EXQUIS 

TEXTOS NARRATIVOS DE ANTÓNIO PEDRO: ENTRE O ESBOÇO E O PROJECTO CONSOLIDADO 12 

3. «A dormente quietação sensível» da adolescência 

 

Então, uma dormente quietação sensível embalava de lirismo e embaciava de espanto a 

adolescência dum poeta que encontrava na musicalidade das palavras a correspondência exterior 

da sua paz dolente.  

(Pedro, 1936:17) 

 

 Se a adolescência de António Pedro aparece marcada pelo primado do lirismo 

estático, enquanto contraponto da inquietação e irreverência estimuladas pelas experiências 

parisienses, a bem da verdade, não será possível enquadrar terminantemente esta atitude 

mais passiva de António Pedro numa única escola ou tendência, sem que se tivessem 

verificado evoluções entre as obras publicadas até 1932. Mesmo limitado a determinadas 

influências, António Pedro, detentor de uma forte personalidade e de um espírito esclarecido, 

primou por conferir sempre um cunho pessoal e plural às suas composições, pelo que se 

justifica esta sumária exposição daquelas que foram as mais importantes etapas de um artista 

em permanente regeneração. 

 António Pedro publicou o seu primeiro livro de versos, Os Meus 7 Pecados Capitais, 

ainda adolescente, em 1926. A obra seria dedicada ao poeta Guilherme de Faria, amigo e 

companheiro das primeiras aventuras artísticas, com quem havia de compor um documento 

intitulado «Pensamentos e Máximas de Pedro e Guilherme» e que recordou, em 1935: 

 

(…) De tarde e de noite, que as manhãs eram para dormir quando um período de exaltação 

nos não levava a discutir sem repouso a estranha metafísica que nos alucinava, nunca nos 

faltava que dizer. Construíamos e desfazíamos o nosso mundo, sinceramente, na ânsia de 

mostrá-lo capaz da nossa grandeza. (Pedro, 1935d:1) 

 

 Esta obra, composta por oito sonetos decassílabos, consubstancia a lírica amorosa 

pura, introspectiva, de toada decadente e saudosista, obedecendo ao rigor métrico de Cesário 

Verde, evidenciando lastros simbolistas típicos da poesia de Pessanha e patenteando as 

contradições do sujeito poético e a eterna insatisfação, típicas da poesia de Sá-Carneiro. 

Irrefutavelmente, estes autores tiveram influência na formação intelectual de António Pedro, 

enquanto percursores de uma nítida tendência revolucionária e modernizante da poesia 

portuguesa. Não obstante, António Pedro acrescenta-se-lhes e depressa granjeia um caminho 

autêntico. 

 De acordo com a leitura de Dulce Pomba (Pomba, 1995:18), os 7 Pecados, são aqui 

apresentados como sete enigmas, sete conflitos que assolam o sujeito poético, cuja chave é 

ardilosamente velada pela «Esfinge». Daí, a articulação do poema contínuo em oito estrofes, 

sendo que a primeira, «Esfinge», à boa maneira da estética simbolista, aduz as questões 

metafísicas que serão tratadas nos poemas subsequentes, cujos títulos sugerem uma toada 
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de reflexão: «Da minha dor», «Do meu amor», «Do meu tédio», «Do meu orgulho», «Da minha 

saudade», «Do meu desejo», «Da minha Loucura». 

 

Tenho saudades e sem saber de quem: 

Uma saudade eterna de ninguém!... 

Tenho desejos de fugir de mim. 

 

Sou uma esfinge que eu mesmo não entendo, 

Sou um louco que vou enlouquecendo 

Por não saber viver vivendo assim (Pedro, 1926:5)  

 

 Na tentativa de superação de um «viver informe» (id.:11) decorrente dos múltiplos 

conflitos e da insatisfação angustiante patentes em Os 7 Pecados, é em Ledo Encanto, 

publicado em 1927, que assistimos à profusão de uma voz mais optimista e pujante, na qual 

se denota um alento que lhe advém do encontro com o amor: 

 

Àquela linda menina, 

Senhora do meu cuidar, 

Que a Sorte, p’ra mim benina, 

Me fez um dia encontrar. (Pedro, 1927:11) 

 

 Esta quadra serve de dedicatória a uma senhora incógnita, num «livro de amor», tal 

como o poeta o apresenta, onde o amor tão ansiado, que fora pecado em Os Meus 7 Pecados 

Capitais6, exerce uma força unificadora e rejubilante, propiciando ao sujeito a decifração da 

sua identidade: 

 

Já sei quem sou. E sei-o tão somente 

Para dizer – sou EU – a toda a gente, 

E para sentir-me feliz no meu Ideal. (id.:18) 

 

 O amor surge como a satisfação de um ideal espiritualizado que potencia a 

transformação e a redenção do sujeito poético: 

 

IV 

Há uma coisa no mundo 

Que eu nunca pude entender: 

Foi como Tu, sendo santa, 

Pudeste nascer mulher. 

 

 

 

                                                 
6 «Mudei. Andei perdido e estou achado, / E esse Amor que já foi o meu pecado, É a minha virtude principal.» (id.: 18) 
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V 

Pus os olhos nos teus olhos 

E fiquei cego… Jesus! 

- A aurora nasceu na treva, 

E a treva nasceu da luz… (id.:32) 

  

 Adiante, veremos como a concepção amorosa, sempre na sua função de resgatar a 

unidade e de conferir ao sujeito poético um efeito balsâmico, é um tópico lapidado por António 

Pedro ao longo da sua aventura estética. A visão romantizada e espiritual do amor vai sendo, 

assim, progressivamente preterida em abono da naturalidade do impulso sexual. 

 No que diz respeito à forma, Ledo Encanto contempla em si já uma diversidade 

assinalável, embora circunscrita aos parâmetros classicamente admitidos. De salientar o facto 

do poema abrir com um soneto, «Ledo Encanto», e de reiterar, também sob a forma de 

soneto, dois títulos dos 7 Pecados: «Do meu amor» e «Do meu desejo» - o que evidencia 

igualmente uma certa continuidade temática entre as obras. No entanto, nas composições 

seguintes, o poeta virá a optar por estrofes com número variável de versos, por cantigas de 

mote e voltas, por rimas e métricas mais espontâneas nas quais se denota uma evidente 

influência de ícones tradicionais. 

 Distância, obra que António Pedro vê publicada em 1928, recupera a abordagem 

introspectiva do sujeito poético a braços com os seus dilemas e angústias, ainda sob a égide 

de Camilo Pessanha7, obstinado na perseguição de algo que não consegue definir e que 

projecta numa fuga para além do sensível, do racional e do real. Tal desígnio leva Coelho de 

Carvalho, em prefácio ao livro, a classificar a arte de António Pedro como «ultruista»: 

 

À obra de Arte que nos leve na fuga inefável de espiritualidade para a unidade do Ser Infinito, 

para o além, para o ultramar do oceano da vida compreensível pela vulgaridade dos nossos 

sentidos imperfeitos, dever-se-á chamar ultruista, e não futurista, designação esta insuficiente 

e só referente a processos de estética ainda não usados até ao presente.  

A sua Arte, meu amigo, é caracterizadamente ultruista… (Pedro, 1928: III) 

 

 Aqui temos, portanto, o prenúncio do sentido super-realista da arte, tal como é 

entendido por Garcia Domingues, e que António Pedro irá desenvolver, assumindo um sentido 

programático distinto, mediante a adaptação posterior à sua poética dos princípios doutrinários 

da escola de Breton: 

 

Super-realismo quer dizer superação da realidade poética como foi dada na oposição 

classicismo-romantismo. (…) Super-realismo o mesmo é que destruição das formas clássicas 

e do princípio que executou essa destruição; ânsia construtiva dum novo mundo poético e 

crítica sistemática dos processos dessa mesma construção… (Domingues, 1936:19-20) 

 

                                                 
7 Note-se a alusão ao «Violoncelo» de Pessanha, através da evocação do violino: «Som do violino / Longo e tão fino, / 
Sempre a distância, / Chora sem fim (…) / Som do violino / Chora a cantar… (Pedro, 1928:22-23) 
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 Convém, no entanto, tomar em consideração o facto de, já no seio do surrealismo, 

António Pedro vir a operar sobre uma realidade fictícia, onírica, inconsciente ou absurda, sem 

que essa «viagem» entre os dois mundos seja, como em Distância, considerada uma 

estratégia evasiva meramente expressa em termos estéticos pelo lirismo convencional. Pelo 

contrário, trata-se da imposição de uma orientação ética que se projecta para o espaço da 

alquimia verbal no qual se funde o possível e o impossível, o real e o imaginário, numa 

simbiose perfeita que, ao mesmo tempo que torna a existência suportável, reage 

subversivamente contra a precariedade do real.  

 Igualmente de realce é o facto do poema evidenciar os preliminares do poeta visualista 

pela acumulação livre de sugestões poéticas. Em «Quarta-feira de cinzas» são dados os 

primeiros passos de um sujeito, ainda que desorientado, rumo à lenta afirmação da sua 

modernidade: 

 

Sonolências de palhaços 

Desvirgadas a chorar, 

Olhos lentos, longos, lassos, 

Serpentinas aos pedaços, 

Sonhos parados, cansaços, 

Olhos de morta a cismar. 

 

- Pedaços de coisa mortas 

Esquecidos pelas portas – 

Olheiras densas, cansadas, 

Olhos de noites perdidas, 

Serpentinas esmaiadas 

A baloiçar molemente, 

E um frouxo riso murchado 

Na boca de toda a gente. (Pedro, 1928:47-48) 

 

 Todavia, o sentido de acumulação aqui patente verifica-se segundo uma toada lenta e 

contida, segundo uma evidente sequência de analogias previstas, o que descarta qualquer 

possibilidade de comparação destes «pedaços de coisas» à alucinante, insólita e imprevisível 

profusão dos «bocados de mulher»8 lançados à terra pelo plantador de Apenas uma Narrativa, 

que surgem mediante um princípio de acumulação de analogias desconcertantes fruto do 

desregramento do autor surrealista, já em 1942. Além disso, a toada discursiva sugere um 

certo pendor confessional, algo dolente e lânguido, patente «num frouxo riso murchado / Na 

boca de toda a gente», muito distante do humor negro dos «pederastas» de Apenas Uma 

                                                 
8 «O plantador andava ali, pelo campo, enterrado até acima dos joelhos, na terra que é ubérrima e preta. Era bonito vê-
lo andar nu, o rosado do corpo a contrastar com a cor dos torrões remexidos, lançando ao longo das leivas aqueles 
bocados de mulher que levava num braçado. Havia braços de rainhas de mãos pendentes, brancas e com anéis, 
rosários de olhos como bolindros variegados com ternuras incalculáveis e molhadas e também com ódios e estupidez, 
mitras e cogumelos, como anémonas que se tinham nascido e morrido era por acaso, ao sabor do vaivém do sangue, 
na pele sei lá de quem. Também havia pernas e bocas, ossinhos brancos e dentes e também havia cabelos no que ele 
levava de braçado». (Pedro, 1942:26)   



I. DO LIRISMO CONTIDO À EXALTAÇÃO DO CADAVRE EXQUIS | «A DORMENTE QUIETAÇÃO SENSÍVEL» DA ADOLESCÊNCIA 

TEXTOS NARRATIVOS DE ANTÓNIO PEDRO: ENTRE O ESBOÇO E O PROJECTO CONSOLIDADO 16 

Narrativa, cujo sorriso maquinal é intensificado pelo prazer da consumação do homicídio e 

deglutição dos restos mortais da «mulher loira do ‘écran’»9. 

 António Pedro retoma, em Distância, a adopção do poema-canção e generaliza a 

utilização do verso mais solto e conciso, conducente a uma maior fluência e musicalidade. O 

poema é construído por meio de sucessivas aliterações, muitas vezes sugestivas de sons de 

instrumentos musicais. Algo que nos vai aproximando progressivamente dos «batuques» do 

Diário.   

 Em 1929, é o poeta do mais puro lirismo medieval que nos surge em Devagar, 

verificando-se um retorno ao misticismo e à simbologia da poesia dos cancioneiros para aí 

imbuir de um cunho de originalidade, tal como atesta Garcia Domingues: 

 

Devagar é um livro de amor, de pura inspiração medieval, no qual, porém, se tenta desde logo 

uma expressão modernista que sem prejudicar em nada a fonte de inspiração dê à poesia um 

sentido vital, puro, original, e não arcaico, conforme até aí sucedia sempre que se explorava 

essa emoção. (Domingues, 1936:24) 

 

 Nesta fase, manifesta-se portanto uma voz intimista e pungente que procura 

expressar, ainda segundo a dialéctica emoção/percepção absolutamente alheia aos estímulos 

exteriores, uma profunda análise do próprio eu no que diz respeito às questões que sempre o 

moveram ao longo do seu percurso literário, embora envoltas em trajos estéticos 

necessariamente diferentes: De onde venho? Para que venho? O que é que «vale a pena» 

nesta vida?  

 Embora o sujeito poético se nos afigure alheio aos estímulos exteriores, uma vez 

assolado por períodos de inconsciência, note-se a insistência cada vez mais frequente em 

apresentar os elementos naturais como cenário da projecção do seu ensimesmamento: 

 

já não sei do meu sentido 

nem de mais coisa nenhuma… 

e o meu olhar vai perdido 

pela bruma… 

 

invade-me aquela ausência, 

na inconsciência 

devagar, 

que me tem o olhar quieto 

sobre as ondas continuando, 

remorejando 

no mar. (Pedro, 1929: 9-10) 

                                                 
9 «Na caixa viviam dois irmãos gémeos e iguais, ambos pintores e pederastas, quase ruivos de loiros, sempre a 
sorrirem-se e a sorrir. (…) A mulher loira do “écran” via-se bem da caixa dos irmãos. Eles viam-na bem, e cada vez que 
disso se lembravam sorriam ainda mais. (…) o outro irmão (…) tirou, muito devagar, uma faca que tinha debaixo da 
caixa onde estavam as almofadas, e matou cuidadosamente a mulher loira (…). Nenhuma das feridas da mulher deitou 
sangue verdadeiro. Saia-lhe luar pelas feridas e conservava um sorriso igual ao dos irmãos. (…) o que a tinha 
assassinado começou a comê-la pela boca. (…) Floria-lhe a boca um sorriso ainda maior. (id.:76-77)  
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 A natureza acolhe o sujeito poético e incute-lhe a certeza da realidade, algo que o atrai 

porque suscita a incursão metafísica: 

 

Noite azul, com olhos d’oiro 

nas estrelinhas… deus meu!, 

nesta mágoa em que me moiro [sic] 

tenho saudades do céu! (id.: 31) 

 

 Também aqui são evidentes as influências de Pessanha, em «Quem foi que poluiu 

minha alegria, / metal que enferrujou?»10 (id: 28). O mesmo apego está patente na pontuação 

afecta à suspensão e exclamação.  

 O Diário, publicado em 1929, ficou excluído do Primeiro Volume de 1936, talvez por se 

destacar amplamente dos moldes de produção poética de António Pedro até à altura. Essa 

exclusão por parte do próprio autor, valeu-lhe similarmente a abnegação dos críticos e justifica, 

em parte, a fraca visibilidade que a obra viria a alcançar. Mesmo Garcia Domingues, que 

primeiro se adiantou a discorrer sobre a poesia de António Pedro, manifesta um evidente 

desapego em relação ao tópico, tecendo estas sumárias e redutoras considerações: 

 

Trata-se dum ensaio para a criação duma possível poesia da sensibilidade colonial. 

Dum modo geral os temas não têm ligação com os da sequência natural da poesia de António 

Pedro. Além do que me parece poeticamente inferior no conjunto. (Domingues, 1936:26) 

  

 De facto, a obra aparecia como uma surpresa no contexto de produção cultural da 

altura, assinalando a demarcação do estilo de António Pedro que, embora influenciado pelos 

padrões vigentes, se vai desviando progressiva e peremptoriamente rumo à originalidade 

personalizada. 

 Embora o título aponte para um género confessional e intimista, na sequência das 

quatro publicações anteriores, na realidade, este Diário enforma um conjunto de canções que 

evidenciam já um irreversível deslocar das atenções do autor para o exterior, para as gentes, 

para os locais, e mormente, para as suas próprias origens assentes na cultura cabo-verdiana. 

 

Esta manhã quando o galo cantou 

eu já tinha os olhos abertos: 

nem vento bulia 

ou lento bailava 

frio 

ou morno que incomodasse; 

E no amarelo torrado 

da estrada confundida 

com a terra amarela 

                                                 
10 Alusão ao verso de Camilo Pessanha «Quem poluiu, quem rasgou os meus lençóis de linho…» 
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torrada pelo sol, 

só uma preta, enfeitada 

com um lenço encarnado,  

trazia um burro carregado 

nem sei de quê… (Pedro, 1929a:III) 

 

 É decerto com humildade e apego que o autor apresenta as suas origens numa 

«Autobiografia», incompleta e não datada, que integra o seu espólio11: 

 

Nasci sem méritos próprios em 9 de Dezembro de 1909, na Cidade da Praia em Cabo Verde. 

Mamei numa preta felizmente hoje ainda viva e que, enquanto podia, me escrevia às vezes 

chamando-me “meu Ex.mo Filho”. (Anexo I) 

 

 Adiante, durante a sua passagem por Paris (1933-35), e já num período de transição 

estética efectiva do autor, afecto às experiências dimensionistas, António Pedro viria a reforçar 

este interesse pela cultura popular africana, salientando a imperiosa necessidade de conferir à 

cultura «das terras quentes» um lugar de destaque no contexto estético europeu, uma vez 

vilipendiada pelos sistemas políticos e por uma atitude cartesiana, generalizada na sociedade 

burguesa, culturalmente castradora e insensível ao potencial poético super-realista que reside 

na natureza.  

 

É das terras quentes, nestes últimos anos, que o espírito tem soprado ininterruptamente. (…) 

Em Paris, donde escrevo e onde o vigor dos tempos, que tantas outras coisas amoleceu, não 

entalhou no plano artístico, o apetite do descobrimento, pude observar ser acolhido de agora 

com excepcional excitação a mensagem dos poetas e dos artistas que a liguem por qualquer 

fio, de perto ou de longe, à cintura equatorial do globo. Tal mensagem, no que de mais 

específico tem, deve corresponder a uma necessidade imperiosa embora mal conhecida. 

Verifica-se facilmente que o que a distingue de todas as outras, é o contacto que totalmente 

estabelece do homem com a terra (…), é o perpétuo recurso, que se impõe, às fontes 

nutrientes (tanto do espírito como do corpo) que residem na natureza, é a constante 

preocupação que assinala de assentas o psicológico no cronológico, por oposição à tendência 

contrária que comummente o entusiasma e o encaminha numa senda de sofismas cada vez 

mais perigosa. O pensamento analógico oficialmente abandonado desde a “Renascença” fez 

por retomar seus direitos. É normal que o impulso sem sentido lhe venha dos lugares onde a 

natureza é em plena exuberância. (E5-489:1-2) 

 

 O Diário evidencia a eleição da musicalidade serena na poesia de António Pedro, 

vindo a revelar-se verdadeiramente culminante em Máquina de Vidro. Os versos, curtos e de 

métrica irregular, parecem agora absolutamente diluídos nas percepções captadas, sendo que 

a forma e o sentido são elementos preteridos face à expressão visual, auditiva ou mesmo 

                                                 
11 A referida «Autobiografia» preenche o Anexo I e não se encontra datada. 
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sinestésica dos movimentos e ritmos inerentes a uma sensibilidade exuberante, natural e 

primitiva.  

 

Vi um batuque, 

baque,  

bacanal! (…) 

Gemidos  

idos 

daquela  

guela 

que se enrouquece 

nesse compasso 

passo 

dum contra-tempo, 

tempo de outro compasso,  

no passo da dança dela 

que me extasia… 

 

… A negra nua 

e macia,  

rolando pelo mole 

desejo 

dele… (Pedro, 1929a:VI)  

  

 Aproveitando o leit-motiv do primitivismo das gentes locais, António Pedro apresenta o 

sexo sem pudor, como uma manifestação natural instigada pelo som dos batuques, que 

traduzem o instinto e o que de mais espontâneo há nele. O lirismo tímido de António Pedro, a 

sinceridade romântica e lânguida de um sujeito poético introspectivo, surgem aqui abafados 

pelo desejo de tocar irremediavelmente a carne mediante um olhar atento, indiscreto e 

cúmplice. 

 

Canissada (…) 

: dança de guerra 

que se erra 

num rolamento de cus, 

 

: batuque bruto 

de quinchos, 

(e o tambor em pandeireta) 

todo um delírio de pinchos 

ao compasso da chaveta 

sem a loucura sensual 

dum batuque de vadias… (id: VI) 
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 Máquina de Vidro, publicado em 1931, marca o abandono do pendor introspectivo e 

assenta definitivamente na observação do mundo exterior, sendo o ritmo surtido de uma 

técnica de expressão mais solta e os antagonismos resultantes da objectivação da realidade, 

as maiores condicionantes para a sua interpretação. Garcia Domingues, deixa bem patente 

esta ideia: 

 

Máquina de Vidro (1931) é a expressão do outro mundo, do mundo objectivo, do mundo das 

oposições violentas, dos contrastes bruscos e das esquinas quebradas, que já se divisara. 

(Domingues, 1936:26) 

 

 Ora, embora a busca de um significado para a sua existência continue a ser imperiosa, 

em Máquina de Vidro, tal como na poesia subsequente, a intelectualização e espiritualização 

são formas de conhecimento preteridas, uma vez que o poeta procura apreender a vida 

através dos sentidos, encontrando no sensível o primeiro motivo poético para expressar a 

emoção: 

 

(…) Só ter olhos, e ver, 

ouvidos, e ouvir, 

ter tacto, e receber 

cariciosos quasis… 

 

Toda a ideia é pobrinha ante uns olhos abertos! 

 

(…) Vive mais quem mais vê, 

quem mais ouve,  

e mais cheira! (Pedro, 1931:23) 

 

 Neste lirismo, a que Garcia Domingues chama «poesia de objectivação» (Domingues, 

1936:39), verificam-se dois movimentos possíveis. Por um lado, o sujeito poético atribui aos 

objectos do mundo exterior uma parcela da sua subjectividade: 

 

… os meus sentidos, 

coitados!, 

(…) 

distendidos 

para os lados, 

como os braços, 

(…) 

duma mulher de palhaços: 

(…) 

Folha de árvore caída 

que tombasse 

num poente de quebranto, 
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ou se fosse 

pelo vento, 

quando o vento  

geme tanto, 

o meu sentido precoce 

desta vida roçada de desencanto. (id.:17-18) 

 

 Por outro lado, é a imagem concreta do real que participa na lapidação do próprio 

sujeito. 

 

 ... E as esquinas 

enfiadas 

nas retinas 

paradas 

dos meus olhos… 

 

e uma tristeza 

cansada 

na certeza 

desconsolada  

da rua. 

  

(…) 

 

… um desvairo de ocarinas 

vai pela noite, a chorar, 

a cortar-se nas esquinas 

onde se corta 

esta absorta frieza do meu olhar… (id.:4-5) 

 

 Esta tese derivará talvez das declarações emitidas pelo próprio António Pedro no 

Manifesto do I Salão dos Independentes, no qual, para além de fundamentar os motivos que 

estão na génese do Salão, expressa igualmente os seus postulados artísticos, eivados de 

traços concomitantemente simbolistas e sensoriais: 

 

Há duas maneiras de ver: a maneira com os óculos e a maneira sem óculos. Nós olhamos 

para as coisas com os olhos que Deus nos deu. Somos por isso independentes, todos juntos, 

ou cada um de nós. (…) O Artista moderno é um entendedor sensível. 

De aí a objectivação do subjectivo ou a subjectivação do objectivo, as duas maneiras da Arte 

– a de fora para dentro e a de dentro para fora. (Cit in França, 1980:34) 

 

 Depois de ter sido introduzida em Distância, a temática do palhaço e da máscara, 

tipicamente Presencistas, generalizam-se como motivos frequentes na poesia de António 
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Pedro. Aqui, vemo-lo invocar os «palhaços-poetas» (id.:0), bem como o «palhaço bonito» 

(id.:24), ou «… os braços, / roliços / braços-feitiços / duma mulher de palhaços…» (id.:17). O 

palhaço, visto no âmbito da Presença como uma figura de eleição que se destaca pela sua 

diferença e individualidade, ganha, com a sua máscara, uma expressão original e a mesma 

autonomia que a literatura alcança pelo fingimento do poeta. Em «Canção do palhaço bonito», 

a figura de palhaço, tal como a vida, não passa de uma farsa. A verdade é inacessível e a 

condição humana redutora, a vida é uma mentira que subjaz a qualquer tentativa de decifração 

metafísica, por mais que se tente mascará-la de verdades. Daí a associação insólita ao 

palhaço que se pinta de feio, e que não produz um efeito revelador e libertador garante da 

verdade porque está em conformidade com a mentira, pintado de feio:  

 

Debaixo da tinta, 

que pinta 

e que apaga, 

existe 

o que insiste 

e a tinta 

não estraga. 

(…) 

Pintar-me de feio, 

E às malhas!, que feio!... 

De feio, porquê? (id.:25-26) 

 

 Como tal, resta-lhe passar pela vida, fruindo do sensível, «com saudades dum até 

quando / que há de vir devagarinho…» (ib.:21), mas consciente de que não conseguirá 

alcançar a resolução para os seus conflitos e questões interiores, porque a verdade está num 

patamar inacessível. A expectativa inicial depositada na «luz que ainda há de vir, / radiosa e 

deslumbrante, / criar uma manhã / que nunca passe adiante.» (ib.:20), a ilusão de ser beijado 

por Deus (visto na sua acepção totalizante) e a euforia extenuante de um encontro amoroso12, 

vão-se esfumando numa tristeza lívida, na calma indiferença e passividade de quem adormece 

«num sonho de cetim» (ib.:26), desejando «ficar, perdido e sozinho, / quimera de morte ou 

vinho, / sobre todas as coisas deitado / como o ar!...» (ib.:27). Aquilo que era uma «luz 

radiosa», torna-se «luzinha duvidosa dum farol», «luzinha de lanterna», perdido que está o seu 

norte, toda a sua «ousadia», todo o seu «orgulho», que eram «lema[s] de bandeira» e 

estímulos dos seus sentidos, agora, desmaiados num ser fragilizado, de vidro: 

 

Adormeceram nos meus olhos, quietas, 

coisas que o vento, outrora, dissipava, 

e que outra luz alumiava: 

luz difusa 

                                                 
12 «Beijámo-nos. Depois / a Febre, e o vil cansaço / terrenal. // Depois… / boiando pelo espaço / a lua seminal / benzia-
nos os dois…» (id.:15) 
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de infusas 

e secretas 

sombras que a sombra, 

em sombra, 

arrecadava. 

 

E agora tenho a sensação de estar 

imóvel entre as coisas mais estranhas: 

… nem montanhas 

que caíssem,  

nem penedos que subissem 

pelo ar… 

 

Tenho os meus olhos lá de lá dos mortos, 

e nem a Morte já me faz chorar! (id.:33) 

 

  Resta-lhe a assunção de que a «resignação de ser, vale mais do que o prazer.» 

(id.:21), porque «Na vida, / a comprida / mentira pegada, / verdade enganada / não mete 

receio…» (id.:24). 

 Em 1930, António Pedro organizou, juntamente com Diogo de Macedo, o I Salão dos 

Independentes, na Sociedade Nacional de Belas Artes, dando já mostras de alguma 

intranquilidade e desejo de intervenção, na tentativa de operar uma redefinição dos valores do 

modernismo por via da dinamização da vida cultural portuguesa. Perante a anunciada falência 

dos princípios expressivos primários da Presença, mais arreigadamente defendidos por Régio, 

Adolfo Casais Monteiro ou João Gaspar Simões13 afectos sobretudo à expressão literária 

mimética, intimista e naïf, um grupo de artistas plásticos, entre os quais Sarah Affonso, Carlos 

Queirós, Mário Eloy e Raul Leal, ousaram completar «a profunda revolução que os futuristas 

debilmente encetaram…»14. Como António Pedro avançaria no Manifesto (França, 1980:34) 

que serviria de panfleto da exposição, urgia «dar um motivo de regozijo» ao «português 

indiferente e atrasado na marcha célere da Europa», urgia «construir» e não «destruir», 

«porque o que tinha de ser destruído já anda a cair de podre». O Salão funcionaria assim 

como um «grito» da arte moderna portuguesa no sentido de despertar as atenções para as 

possibilidades criativas de uma geração ciente da sua modernidade. 

 A memória do Salão ficou, no entanto, como uma manifestação ambígua no percurso 

de António Pedro: foi aqui que Pedro manifestou o seu gosto pela «pintura que vai além das 

coisas», pela «pintura do Inatingível» que resultaria «da junção dos atalhos [de cada ramo da 

Arte] numa estrada larga onde coubessem todos os que passam», lançando um claro indício 

das suas manifestações artísticas vindouras, afectas ao Dimensionismo; por outro lado, esta 

                                                 
13 No texto do catálogo da Exposição, João Gaspar Simões deixa bem patente o seu academismo: «A arte é uma 
‘transposição’ da vida»; «Um artista é grande quando é ele próprio, e tanto maior quanto mais original, mais pura, mais 
virgem for a sua personalidade.» (França, 1980:36) 
14 Palavras de Raul Leal, no seu texto do Catálogo da Exposição, na sequência da manifestação do seu desejo de 
infinito, em consonância com António Pedro: «Hoje o homem de alto espírito possui uma ânsia devoradora de Infinito e 
quando profundamente artista, já não se pode interessar com o que é restrito, individual.» (id.:36)   
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participação independente servir-lhe-ia de trampolim, por influência de António Ferro, a uma 

experiência que viria a revelar-se coactiva das possibilidades artísticas «modernas» em prol 

dos desígnios de construção de uma nova dimensão cultural, objecto de propaganda do 

Estado Novo que previa assim uma aliança precária entre a Arte e o Poder. 

 Assim, a publicação da Cidade, em 1932, surge na sequência de uma fase da vida de 

António Pedro já afecta a uma significativa atenção às questões políticas, constituindo este 

poema em prosa uma revolução nos planos estético e moral de António Pedro. Quasi 

Canções, livro que data também de 1932 e que retoma o mesmo estilo da Cidade, decorre 

igualmente de uma preocupação acrescida do poeta em relação aos reveses da arte em 

Portugal.    

 Num ensaio que deixaria inédito15, «Apologia da Exaltação», António Pedro justifica a 

sua incursão na política como uma exigência moral face ao «divórcio total entre o Artista e o 

público», promovido por uma burguesia castradora. 

 

O autor deste ensaio é e pretende ser, apenas, um Artista. Como artista tentou fazer a 

preparação do seu espírito – criar o seu mundo e nele encontrar a harmonia das coisas. (…) 

Se se imiscui e pretende imiscuir-se na vida política portuguesa é porque um imperativo moral 

lhe exige a saída a terreno público, o deslocamento da sua acção humana para fora da sua 

esfera natural. (E5-516:1) 

 

 Na sequência duma clara e obrigatória distinção entre arte e política, porque «Arte é 

uma coisa, a Política é outra» (id.:ib), este ensaio delimita os círculos de acção do artista 

«como artista» e «como homem». Ao primeiro, resta-lhe «resignar-se ao orgulho trágico do 

seu isolamento» (id.:ib), por um lado, por força da acção repressiva da censura no plano 

estético e cultural, que nega, à nascença, qualquer intenção de utilização da arte enquanto 

bandeira política; por outro lado, por força do aniquilamento a que a sociedade católico-

burguesa obtusa sujeita a arte. Em contrapartida, o homem que, por acaso é artista, deverá 

«(…) escaqueirar à machadada uma moral, uma educação, um conceito social, uma cultura 

que arrastaram a humanidade à miséria do seu estado» (id.:ib), em suma, como corolário da 

sua imaturidade e credulidade românticas, o homem-artista definido por António Pedro, o labor 

intelectual do escol, deveria rastrear uma mudança na sociedade, assumir aquilo que o Estado 

Novo estipularia como um princípio estratégico no necessário enquadramento das massas e 

que tão adverso é ao pensamento inquieto de José Régio, quando afirma que «ninguém 

aprende verdadeiramente senão o que aprende por si» (França, 1980:37). 

 A Cidade concretiza em parte essa manifestação de credulidade de António Pedro e 

surge na sequência do seu envolvimento com a ideologia fascista, de que resultaria a sua 

filiação no Nacional-Sindicalismo (1932-1934). Segundo José-Augusto França, a adesão de 

António Pedro a tais pressupostos ideológicos deveu-se a uma atitude algo ingénua que, face 

às promessas de estabilidade e de exaltação de uma nova ordem, terá sido sensível ao 

                                                 
15 Alguns fragmentos da explanação dos seus pressupostos teóricos aqui assentes encontram-se reproduzidos no 
artigo «Mês Propos Théoriques», publicado no jornal Revelação (15.Jan.1936:15). 



I. DO LIRISMO CONTIDO À EXALTAÇÃO DO CADAVRE EXQUIS | «A DORMENTE QUIETAÇÃO SENSÍVEL» DA ADOLESCÊNCIA 

TEXTOS NARRATIVOS DE ANTÓNIO PEDRO: ENTRE O ESBOÇO E O PROJECTO CONSOLIDADO 25 

proteccionismo do estado com vista à instituição de uma arte realmente moderna que 

dignificasse as instituições e nomes associados à cultura portuguesa. 

 Terão sido os mesmos pressupostos que suscitaram a expurgação de «Os Sete 

Demónios da Democracia» e a formulação de um Esboço para uma Revisão de Valores, 

publicado em 1932, nos quais se faz a apologia daquilo que foi, para os artistas, o período 

áureo e ilusório da acção do Estado Novo, que viu «na coesão moral o seu imperativo 

categórico» (Rosas, 1992:394), e nas elites um veículo privilegiado de inculcação do 

pensamento geral que devia nortear a nação.    

 Esta teorização viria a apontar para a edificação de uma Cidade, apresentada sob a 

forma de «Canções» com particularidades rítmicas e formais diferentes daquelas que adoptara 

anteriormente. Para transmitir a sua posição ideológica António Pedro viria a eleger o poema 

em prosa, servindo-se de recursos formais inovadores que apontam para uma maior 

sintetização e enumeração na apresentação do discurso. De salientar o facto de apresentar 

pequenas marcas como introdução de um conjunto de orações, sendo que cada transição de 

parágrafo é assinalada com uma linha de intervalo; igualmente, a introdução de um novo 

capítulo requer uma mudança de página. 

 Na base da construção da cidade está uma «concepção monárquica e aristocrática da 

sociedade» (Domingues, 1936:49), no sentido em que a autoridade e o estatuto do Rei, visto 

originalmente como um ser de eleição, são legitimados pelos ditames da Natureza e aceites 

humildemente pelo povo: 

 

• Do alto da Cidade (…)  

• lá, no sítio do Rei que era filho do Rei e era o senhor plenipotente...  

• pela vontade do povo, e não por seu encargo: 

• abelha-mestra das outras abelhas, porque era abelha--mestra, 

• maior do que as outras porque assim nasceu (…) (Pedro, 1932:7-8) 

 

 Como tal, a descrição da Cidade assenta num princípio de hierarquia 

concomitantemente espacial e social, «... desde muito em baixo até ao sítio do Rei, que ficava 

na parte mais alta;» (id.:5), onde «… os homens eram pequenos ou grandes conforme o lugar 

em que tinham nascido sobre a encosta da colina… (id.:14), sendo que «todos tinham o 

tamanho do seu lugar como o desejo de tê-lo…» (id.:ib).  

 Ao longo do texto, Pedro reitera no plano literário a ideia elitista e aristocrática afecta 

ao modernismo e patente no ensaio «Apologia da Exaltação», uma vez que só os seres de 

eleição, dotados de inteligência e argúcia, poderão ter uma voz sonante capaz de produzir 

efeitos sobre o instituído, poderão, tal como o homem-artista, «oferecer a sua inteligência e o 

seu braço, (…) oferecer o seu sangue se preciso for, ao serviço da Revolução Necessária… 

(Pedro, E5-516:1). «Na corografia da Cidade cada degrau tinha o seu lugar para que houvesse 

uma escada capaz de ser subida pelo esforço…» (id.:11): a ascese não está, portanto, ao 

alcance de todos, sendo só conseguida «pela vontade dos mais argutos» (id.:12).  
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 É neste patamar que se começa a desenhar o desencanto através das «Palavras dum 

homem da terra», título da 3.ª parte do livro, face à dimensão redutora do homem numa Cidade 

que se afigura fonte de intangíveis desejos e expectativas: 

 

• Mentira das coisas, e o meu engano… 

• Tristeza das coisas, e o meu vazio… 

• Desengano das coisas, e o meu querer abarcá-las todas, numa ânsia de abismos insondáveis, 

para que os braços não chegam, por mais que se alonguem e se transpareçam. (id.:17) 

 

 Esta consciência fomenta o vício da vaidade no homem, que se sonha «boiar em si 

mesmo, cada vez mais leve, cada vez maior…» (id.:20), até anular a harmonia e as proporções 

«naturais», toda a ordem lógica e hierárquica inicialmente instituída e aceite com humildade e 

abnegação. E assim, face ao caos e cegueira da igualdade, a única fonte de salvação parece 

ser mesmo o restabelecer de todas as diferenças, hierarquias e distinções com vista à 

«Adoração!», panteísta ou mesmo órfica, porque Deus «anda em cada gesto e em cada 

imagem a substituir-se!» (id.:19). 

 Nos escritos da conferência «O Lugar da Poesia», ao passo que garante o triunfo do 

optimismo fundado na certeza de que «tudo tem o seu lugar» pois, «na admirável máquina do 

mundo, nada é a mais nem a menos», António Pedro exclamaria o seu panteísmo: 

 

Cantemos a alegria dessa certeza, e bendigamos Deus na nossa alma, num deslumbramento, 

Deus que é, à nossa imagem, (ou nós à sua imagem não fossemos concebidos) a própria 

essência maravilhosa e sagrada duma harmonia imorredeira e magnífica! (E5-536:12) 

 

 Garcia Domingues, corrobora ainda esta posição acrescentando que «a harmonia das 

coisas cria em nós um sentimento místico superior, faz despontar a emoção suprema que 

António Pedro considera ser a adoração.» (Domingues, 1936:53). Tal sensação de harmonia, 

decorrente da consciência da imperfeição e das limitações humanas no acesso ao 

conhecimento metafísico pleno, incapaz de concorrer com a totalidade mística, afigura-se-nos 

de igual modo presente no poema «Adoração», de Quasi Canções:  

 

Em cada palavra há um significado inconfessável e complexo – música que baila ao 

compasso de uma subtileza numa harmonia sensível. Dá-nos Deus o sentido de possui-la em 

cada imagem da realidade. 

Bendito seja Deus na nossa alma, como um prolongamento, capaz de nos transformar em 

cada hora do dia! (…) e as religiões são tão inúteis como um estado de poesia! (Pedro, 

(1935a:3) 

  

 Assim se fecha um círculo, no qual Deus, que está em tudo e «é por cima de tudo, 

ainda por cima da metafísica…» (id.:21), legitima a eleição de um «Rei», de um guia «que não 

tem tamanho!» (id.:26) face ao «pobre homem da Terra, tão pequeno e tão gigante!...» (id.:27), 

confirmando a sua crença na existência de uma comunidade poética que, embora circunscrita 
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a um plano de acção ínfimo e sob apertada vigilância, pudesse forjar, em nome de todos os 

homens de uma cidade mítica, o direito à singularidade e à aceitação. 

 Pouco depois, logo a partir de 1933, António Pedro viria a perceber que não caberia, 

definitivamente, no contexto português. Em consequência disso, abandonou a política, 

procurou asilo em Paris e afogou as suas convicções e ideais no Dimensionismo, cujo baluarte 

ético se funda, precisamente, na «direcção espacial de todas as procuras» no sentido de abolir 

as demais fronteiras entre as artes. 

 Numa altura em que a tradição do novo, impulsionada no I Salão, fora embaciada pela 

acção oficial de António Ferro16 enquanto dirigente do Secretariado de Propaganda Nacional 

(SPN),17 Paris foi o escape para o reposicionamento de António Pedro. Sujeito ímpar dada a 

sua unidade personalizante e impulsionadora, Pedro partiu, então, em busca de novos ismos, 

capazes de reabilitar e dinamizar um espaço activo, criativo, original e pujante, que 

constituísse o berço de novos talentos aptos a legitimar a geração de Orpheu, porque, como 

assentaria Almada Negreiros no Catálogo dos Independentes de 30, «Isto de ser moderno é 

como ser elegante: não é uma maneira de vestir, mas sim uma maneira de ser.» 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 António Ferro, personalidade atenta ao contexto cultural português, integrou a primeira geração modernista e 
destacou-se, fundamentalmente, enquanto jornalista e editor da revista futurista Orpheu, em 1915, sendo que, em 
1930, de regresso a Portugal após oito anos no Brasil, surge mais uma vez como elemento dinamizador das artes ao 
participar no I Salão dos Independentes, organizado e apresentado por António Pedro. 
17 O SPN é criado por Salazar, em 1933, no reconhecimento das críticas fundamentadas de António Ferro. É em 1932, 
na sequência de um ciclo de entrevistas a ditadores, que o jornalista trava contacto pessoal com Salazar, oportunidade 
que aproveita para patentear o seu cepticismo e desencanto face ao programa cultural levado a cabo pelo Estado 
Novo: «Na França, na Itália, na Rússia, na Alemanha, na Inglaterra, nos próprios Balcãs, o Estado compreende a 
Política do Espírito e realiza-a, com largueza, protegendo, moral e materialmente, todas as iniciativas de Arte. E no 
nosso país? Que se tem feito? (…)» (A. Ferro, «Política do Espírito» in Tchen, 2001:47). Sensível a estes 
pressupostos, Salazar acaba por nomear António Ferro para dirigir o SPN, aparelho do estado que previa a 
implementação da «Política do Espírito» - acções que visavam fornecer alimento cultural à população, sobretudo por 
via da literatura e da arte – ao mesmo tempo que funcionava como máquina propagandística do regime, como canal de 
transmissão da doutrina e da acção prestigiante do regime, evidência da ordem e harmonia alcançadas. Para o efeito, 
António Ferro vai procurar incitar uma nova geração de artistas, os mais inquietos sobretudo, à participação num 
projecto de vanguarda com vista à criação de uma fachada de nacionalidade e à geração de frutos que valorizassem o 
Estado em detrimento da autonomização dos artistas. A condicionante do “mecenato” seria o estrangulamento da 
liberdade criadora dos artistas no combate a «tudo o que é feio, grosseiro, bestial (…) por simples volúpia ou 
satanismo!», «pinturas viciosas do vício» ou «literatura sádica» (A. Ferro, «A Política do Espírito e os Prémios Literários 
do S.P.N.» in Tchen, 2001:49).  
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4. «A certeza da inquietação» e o Dimensionismo 

 

 Hoje, ganha com a juventude uma consciência que se humanizou em revolta, o poeta busca em 

outros caminhos se não as suas certezas, pelo menos a certeza da sua inquietação, que os 

últimos poemas já deixavam adivinhar.  

(Pedro, 1936:17) 

 

 O desencanto com a política e a frustração do ímpeto revolucionário que em si 

germinara com a juventude, numa exemplar manifestação da incompatibilidade entre arte e 

política, suscitou em António Pedro a busca de novas possibilidades artísticas no contexto 

intelectual parisiense, onde frequentou o Institut d’Art et d’Archéologie da Sorbonne (cursos de 

Focillon e de Lalo) e trabalhou em academias livres de desenho. Foi precisamente aí, num 

meio propício às iniciativas de vanguarda e em contacto com vários artistas de renome 

associados ao surrealismo francês, que encontrou resposta para a sua inquietação, 

enquadrando-se num movimento que dava então os seus primeiros passos, o Dimensionismo. 

A adesão formalizou-se em 1935, mediante a assinatura do Manifesto Dimensionista, 

encontrando-se entre os cerca de 26 signatários Marcel Duchamp, Kandinsky, Miró, Picabia, 

Hans Arp ou Sirato, entre outros, artistas que, imbuídos de novas noções do «Espaço-Tempo» 

europeu, visavam banir os antigos limites das artes. 

 O dimensionismo, dada a sua desconsideração de propósito políticos e sociais, servia 

perfeitamente os intentos de António Pedro, movido por uma necessidade absoluta de evoluir. 

Assim, empenhou-se em proclamar o redimensionamento das várias actividades criativas no 

sentido de ampliar as possibilidades formais das artes em permanente co-relação com vista à 

obtenção da «Arte Cósmica», pressupostos que confirmou em 1936, de regresso a Lisboa, 

numa «Nota-circular acerca de mim-mesmo»: 

 

A existir a palavra, dimensionismo (…) deve apenas significar a direcção espacial duma série 

de procuras, caracterizadas pela ampliação das possibilidades formais das várias artes, 

realizada pelo aumento de uma ou mais dimensões espaciais. Pintura no espaço (Kotchar). 

Pintura com relevo (Prinner). Poesia planista (Sirato). Poesia dimensional (António Pedro). 

[…] A poesia precisa cada vez menos de palavras. A pintura precisa cada vez mais de poesia. 

Ao encontrarem-se as duas no mesmo caminho nasceu uma nova arte – chama-se poesia 

dimensional. (Pedro, 1936b:15) 

 

 Esta apologia advém da classificação da Arte como única, da imperiosa síntese entre 

as artes, independentemente das diversas manifestações que enforma, estando a diversidade 

exclusivamente na sensibilidade do artista: 

 

É que não há cinco artes ! A Arte é uma palavra sem plural. A sua objectivação pode servir-se 

de todos os meios encontráveis. O que diferencia essencialmente esses seus meios de 

expressão, é a atitude do artista. (E5-536:11) 
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 Este imbricamento entre as artes previsto no Manifesto Dimensionista, teve, no 

entanto, como percursor, a subscrição do Manifeste Planiste, publicado primeiramente em 

francês, a 16 de Janeiro de 1936, no semanário Revelação, tendo sido posteriormente 

traduzido pelo próprio António Pedro, pouco depois, portanto, de ter sido signatário do 

Manifesto Dimensionista18. As semelhanças estruturais e retóricas entre os dois manifestos 

são, de resto, inúmeras, não fossem ambos da mesma autoria, Charles Sirato.    

 O planismo propõe, então, a substituição da «linha» pelo «plano», sendo o papel o 

elemento integrante no qual se operam as novas dimensões de expressão. O planismo liga, 

portanto, a literatura à sua concepção visual, não menos importante esteticamente que as 

admitidas e clássicas associações acústicas. Da mesma forma, o planismo proclama a 

univocidade e completude integrantes da arte: 

 

Le planisme surgit d’une conception visuelle de la littérature. Les poèmes, conçus dans le 

plan, s’y expriment, y agissent, y vivent, et s’y récitent. Ils ne peuvent pas être contés sur un 

autre tréteau. 

(…) Un nouvelle art, basé sur une nouvelle forme d’expression. Un art entier, complet, se 

suffisant à soi même, avec ses lois sévères, ses moyens d’action, ses cadres nouveaux, ses 

beautés surprenantes et son esthétique propre. (Pedro, 1936:3-4) 

 

 Ainda em Paris, em 1935, organizou e dirigiu «Climat Parisien», suplemento 

internacional de arte moderna do jornal Fradique19, reflexo da constante preocupação de 

António Pedro em promover e criticar a arte moderna. Assim se justificam as múltiplas críticas 

de arte que publicou em Fradique e as crónicas que subscreveu com o pseudónimo Cristóvão, 

em Acção.  

 Foi também por via do periódico onde exerceu maior influência no ano de 1935 que 

trouxe a público fragmentos da sua produção artística de então, sendo que alguns poemas de 

«Solilóquio Mostrado»20, posteriormente integrados e completos no Primeiro Volume (1936), 

foram primeiro anunciados em Fradique (Pedro, 1935a:3).  

 Este «Solilóquio Mostrado», até pelo próprio título, denota já uma aliança que se 

pretende entre os modos de apresentação da arte: trata-se de uma «mostra», de uma 

exposição, o que confere contornos mais materiais e palpáveis a um «solilóquio» que, à 

partida, pressupunha a intervenção preponderante da linguagem verbal no acto de apreensão. 

Efectivamente, verifica-se uma progressiva inclusão de elementos gráficos ao longo das 

                                                 
18 Embora signatário do Manifesto Dimensionista em 1935, António Pedro só viria a publicar um Manifesto-Resumo do 
Dimensionismo em 1936, no jornal Cartaz (n.º 1, Fev.-Mar.). O manifesto-resumo, propriamente dito, é precedido da já 
referida «Nota-circular acerca de mim mesmo», da autoria de António Pedro, e de um texto de Dutra Faria, «A 
mensagem dimensionista». Afigura-se-nos, portanto, de extrema pertinência, para melhor esclarecimento do 
movimento, bem como da posição de António Pedro adentro o dimensionismo, a inclusão dos dois primeiros textos 
nesta edição (Anexo II).   
19 Este suplemento, com tiragem quinzenal inicialmente prevista («Climat Parisien – feuille internacionale d’art moderne 
paraissant toutes les quinzaines dans l’hébdomadaire Fradique»), constitui apenas um número no Jornal Fradique, 
sendo que viria a público um segundo número desta «folha internacional», posteriormente, em 15 de Janeiro de 1936, 
no Jornal Revelação. 
20 Os poemas de «Solilóquio Mostrado» que constam desta folha são: «Ode»; «Quasi Canções» («Narciso»; 
«Crepuscular»; «Meditação»; «Poeta»; «Memória»; «Hesitação» e «Adoração»); «Canção depois de Lírica»; «Ode a 
Paris»; «Poema duma anciosa [sic] exaltação».  
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secções, dado que os meros parênteses que destacam uma estrofe na «Ode», dedicada a 

Almada Negreiros, projectam a manifestação plena da necessidade de figuração em poemas 

como «Poema duma ansiosa exaltação» (Anexo III), ou «Crise» (Anexo IV), os dois últimos 

poemas do conjunto, já produzidos em Paris.  

 Em «Poema duma ansiosa exaltação» o texto deixa de obedecer à linearidade da 

escrita e ondula, como as ideias e imagens sugeridas pelo sujeito poético, entre capitais e 

maiúsculas que surgem fora do seu contexto habitual, entre estrelas e a presença obsessiva da 

«mão» do poeta, que intervém na própria semântica do poema. Esta «mão» afigura-se-nos 

sintomática de uma ânsia de modular o destino, de coisificá-lo, de forma a alcançar a totalidade 

e a unidade entre o corpo e o espírito, quando o «desvairo» do poeta, se revela «Impróprio 

para sonetos»: 

 

Que de imagens anoiteceram como o dia 

Nesta amargura de querer-me exacto! 

Nem mais nem menos do que o meu corpo inteiro! 

Nem mais nem menos do que a minha’alma como o corpo, 

Suave ou de tragédia, como os Poetas, 

E como as coisas contornado e liso. 

 

Ah! Se eu pudesse, como os dedos, dar-me 

Flôr branda de movimento em cada gesto (…) 

Tais, nas mãos que o meu encanto flore, 

Os dedos florem como uma tulipa. (Pedro, 1936:164) 

 

 Já em «Crise» (id.:165), «Arrecadaram-se os ovários quando / se secaram de fome as 

consciências», numa plena sugestão surrealizante alusiva, talvez, ao pessimismo e aos 

conflitos do génio criativo, condicionado e castrado pelos contextos adversos em que se move, 

que não lhe garantem um «lugar ao sol». Aqui, uma primeira inscrição geométrica figurativa de 

um globo, interceptada pelas palavras que nos dão conta de uma divisão («Quebrou-se o 

mundo ao meio»), serve de enquadramento aos dois círculos que deverão designar as duas 

metades desse mesmo globo, habitadas pelos «miseráveis» e superintendidas por Deus, que 

surge entre os homens, entre os miseráveis, em posição central e não, a encabeçar o texto, 

pois «cansou-se da Eternidade». De facto, é notória, mais uma vez, a intenção de 

dimensionamento das ideias no espaço, no sentido de atribuir o devido lugar às coisas, algo 

que já se anunciara discreta e formalmente logo no início deste «Solilóquio», na «Ode» a 

Almada Negreiros: 

 

Maravilhosa plástica das coisas! 

Tudo no seu lugar, as cores e os olhos 

Lá no lugar de cada coisa, a vê-la 

Com seu aspecto natural e próprio. (id.:54) 
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  Igualmente em 1935, ainda em Paris, António Pedro publicou os 15 Poèmes au 

Hasard, poemas escritos em «dimensionnels», como o próprio os desihna, os quais expõe no 

Salon des Surindépendents.  

 Na sequência de uma então incipiente abordagem dos princípios dimensionistas, estes 

poemas sustentam categoricamente a sentença de que «a poesia precisa cada vez menos de 

palavras. A pintura precisa cada vez mais de poesia» (Pedro, 1936b:15) e assinalam o 

momento em que o poeta descobre que «o seu poder de criação poética se exprimia mais 

livremente e mais verdadeiramente sob a forma pictórica» (França, 1949:9). Daí ao surrealismo 

seria um passo.  

 O conjunto das composições que constituem os 15 Poèmes é vincadamente 

heterogéneo, precisamente devido a uma necessidade imperiosa de cadenciar o espaço a 

atribuir às palavras e à imagem. Como resultado, temos poemas cuja componente escrita é 

predominante, pelo que excluem artifícios gráficos de maior: em «Inscription Confidentielle» 

(Anexo V) figura apenas uma flor paralelamente ao texto enquanto que «Fait après» ostenta 

pequenas estrelas e pontos vermelhos dispersos ao longo do texto. Já em «Lucidité Frileuse» e 

na sua «Deuxième Reprise», a marca de redimensionamento espacial consiste sobretudo num 

espaçamento substancialmente maior e anómalo entre as palavras, evidenciando-se aleatória 

e dispersamente ao longo do texto. Pelo contrário, por vezes, o que temos é uma mera 

composição abstracta na qual a imagem, as linhas e as cores, substituem a escrita, caso 

particular, por exemplo, aos restantes poemas dimensionais: «Statue», «Abstractions 

géometriques», «Aquarelle sensible» e «Outrepassage» (Anexos VI a IX). 

 Uma vez mais, também nos 15 Poèmes, se regista a presença das mãos, na sequência 

de sucessivos processos de colagem, funcionando como complemento significativo do texto e 

de outros elementos gráficos. Em abono desta asserção estão 5 dos 15 poemas da obra nos 

quais se efectiva a presença sintomática das mãos que identificam o poeta. Possivelmente, 

este motivo justifica a sua recorrência em função da necessidade de reforço de um espírito 

inquieto e claramente interventivo, característico de um «homem de acção» ao serviço da arte, 

como sempre se definiu. Daí, cumulativamente, a presença constante da mão nos seus auto-

retratos, cujo traçado acompanha inequivocamente o próprio rosto, indiciando de forma cabal 

que o rosto, por si só, embora seja um ícone válido para assegurar o retrato do homem, não 

basta para a sua identificação enquanto artista. O próprio António Pedro, em «Mãos: Sinfoneta 

de imagens», esboço que elaborara como preparação para um programa de TV, numa altura 

em que todas as suas atenções se dirigiram para actividades relacionadas com o teatro, viria a 

corroborar a importância fulcral que sempre atribuíra às mãos: 

 

Maravilhosa coisa são as mãos! Fantástico instrumento! Tudo o que o cérebro inventa e o 

coração deseja: forma, fruto e flor – escorre pelos dedos das mãos e ali se modula, ali ganha 

existência e expressão (…). Do sonho à imagem, do desejo à forma, da ideia ao objecto, tudo 

se concretiza e passa a existir realmente pelo caminho das mãos (…). (E5-317:1-2) 
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 Em 1935, chega mesmo a elaborar aquilo que denominará de «Poema de quatro 

faces» (Anexo X), no qual se nos afigura uma emblemática mão recortada em silhueta e 

projectada na vertical sob um cubo, diante de um espelho circular, oferecendo-nos uma 

representação facetada em quatro perspectivas distintas, com o nítido intuito de servir a 

ilustração dimensional, de propiciar um jogo de palavras aleatório desenvolvido em torno dos 

conceitos «libélulas», «luar», «libertação» e «liame»21. De resto, este projecto acompanha a 

intencionalidade estética patente no «Aparelho metafísico de meditação», como se ilustrará 

adiante. 

 Mais tarde, em Casa de Campo22, bem como em várias telas surrealistas e na série de 

Cadavre Exquis em que participou em conjunto com outros artistas já entre 1947 e 1949, as 

mãos continuarão a marcar presença inequívoca e afirmar-se-ão categoricamente no seu 

imaginário literário e pictórico. 

 A demarcação dos pressupostos dimensionistas em Portugal confere um pioneirismo 

arrebatador a António Pedro, não obstante a notória fugacidade que estes pressupostos 

estilísticos revelaram no cômputo geral da obra de António Pedro. Já em Lisboa, em 1936, na 

Galeria UP, Pedro apresenta 20 Poemas Dimensionais e outros desenhos, projectando nestes 

uma nova imagística de possibilidades ilimitadas e vanguardistas patentes naquele que viria a 

ser o seu veículo de expressão artística mais recorrente nos anos seguintes, a pintura: 

 

Os estados poéticos que a tradição convencionou serem transmitidos em verso (forma a uma 

dimensão) podem também servir-se com meio de devolução sensível da forma a duas 

dimensões (plano) e a três dimensões (volume). (Pedro, 1936b: 15)  

 

 Claramente inovadora neste poemas dimensionais é, pois, a inserção de novas formas 

e arranjos gráficos que impelem o artista e o público a descurarem do intelecto, visto que, na 

opinião do próprio António Pedro, ainda em «Nota circular sobre mim-mesmo», «na poesia 

deve haver uma predominância da sensibilidade sobre o intelecto. Mais para sentir, portanto, 

que para perceber» (id.:16).  

 No entanto, sensibilidade e intelecto funcionam concomitantemente em dimensional, 

sendo que as formas e o texto aliam-se na prossecução de uma reverberação de sentido, 

embora seja da impressão retida da percepção que se pretende colher o efeito mais 

peremptório. Daí resultam fragmentos anti-convencionais, reflexo da intenção subversiva do 

autor relativamente ao contexto sócio-cultural em que se insere e que repugna cabalmente, 

por vezes, sob a forma de autênticos manifestos. «Anti-Isto» (Anexo XI) é, de resto, aquilo a 

que Pedro apelidou de «manifesto-poema» no qual projecta referências díspares que associa 

                                                 
21 Em quatro das faces do cubo inscreve-se uma expressão verbal distinta que encontra um correspondente espacial 
arbitrariamente definido (neste caso, conseguido pela ilustração das mãos que gravitam em volta do espelho) o que 
estabelece, entre a imagem e a expressão verbal, uma relação metafórica, tendente à abstracção da semântica e à 
prevalência dos indícios sensoriais, quer visuais, quer auditivos (note-se a cadência conferida pelas aliterações): 
«LIBÉLULAS / LIBERAM-SE / DO LUNAR / LIAME»; «LUNARES / AS LIBÉLULAS / LIBERAM-SE / EM LIAME»; «DO 
LIAME / DE LIBÉLULAS / LIBERA-SE / O LUAR»; «UM LIAME / LUNAR / DE LIBERADAS / LIBÉLULAS». 
22 O poema «Viagem», é constituído exclusivamente por cinco ilustrações de mãos, sendo que António Pedro não 
avança qualquer indicação textual complementar à imagem. Quanto aos poemas precedentes a esta secção, 
maioritariamente afectos à expressão verbal, quatro deles, são introduzidos também com representações disformes de 
mãos. Com o intuito de ilustrar esta figuração apresentamos dois exemplos (Anexos XII e XIII). 
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recriminatoriamente ao provincianismo abjecto, típico da sociedade sua contemporânea. As 

imagens chocam pelo grotesco que convocam, sensação que se prolonga no texto, cujo vigor 

patente na expressão de sublevação se manifesta, inclusivamente, na desobediência aos 

princípios de conexão semântica e sintáctica. 

 Era forçoso obter uma interligação entre as artes de modo a veicular-se, num exercício 

completo de procura e descoberta, o génio multiforme do artista. Daí que António Pedro, 

personalidade multifacetada, amador da diversidade e da originalidade, se tenha envolvido 

intimamente com o projecto dimensionista. Eis os fundamentos que legitimam a seguinte 

declaração de António Pedro, na supracitada «Nota»: 

 

Às vezes acontece misturar-se o verbo e a forma. A prova cabal das espantosas 

possibilidades desta união julgo tê-la conseguido no «Aparelho metafísico de meditação.» 

(id.:ib.) 

 

 Deste modo, o «Aparelho metafísico de meditação»23, que o poeta realiza em 1935, 

através de uma imagem de circularidade conferida pelo teor da questão metafísica suscitada, 

adita à expressão verbal uma correspondência espacial, consubstanciando um poema em 

volume, um jogo linguístico no qual não se deve buscar um fundamento metafísico mas que, 

simultaneamente, convida a um exercício mental de decifração sensivel-lógico-racional24. 

 

Consiste essencialmente na aplicação da descoberta da circularidade da frase “DEUS FEZ O 

HOMEM” que pode, consequentemente, ler-se das três maneiras seguintes: 

 

1- DEUS FEZ O HOMEM 

2- FEZ O HOMEM DEUS 

3- O HOMEM DEUS FEZ (…) 

 

Quer dizer: todos os pontos de partida da especulação teológica ou anti-teológica se 

invalidam mutuamente, mercê da simples redução dum conceito abstracto (metafísico) a uma 

forma abstracta (neste caso o círculo) que lhe é correspondente. (Guerreiro, 2007:138) 

 

 De regresso a Portugal, em 1935, num movimento de «fora para dentro», depois de se 

instalar fora de Portugal para «pensar-se», e para ganhar o direito nacional de «pensar de 

dentro para fora»25, na ânsia de expressão do desejo de «exaltação sensível»26, António Pedro 

revisará a sua posição estatuindo a liberdade como baluarte de realização artística: 

                                                 
23 O aparelho encontra a sua transcrição integral no «Dicionário Prático Ilustrado» que consta desta edição, sendo que 
o objecto material a que está associado se encontra representado na secção de anexos (Anexo XIV). 
24 José-Augusto França aludiu ao carácter metafísico do Aparelho ao escrever a seguinte nota: «Trata-se de um 
problema de ‘sintaxe distributiva’ abordado mais tarde pelos linguistas. Estes (Ihm e Lecerf) usaram, porém, a frase 
latina ‘Deus creavit hominem’ cujos casos de declinação permitem quatro distribuições sem alteração de sentido. O uso 
da frase em português leva a significações opostas, quando o sujeito passa a complemento directo e vice-versa; daí o 
carácter ‘metafísico’ do aparelho.» (Cit. in António Pedro 1909-1966, Catálogo da Exposição Retrospectiva Ago. –
Dez.1979.) 
25 Em resposta à posição de José Régio relativamente às influências exteriores sobre o indivíduo no acto de criação, 
assente no princípio de que toda a expressão do pensamento deverá ser feita de dentro para fora, consubstanciando 
esta recusa a negação da validade do pensamento do artista, José-Augusto França alegará, em legítima defesa, pois 
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Se a unidade dum povo à volta duma doutrina é a máxima expressão da grandeza dessa 

doutrina e desse povo, quanta beleza há no pretendê-la sem coacção, antes deixando à 

liberdade dos espíritos a livre escolha desse caminho mostrado. (Pedro, 1935c:1) 

 

 Isto porque a Arte, para António Pedro, é «apenas um estado de espírito particular que 

se caracteriza por um desejo IMPERIOSO de exteriorização objectivada» (E5-536:10). A 

criação artística resulta, portanto, da satisfação de um instinto particular ao homem e que 

reside na sua «necessidade de comunicação ou de expressão daquilo27 para que não basta a 

intenção correntia da fala», daquilo que opera a distinção entre o que é meramente da ordem 

do quotidiano e o que é «tocado de exaltação», daquilo que é le distinct, na acepção de Jean-

Luc Nancy. É precisamente porque se distingue do mundo e das coisas concretas e 

disponíveis, porque é «imagem» e não «objecto», porque é impalpável e intocável, que a 

imagem ganha uma aura, uma força e energia sagradas nomeadas de distinto, veículo de 

emoções estimulantes capazes de demarcar a fronteira ténue entre a mera representação do 

real e a obra de arte. 

 

L’ image est toujours sacré. (…) Le sacré (…) signifie le séparé, le mis à l’écart, le retranché. 

(…) Il est ce qu’on ne peut pas toucher. (…) Pour sortir des confusions, je le nommerai le 

distinct. (…) C’est là, peut-être, que l’art a toujours commencé. Le distinct est au loin, (…) 

écarté du contact ou bien de l’identité. (…) Telle est l’image. (…) L’image est une chose que 

n’est pas la chose: essentiellement, elle s’en distingue. Mais ce qui se distingue 

essentiellement de la chose, c’est aussi bien la force, ou l’énergie, la poussé, l’intensité. (…) 

Le distinct se tient à l’écart du monde des choses en tant que monde de la disponibilité. (…) 

C’est ce qui ne se montre pas mais qui se ressemble en soi (…). C’est l’intime, et sa passion, 

distinct de toute représentation (…) car cette force intime, l’image ne la «représente» pas, 

mais elle l’est, elle l’active, elle la tire et elle la retire, elle l’extrait tout en la retenant, et c’est 

avec elle qu’elle nous touche. (Nancy, 2003 :11-18) 

 

  Quer isto dizer que, apesar de derivar de um acto social, a arte desenvolve-se num 

«clima especial», ocupando-se da expressão do intraduzível, de uma força viva, de uma 

existência plena.   

 Se acompanharmos o percurso poético de António Pedro até aqui, veremos como as 

impressões sensoriais, cada vez mais evidentes e recorrentes, se dissolvem progressivamente 

em imagens mais estranhas e místicas. Se nos 7 Pecados e em Ledo Encanto, a imagem se 

encontra traduzida em símbolos tradicional e academicamente aceites ao serviço de 

                                                                                                                                               
também ele procurou respostas para a sua actividade no contexto europeu, que «o português ganharia em 
provisoriamente pensar-se de fora para dentro, quer dizer, instalar-se fora a pensar-se», para que assim pudesse e 
soubesse «pensar de dentro para fora, isto é, na modernidade, um pensamento, uma voz, uma acção nacional.» 
(Unicórnio, 2006:53-61)   
26 No poema «Inscription confidentielle», incluído em 15 Poèmes au Hasard, António Pedro renova a teoria que tão 
vastamente explanou nas suas reflexões sobre a arte e que expressam a sua posição face ao acto de criação artística: 
«Pour moi, comme un lotus, / La Poésie sans memoire / (Sonde humaine) est divine / Exaltation sensible» (Pedro, 
1935:5) 
27 Itálico nosso 



I. DO LIRISMO CONTIDO À EXALTAÇÃO DO CADAVRE EXQUIS 

 

TEXTOS NARRATIVOS DE ANTÓNIO PEDRO: ENTRE O ESBOÇO E O PROJECTO CONSOLIDADO 35 

movimentos de introspecção e fundamentação metafísica inconclusivos, já em Distância se 

projecta na fuga para além do sensível e do real a perseguição de algo que se considera 

indefinível, embora esta fuga consubstancie ainda um movimento consciente e altamente 

sugestivo legitimado pelo seu simbolismo tardio. Em Devagar, os indícios naturais e a 

actividade sensorial são simultaneamente fonte e fruto de movimentos de introspecção que 

recorrem, então, a um misticismo latente de raízes medievais como fonte de regeneração e 

harmonia. Diário surge, porém, como manifestação do desregramento total dos sentidos. A 

imagem é altamente sensorial e natural na focalização das gentes locais e dos seus 

comportamentos, sendo que é aqui que ela começa a significar por si, a ganhar uma moral 

própria na consciência de quem a apreende. Máquina de Vidro assenta definitivamente na 

imagem do exterior, objectiva, mecânica, na «poesia da objectivação» que proporciona um 

entendimento sensível, na expressão que não vive da co-relação entre significado e 

significante, mas que «existe, por si, independentemente de qualquer explicação que lhe 

queiram dar» (E5-536:7), até que essa sensação de harmonia se completa num «ritual», num 

«rito mágico», numa emoção suprema a que António Pedro chama adoração,  tanto em Quasi 

Canções como na Cidade. Daí a consideração de que «A ARTE É UM RITO MÁGICO, 

ESSENCILAMENTE HUMANO, TOCADO DE EXALTAÇÃO» (Id.:11). 

 É em «Solilóquio Mostrado», particularmente na «Ode», que se efectiva pela primeira 

vez um sentimento de posse sobre as coisas, patente «Nos olhos a olhar completamente / 

Sem nenhum pensamento reservado» para concretização do «sonho de se ir tendo / 

realizado». Igualmente, é nesta «Ode» que se opera a inequívoca valorização da aura das 

coisas no processo de apreensão, desse «nada / Profético de tudo – e o tudo enorme / De 

cada nada afeiçoado e olhado… / E possuído, na maravilhosa / Cópula grande dos Artistas 

todos…» (Pedro, 1935:3).  

 Em 15 Poèmes, o olhar do sujeito poético capta no espaço e nos elementos naturais 

uma «aura», uma essência especial, que é indício projectado da sua própria subjectividade, 

portanto, pessoal e íntima, e que se realiza poeticamente mediante a manifestação de um 

nítido sentido de apropriação ilógica, como se poderá denotar nos excertos seguintes dos 

poemas «Defense ou le sonnet de l’heure égale» e «Delivrance ou le sonnet de la deuxième 

attitude»: 

 

L’arbre de mon arbre et de mon 

désir de le voir chaque fois plus 

englouti dans son aspect qui 

n’est pas végétal et m’appartient. (Pedro, 1935:9)   

 

La neige tombe comme si elle était plus de moi que du 

Paysage logique infatigable et fatigante d’une blancheur qui me 

Soutient (est-ce vrai ?) sur les toits des toits des toits, ainsi soit-il… 

Jusqu’à me faire connaître les choses pour elles-mêmes dans son 

Essence même d’immuable oubli. (id.:10) 
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 Esta comunhão com a natureza advém do facto de a actividade criadora do Artista ser 

análoga à actividade criadora da Natureza, uma vez que ambas as entidades têm 

competências fecundantes e podem gozar de liberdade total: 

 

Au retour du voyage il y a eu des choses drôles ! 

Des poèmes tombaient sur les fleurs comme des mouches 

(…) 

Et je me suis trouvé tout nu 

Et content 

Parmi les pétales, comme le pollen, 

Sexuel et content comme le pollen (…). (id.:8) 

 

 Os dois últimos poemas da obra «Poème dangereux» e «Éloge», condensam, de 

resto, a temática do amor sexualizado, obtido pela união sublime entre corpo e espírito, que 

Pedro desenvolverá de forma peremptória no seu percurso artístico subsequente. Na 

sequência de um convite ao contacto físico pleno, liberto de todo o pudor, a relação 

estabelece-se mediante uma descrição metafórica sugestiva de um confronto bélico cujo 

êxtase, consignado simbolicamente pela morte dos adversários28, pela libertação do espírito e 

dos sentidos, consubstancia a «glória da luxúria»: 

 

Car notre peau respire 

La gloire de la luxure. 

L’humaine soif obscure 

Que ton désir n’ignore 

Et mon désir aspire. (id.:14) 

 

 Ora, a antropomorfização da natureza, que se desnuda no ímpeto de concretização de 

um pleno «desejo de prostituição»29, em alternância com a permanente decomposição do 

corpo humano, convertido em pedaços de árvore, monte ou lua; esta constante simbiose entre 

o homem da terra e da carne, por vezes mutilado ante uma natureza morta por figuras 

grotescas, cruéis e assassinas, serão, de resto, ícones constantes na pintura surrealista de 

António Pedro, profundamente visceral e orgânica, tradução de «uma sensação de 

agressividade carnal, um lirismo anti-académico de fealdade» (Pernes, 1979:26), manifesta 

primeiramente em Sabat, dança de roda, que apresentou na II Exposição de Artistas 

Independentes, na Casa Quintão, em 1936. De resto, na opinião generalizada da crítica, a 

exposição viria a sagrar António Pedro como pioneiro na participação activa em actividades 

                                                 
28 «(…) les deux lutteurs de la bataille / où le vainqueur et le vaincu / gagnent la mort comme une médaille (…) (in 
«Éloge», id. :14). 
29 No prefácio que elaborou para o «Dicionário Prático», António Pedro aborda o conceito de nudez no sentido em que 
remete para uma total dedicação e abnegação do artista, em plena comunhão com a obra fecundada: «Posto ao 
serviço, quer dizer: posto a nu. Servir, sirva-se quem quiser desta nudez, ao modo como lhe parecer bem. 
   O que ofereço, em acto voluntário, é esse desejo de prostituição.» (Guerreiro, 2007:126) 
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surrealistas, considerando-se Sabat, dança de roda e Le Crachat embelli, as primeiras mostras 

de pintura de cariz surrealista (Anexos XV e XVI): 

 

As primeiras pinturas de intenção estética surrealista – assumindo deliberadamente um 

compromisso do tema com a expressão onírica e a figuração de universos desrealizantes em 

que os fantasmas do subconsciente eclodem numa organicidade sexualizada – foram 

realizadas em Portugal por António Pedro (…), pinturas plasticamente frouxas, como todas as 

que viria a realizar, mas de considerável dimensão provocatória, em relação a um meio 

cultural provinciano, pelo modo como assumiam a desconstrução dos corpos e a apoteose de 

signos sexuais primários. (Silva, 1995:399) 

 

 Contudo, apesar da evidente «dimensão provocatória» desta exposição e de outras 

manifestações30, António Pedro ainda viria a assinalar um comprometimento discreto com o 

poder corporativo ao participar na 4.ª (1939), 7.ª (1942) e 8.ª (1944) Exposições de Arte 

Moderna no SPN. Os imperativos sinais de ruptura só se revelarão mediante a estruturação do 

Grupo Surrealista de Lisboa, a partir de 1947. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 De salientar que, logo em Janeiro de 1936, um ano depois da I Exposição de Arte Moderna do SPN, já manifestara 
uma provocação intencional a estes certames ao organizar a I Exposição dos Artistas Modernos Independentes, que 
incluía a presença de Vieira da Silva e Arpad Szenes, entre outros, na Casa Quintão. 
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5. O espírito de ruptura e as experiências surrealizantes 

 

É talvez poesia o que se faz 

Agitando esta noite em que vivemos 

Como se valesse a pena desmenti-la 

Pois a morte não é quando ainda os bichos 

Nos cadáveres são.31 

(António Pedro) 

 

Na prossecução do seu propósito de imperiosa afirmação de um espírito de 

irreverência, apostado na organização de acções de celebração da liberdade criativa individual, 

António Pedro, pela múltipla assunção de funções de crítico de arte, galerista, editor, ensaísta, 

pintor e poeta, vai conquistar, indubitavelmente, um papel preponderante na afirmação da 

expressão surrealista num contexto castrador, mesquinho e apoucado por força de uma política 

de uniformização e regulamentação estética. 

Depois das experiências dimensionais, embora recorrendo progressivamente menos à 

literatura, demonstrando maior interesse nas actividades pictórica, crítica e ensaística, António 

Pedro publica, em 1938, Casa de Campo, que corrobora a adopção de uma imagética de nítida 

inflexão surrealista. 

Este livro é constituído por sete poemas escritos, para além de um soneto introdutório, 

«Auto-retrato», e por aquilo que o poeta designou por «Outros Poemas», nos quais a imagem 

surge como foco de significação complementar, ou mesmo preponderante, em relação ao 

texto: «Memória da tarde»; «Viagem»; «Páscoa no Minho» e «Guerra». 

 Casa de Campo é o espaço para todas as transformações, isto porque o poeta detém 

faculdades extraordinárias que lhe conferem, qual Deus omnipotente, qual Natureza fecunda, 

qual mago ou alquímico, o poder de, «ultrapassando o limiar incerto / do que é… / Recria[r] em 

mundo o que nasceu num sonho» (id.:7). Assim, operando sobre as propriedades físicas do 

que o rodeia mediante um olhar sensitivo - que constitui, aliás, o centro da sua intelectualidade 

- , o sujeito poético vai compondo imagens «no enlêvo / de poder-[se] supor e des-supor / em 

fálico pinheiro transformado / pelo cimo do monte, ou ave, ou cobra / ou luz do sol, em círculos, 

boiando / sôbre as ervinhas, como um bafo mole» (id.:13). Deste modo, consegue criar um ror 

de possibilidades para a sua existência, o que lhe permite imaginar-se ou ter-se, em sonhos, 

«Translúcido, no onânico desejo / de [se] sentir sózinho sôbre a terra» (id.:12). É no soneto 

«Auto-Retrato» que apresenta a sua condição de ser excepcional e visualista: 

 

 

                                                 
31 Texto integrado no espólio do autor, com a cota E5-538, encontrado juntamente com outros documentos avulsos. A 
identificação da cota é igual à do poema Quando já nem se engana o coração com música, embora se trate de dois 
envelopes distintos, o que poderá ser sugestivo da existência de mais textos que o poeta deixara de fora da versão 
aparentemente definitiva desta compilação. 
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MAGO DE ME FAZER HISTÓRIA E GUERRA, 

CAPAZ EM CADA IMAGEM DE SERVIR 

A MINHA IMAGEM D’OIRO QUE UM PORVIR 

BREVE DESFAZ E N’ OUTRA IMAGEM SE ERRA, 

 

OU LOUCO DE TEMER-ME, PELA SERRA 

ÁRVORE DOIDA EM TRANSE DE FLORIR (…) 

 

QUERO-ME TONTO, A TORNAR EXACTO E CERTO, 

QUOTIDIANO E VIL, COMO SUPONHO 

TÃO NECESSÁRIO QUE SE SEJA… (id.:9) 

 

 O texto concretiza definitivamente o pleno sentimento de posse do sujeito poético 

sobre as coisas, alcançado mediante um processo de apreensão sensível que distingue nos 

elementos da Natureza, uma «parecença de família» (id.:18), propícia à comunicação, à 

permuta e à comunhão, ao «lúbrico contacto / de pedras e de folhas, olhos, dedos / e pele 

humana a recobrir cascões / de pinheiros, dançantes como mãos…»(id.:ib.). Homem e 

Natureza aparecem, assim, dissolvidos na sua semelhança, comunicantes, ainda que em 

silêncio, sendo que a Natureza se humaniza - do «ventre quente» da terra brota o milho 

transfigurado e enfeitado com «cabelos», «olhos» e «unhas flébeis, doidas» -, enquanto que o 

Homem adquire propriedades de vegetal - «Formado em terra, húmus, pedra, louro…» (id.:17-

18) -, uma vez frustradas as expectativas e ilusões do seu reconhecimento pleno:  

 

AGORA, BASTA-ME O SOL PARA QUEIMAR 

A D’ENTRE SONHOS FENECIDA IMAGEM 

DO QUE JÁ QUIS, NO MUSICAL ENLEVO  

DUM QUÁSI, TRANSPARÊNCIAS QUE TIVESSEM 

SUA ANSIEDADE HUMANA DEVOLVIDA. (id.:17) 

  

 Desta comunhão, assinalada geralmente de forma bastante sexualizada32, retoma-se a 

temática da premência em atribuir ao homem uma condição una e total, capaz de unir as 

noções de espírito e de matéria, de alma e de corpo33. O homem possui, portanto, uma origem 

natural, é «carne e sangue / pêlos e origem, sémen coagulado / em ventre de mulher», tem 

consciência da sua efemeridade, pois está «com pêso e com pés a segurá-lo / ao movimento 

rítmico da terra!» mas, simultaneamente, revela ser «capaz dos astros» (id.:19), na 

                                                 
32 «Estranha vida sexual que, sem desejos, / Em posse permanente as coisas levam / Fecundando-se hieráticas, na 
calma / Promiscuidade augusta do seu ser: // (…) Na progressão de cópulas sem sexo / Que deixa no ar um cheiro 
quente e dá / a monótona imagem repetida / duma imensa e fatal eternidade.» (id.:21-22) 
33 Num texto avulso integrado no espólio do autor (E5-501), António Pedro protela, na concordância dos pressupostos 
surrealistas, contra esta divisão original que reveste o homem de tabus e preconceitos no seio da sociedade: «Desde 
pequeno que me ensinam e ainda não fui capaz de conseguir separar no meu conhecimento as noções de matéria e 
de espírito, de alma e de corpo, como se o homem, no seu todo, fosse uma coisa aflitiva de dois componentes 
díspares, cada um com sua origem, cada um com sua essência, inimigos entre si pelas suas necessidades e pelo seu 
destino – um orango de saias ou de calças a quem Deus assegurou na criação um bafo de inteligência e de eternidade. 
Espírito e matéria? Alma e corpo? Porquê desintegrar o Homem na sua unidade magnífica para lhe cuidar das 
necessidades ou para lhe preparar um futuro melhor? Como se se pudesse, num atentado, esquematizar em chavetas 
o seu complexo espantoso!» 
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manifestação de uma eterna aspiração divina. Essa é, de resto, como já atestámos, a 

aspiração do poeta segundo António Pedro: equivaler-se a Deus no sentido em que, tal como 

ele, pode criar, pela imaginação, uma realidade incondicional. Só transformando, criando, 

moldando a realidade, ou seja, sacralizando a materialidade, se consegue a plenitude e a 

realização34. 

 

(AI DOS QUE BUSCAM, SÔFREGOS, A REGRA 

DAS COISAS, E SABENDO-A, SE CONTENTAM, 

SÁBIOS DO QUE OS DEUSES INVENTARAM, 

INCAPAZES DEPOIS DE SE MEDIR 

COM ELES, E TAMBÉM MENORES JÁ 

QUE AS COISAS – LUME OU PÉTALA, VIVENDO 

INCONSCIENTE E LÚCIDA, BOLINDO 

AO SABOR NATURAL DA SUA EMPRESA 

DE SEREM SÓ, NO MUNDO JÁ CRIADO. (id.:23) 

 

 Partindo dos princípios da tese desenvolvida à volta da imagem por Jean-Luc Nancy, 

podemos considerar que, também para António Pedro, a imagem é «o céu na própria terra», 

sendo que os limites dos dois planos se encontram mediados por uma totalidade indefinida de 

sentido, que é a poesia. Por um lado, a terra é o fundo visível onde encontramos a imagem 

tangível, efémera, transitória. Por outro lado, o poder de invocação da imaginação do poeta 

concede à imagem algo que a distingue de um plano meramente material e visível: a imagem 

distingue-se de um fundo tangível porque tem uma aura que é o distinto, ostenta uma forma de 

beleza excessiva que se distingue no mais íntimo daquilo que se olha, que é a expressão da 

emoção, da harmonia, inerente à experiência metafísica totalitária. Como tal, o eterno é interior 

à imagem porque esta sugere a produção infinita de discursos escapando à mera reprodução 

e conformação a um modelo. 

 

L’image vient du ciel : elle n’en descend pas, elle en procède, elle est d’essence céleste et elle 

contient le ciel en elle. (…) [L’]image qui est son propre ciel est le ciel dans la terre (…). La 

force céleste, force que le ciel est – à savoir la lumière qui distingue, qui rend distinct -, est 

celle de la passion dont l’image est le transport immédiat. Elle n’est donc pas une 

représentation : elle est une empreinte de l’intime et de la passion. (…) Car l’image est 

toujours matérielle : elle est la matière du distinct (…). Le distinct est invisible (le sacré le fut 

toujours) parce qu’il n’appartient pas au monde des objets, de leur perception et de leur usage, 

mais à celui des forces, de leurs affections et de leurs transmissions. L’image est l’évidence de 

l’invisible. (…) Chaque image est une variation singulière sur la totalité du sens distinct : du 

sens que n’enchaîne pas l’ordre des significations. Ce sens est infini, et chaque variation est 

elle-même singulièrement infinie. (Nancy, 2003 :20-30) 

                                                 
34 Sobre este assunto, um texto colectivo de Azevedo, Lemos e França em memória de António Pedro, deixa bem clara 
a irreverência do autor patente no seu panteísmo, usando o nome de Deus, não numa acepção religiosa, mas antes, 
enquanto exaltação das competências do poeta enquanto criador: «(…) [N]ão terão visto com bons olhos que tenha 
usado a mão de Deus Padre, como emblema privado, não para bênçãos, que não estavam no seu feitio, mas como 
«empreinte» pressaga de poeta, bem legível e autografa.» (Azevedo, Lemos, França, 1979:7). 
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 No seio do Surrealismo de António Pedro serão, portanto, os indícios da realidade 

transmutados pela imaginação que suscitam um desejo de elevação, a ânsia de uma emoção 

suprema que se consegue através da submissão dos elementos da natureza – imagens do 

seu Moledo35, neste caso particular - a um processo inteligível de metamorfose. Este desejo de 

elevação, patente numa nova estética da linguagem, terá sido partilhado também por 

Baudelaire, no seio do seu Modernismo particular, que é, segundo João Gaspar Simões, 

«surréaliste avant la lettre», na apologia exímia do princípio da «Arte pela Arte»36. Mediante 

um sistema de correspondências alegóricas por dissemelhança, Baudelaire submete as 

imagens do quotidiano ao trabalho da imaginação, procurando na imagem criada, sacralizada, 

um escape aos «desgostos e aborrecimentos / Que nos sobrecarregam a vida brumosa», por 

isso recomenda ao seu hypocrite lecteur37, no poema «Elevação»: 

 

Voa para bem longe dos mórbidos miasmas; 

Tenta purificar-te no ar superior 

E bebe, como um puro e divino licor; 

O branco fogo que enche os límpidos espaços. 

 

Por trás destes desgostos e aborrecimentos 

Que nos sobrecarregam a vida brumosa, 

Feliz de quem consegue, de asas vigorosas, 

Lançar-se pelos campos claros e serenos; 

 

Aquele cujo pensar é como a cotovia, 

Rumo ao céu da manhã, tomando o seu impulso, 

- Quem paira sobre a vida e sem esforço decifra 

A linguagem das flores e de outras coisas mudas!»38 

 

Precisamente, o surrealismo de António Pedro faz-se de experiências pontuais e 

extemporâneas na tentativa de decifrar e de transmutar, como Baudelaire, «a linguagem das 

flores e de outras coisas mudas» para «uma linguagem sem sentido…» (Pedro, 1938:24). 

Desta construção alquímica de significados e do apelo ao mito resultam, pois, «a divina 

química de crescer e dar outros ramos» (id.:15-16) e a «história (…) de fadas lindas» que 

habitam a mente do sujeito poético de Casa de Campo (id.:25). Da mesma forma, no poema 

                                                 
35 No espólio do autor encontra-se um documento intitulado «Intimidade mágica de Moledo» (E5-431), uma espécie de 
quadro sinóptico de uma eventual narrativa, o qual remete para uma certa mística destilada por António Pedro nas 
imagens do Minho, quando Lisboa, a «cidadezinha pitoresca e caturra que tinha sido», se transformou «num 
aglomerado incaracterístico de provincianos desenraizados e sequiosos de emprego». 
36 No primeiro dos textos constituintes dos «Cadernos Surrealistas», João Gaspar Simões considera Edgar Allan Poe e 
Baudelaire como percursores «avant la lettre» da linhagem surrealista, no sentido único em que, movidos por um 
desejo de subversão da sociedade burguesa, primam pela defesa incondicional do princípio da «Arte pela Arte», 
segundo o qual «a finalidade da arte é, ou deve ser, absolutamente estranha a toda a forma de ‘enseignement’, a todo 
o didatismo, a toda a finalidade moral, (…) a Arte, numa palavra, é fim em si própria: uma filosofia, uma mística, uma 
religião, alheia a quaisquer preocupações de progresso ético ou social. (Petrus, s.d.:166). 
37 Expressão fraterna usada por Baudelaire no poema «Ao leitor». 
38 Excerto do poema «Elevação», de Charles Baudelaire (in Baudelaire, Charles (1992) As Flores do Mal, Fernando 
Pinto do Amaral (org), 1.ª ed. (bilingue), Assírio & Alvim, Lisboa.) 
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«Invocação para um poema marítimo», escrito em 193839 e integrado posteriormente numa 

secção de Quando já não se engana o coração com música40 (E5-431) é «[n]o mistério do 

mar» que repousa um olhar inebriado pela sua «mágica planura». O mar é, fundamentalmente, 

o elemento místico exaltado, ora «eterno», ora «estéril», enquanto que a lua aparece como o 

elemento feminino sedutor que «desmanda em volúpias de mágico quebranto» (Pedro, 

1951:12), afundando-se «em magias feéricas, dançadas / Ao som arfado que a maré ondeia.» 

(id.:15).  

À semelhança de Casa de Campo, esta «Invocação» estabelece uma comunicação 

latente e apela a um nítido sentido de apropriação arbitrária entre o sujeito poético e os 

elementos, apreendidos numa simbiose íntima e imbricada, sacralizados pela voz profética e 

majestosa do poeta na qualidade de fecundador de memórias e sonhos, capaz de todas as 

transmutações.  

 

No mistério do mar, quando repousam 

Meus olhos que de pasmo se embebedam, 

(…) Míticos, acordam como dados 

Na estranha e verde comunicação, 

Ou memórias (fantasmas naturais 

Que na orla marítima se entornam 

Povoando-me a carne) ou doidos sonhos… (id.:12) 

 

Mar eterno, sem fim e sem origem, 

Tomas, tal como Deus, feitio e cor 

(…) Por ti me comunico, em ti se expande 

Ou minh’ ânsia divina, ou a divina  

Olímpica preguiça que me estende 

Os braços de abraçar a Terra e os Astros… (id.:14) 

 

O sujeito poético, cujo «coração já nem se engana com música», «cujo coração já não 

sabe fazer versos», inveja o ciclo infindável de renovação dos entes da natureza, sexualizados 

e férteis, ante a sua esterilidade, inerente às limitações do seu corpo, coberto pela exactidão da 

sua pele: 

 

Mar estéril como eu, em frente à Terra 

E às coisas dela, que se entrefecundam 

Calmas, no análogo e perene jeito 

Do copular, tantálico mistério 

De renovar-se em crias que já trazem 

                                                 
39 Embora datado de 1938 o poema seria editado pela primeira vez em 1941, no n.º 2 da revista brasileira Clima. 
Posteriormente, em 1951, foi integrado por José-Augusto França na revista Unicórnio.  
40 Este volume, apesar de preparado pelo autor para ser editado pela Editorial Confluência, ficou inédito e, segundo 
nota de Fernando Matos Oliveira, em Antologia Poética, «Pelas datas ocasionalmente acrescentadas a certos poemas, 
poder-se-ia dizer, com alguma certeza, que nele se reúnem textos maioritariamente escritos entre os anos de 1938 e 
1949, embora a motivação testamentária do livro tenha levado o autor a incluir poemas que estavam fora deste limite 
cronológico.» (Oliveira (ed.), 1998:57)  
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A morte, pelas veias, como seiva. (id.:13) 

 

Como tal, elege definitivamente a terra como o «ventre» de todas as sementeiras, 

mesmo as mais insólitas, sendo que de estrelas, podem florir «olhos em caules como sexos» 

(E5-431:4). Assim, pela morte imaginada do corpo, feito húmus, fumo ou cinza, de volta à terra 

e aos elementos, conquistará a imortalidade que lhe permitirá todas as transmutações: 

 

Quando eu morrer é que vai ser fazer versos! 

(…) Hei-de fugir pelas ervas 

E hei-de ser mel, que as abelhas 

Hão de beber no meu sangue… (id.:25) 

 

Ora, é essa ideia do poeta enquanto plantador de «pó d’ oiro» (id.:27) e de outras 

coisas mais que só brotam nos terrenos férteis da imaginação liberta e despudorizada que 

António Pedro deixa para a posteridade, também em prosa, naquele que viria a ser 

considerado um romance ímpar no contexto surrealista português, Apenas uma Narrativa, 

publicado em 1942, ainda que escrito numa altura em que o surrealismo, para António Pedro, 

não passava de um conjunto de ecos que recebia da estética de Breton e que tão laboriosa e 

autenticamente soube adaptar ao seu estilo. 

Falamos de adaptação uma vez que não poderemos considerar António Pedro como 

um indiscutível discípulo da estética bretoniana que, fruto do contexto político-social que se 

vivia, chegou tardiamente a Portugal. Note-se que a actividade surrealista fora iniciada em 

França nos anos 20, contudo, só começou a delinear-se no nosso meio artístico, enquanto 

movimento, em plena década de 40, balizado entre os anos áureos da instituição da 

«democracia orgânica» de Salazar e os sinais do seu enfraquecimento, notórios já no decorrer 

da década de 50. 

De facto, importa-nos arrolar um conjunto de acontecimentos e determinar todo um 

contexto que, apesar da ânsia demonstrada por vários intelectuais em operar uma mudança no 

plano das artes - motivada, em parte, pelo estigma da guerra e traduzida numa desilusão 

latente face ao quotidiano, ao conservadorismo académico e social -, constrangeram 

fortemente as iniciativas tímidas e solitárias dos movimentos de vanguarda. O estado ocupava-

se em limitar todas as liberdades, assumindo-se no papel de juíz supremo, como corroboram 

as asserções de Adelaide Ginga Tchen: 

 

A estratégia político-ideológica do regime traduzia-se em neutralizar ou aniquilar os 

manifestos e potenciais inimigos (…). Dividindo e neutralizando quem lhe poderia fazer frente, 

proclamando o anti-partidarismo e o anti-liberalismo, o governo paulatinamente fortaleceu e 

endureceu o poder político. Só que, para a construção de um Estado forte, não bastava 

destruir as forças que se lhe opunham, era preciso percorrer outros caminhos (…). Era 

necessária uma adesão passiva das massas ao projecto de criação de um Estado Novo. 

(Tchen, 2001:45-46)  
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A Exposição do Mundo Português, inaugurada a 23 de Junho de 1940 no intuito de 

celebrar um duplo centenário forçado, o da Fundação de Portugal (1140) e o da Restauração 

(1640), constituída por diversos pavilhões, estratégica e monumentalmente implantados em 

Belém, espaço de louvor da cultura etnográfica e do Império português, seria o acontecimento 

de maior vulto ao serviço da campanha propagandística do regime, projecto de instituição de 

um modelo sólido e harmónico, baluarte da «política de espírito», mostra de euforia, de paz e 

estabilidade, à margem do conflito bélico mundial. 

  

Apoteose do regime, identificado com a história como figura de eternidade, numa Europa 

mergulhada na dramaticidade da guerra, esta exposição proclamava a particularidade 

absoluta do Portugal salazarista e o sucesso da sua política corporativa, capaz ainda de 

aparentar unanimidade e utilizar a produção artística como instrumento de valorização 

simbólica. (Silva, 1995:393) 

 

 Para esta celebração foram recrutados e acarinhados os modernistas mais audazes, 

foi-lhes dado espaço para se manifestarem esteticamente na edificação de um estilo nacional. 

Paradoxalmente, aos modernistas escolhidos era-lhes exigido um comprometimento com o 

poder, um equilíbrio e harmonia que funcionassem como garantes da ideia de ordem e fixidez 

do regime.  

 No mesmo ano da Exposição e no rescaldo da Guerra Civil espanhola, foco de atenção 

dos principais intelectuais portugueses e movimento crucial para a demarcação dos seus 

princípios ideológicos e artísticos, António Pedro conhece António Dacosta, com quem 

promove uma exposição marginal de mostras surrealistas, na casa Repe, contando também 

com a colaboração da escultora inglesa Pamela Boden. Na base deste envolvimento estavam, 

concomitantemente, uma evidente intenção de distanciamento das acções de glorificação do 

regime e a afirmação peremptória de uma disposição de revolta contra a intransigência e 

desrespeito pela diferença, como atesta Fernando de Azevedo: 

 

A paz e a tradição das virtudes portuguesas e do seu heróico eram, [na Exposição do Mundo 

Português], uma fixação e um anúncio do seu extemporâneo, no estar e no devir do português 

no mundo. Contra esta premeditada inocência se mostrava na obra exposta de António Pedro 

e de A. Dacosta o pressentimento assumido de um mundo que não suportava essa 

tranquilidade e ausência, de um mundo a que a violência da guerra e a angústia dos homens 

davam a forma e sentido trágico ao tempo e ao viver. («O Ensaísta» in Azevedo, 1979:38) 

 

 Ambos apartados de qualquer colaboração na Exposição de Belém, Pedro e Dacosta 

desafiaram, assim, a fachada de ordem e equilíbrio, proclamando-se ambos, pelo depoimento 

tardio de Dacosta, «conscientes da necessidade de afirmar uma espécie de ruptura» 

(«Depoimentos» in Dacosta, 1979:46). O surrealismo seria possível, enfim, e derivava «de um 

movimento profundo» deles próprios, de uma vontade arrebatadora de fugir a qualquer espécie 

de convenção por via da audácia e da imaginação, embora munidos de um agudo senso moral, 

consciente da crise ecuménica imperante. Todavia, segundo José-Augusto França, tratava-se 
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ainda de um movimento incipiente, um impulso que se manifestava por intermédio de um 

sistema surrealista «do qual, de resto, os dois expositores não tinham inteira consciência 

teórica» (França, 1965:28), apesar de Pedro ter participado, em Paris, nas tertúlias onde o 

Surrealismo já era uma realidade. 

 A exposição, que foi muito visitada e bastante comentada, contava com seis esculturas 

de Pamela Boden, dezasseis telas de Pedro e dez de Dacosta, composições trabalhadas sob o 

signo da sinceridade que impressionavam pela novidade, pelo seu aspecto teatral, agressivo, 

humorístico, provocante e anti-académico, deixando perturbados, em simultâneo, quer o 

público, quer a própria crítica. Mediante comentários pouco comprometedores, na 

generalidade, a crítica enalteceu a iniciativa41 de «três artistas de tendência ultra-modernista», 

preparando o público para uma eventual visita a «uma exposição arrojada pelo sentido 

subjectivo da sua arte e da sua jovem rebeldia intelectual» (in República, 1940:5). De resto, o 

Diário de Notícias alertava para a originalidade e ousadia da iniciativa: 

 

(…) [n]ão é uma exposição acessível a toda a gente. Isto não quer dizer, no entanto, que não 

seja uma exposição muito curiosa de ver e apreciar, por vários motivos, e entre eles, por esta 

circunstância principal e de peso: a de ser diferente do que se costuma ver e apreciar. Não é 

qualquer o que se arroja a praticar ousadias em matéria de literatura ou arte, e sobretudo 

quando elas se trazem a público, ao público grande, àquele que nunca entende e nunca 

aceita ousadias». (in Diário de Notícias, 1940a:4) 

 

 Já Dutra Faria, em Novidades (Faria, 1940:4), alonga-se em comentários mais 

consistentes sobre a exposição e os expositores, fruto de um envolvimento pessoal e teórico 

manifestado, fundamentalmente, em relação a António Pedro. Tratando-se de uma mostra 

extraordinariamente pessoal e altruísta, por isso, anti-académica, estes «artistas sociais» 

expuseram ante os «olhos dos menos avisados uma unidade que impressiona: unidade na arte 

e em face da vida», na qual fica bem patente a angústia, a inquietação, o sofrimento da 

humanidade. É assim que Dutra Faria destaca, por oposição ao egoísmo dogmático e 

académico, a função libertadora dos artistas, cujas «sensibilidades-antenas» não restam 

alheias aos malogros dos tempos: 

 

Ora, o academismo, hoje, é uma forma de egoísmo: é a recusa do artista a participar das 

dores, dos sofrimentos da humanidade. (…) É o artista continuar a pintar as arvorezinhas 

verdejantes ou carregadas de frutos quando à volta apenas rompem da terra esqueletos de 

árvores erguendo para o céu a súplica negra dos seus ramos nus… (id.:ib.) 

 

 De resto, ultrapassada uma fase da adolescência mais afecta a uma interioridade 

circunspecta em formas líricas, António Pedro foi sempre um homem sensível às coisas do 

mundo, cujo percurso como jornalista, crítico e teorizador de arte aditou à veia poética um 

                                                 
41 À excepção do Diário da Manhã, cuja rejeição da exposição se funda na classificação das mostras como arte «que 
não morre pela simples razão de não ter chegado a nascer com vida, de haver realmente abortado». (in Diário da 
Manhã, 1940b:4). 
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«inconformismo» latente e solidário. Este desejo de intervir no quotidiano nacional foi, decerto, 

motivação bastante sólida para justificar a sua dura experiência enquanto locutor aos 

microfones da B.B.C., numa Londres bombardeada, durante os dois últimos anos da II Guerra 

Mundial (1944-45). Assim se difundiram as suas «Crónicas de segunda-feira»42, mensagens de 

cumplicidade e de esperança nas quais se salientava o modelo de democracia britânica, 

colocado em implícito antagonismo com o poder asfixiante da censura portuguesa, que 

coarctava a produção artística e impedia a livre formação do indivíduo. Pelo convívio com o 

Grupo Surrealista de Londres, com o qual expôs em 45, agudizaram-se as suas angústias e 

frustrações, ante a liberdade ética e estética de que gozavam, ao mesmo tempo que se 

evidenciava a sua paixão pelo teatro. A sua voz, acrescentando uma dignidade nacional aos 

portugueses em Londres e em Portugal, era, assim, escutada por muitos ouvintes que 

passaram a admirá-lo, de ouvido colado ao aparelho com receio de escutas e denúncias.  

 Teria sido igualmente sob os auspícios do inconformismo que se deixara seduzir, por 

exemplo, pelas direcções do semanário Revelação43, logo em 1936, bem como da Variante, 

entre 1942 e1943. A revista surgiu em apenas dois números, exuberantemente ilustrada e com 

uma disposição gráfica inusitada, visando a promoção daquilo «que valia a pena»44 no seio do 

modernismo. Criou-se, assim, um espaço propício à colaboração dos mais destacados 

intelectuais nacionais e estrangeiros, afigurando-se, depois de «Orpheu» e «Portugal 

Futurista», mais uma tentativa nacional falhada45 «para romper certos limites do ‘caso mental 

português’ que, dez anos antes, Fernando Pessoa diagnosticara.» (França, 1965:29) 

 A revista apresentava-se, assim, sob o signo da provocação, dirigida frontalmente às 

instituições, contra um academismo debelado e asfixiante. O próprio título é sintomático dessa 

demanda da diferença e da liberdade como percurso para a autonomização da obra de arte. 

No editorial da primeira edição (Primavera), sob o signo «Do Inconformismo e da Fantasia», 

Pedro esclarece as ambições do projecto: 

 

Variante convida às suas páginas todos os Artistas e Críticos do mundo que sejam 

contemporâneos do seu próprio tempo. Não toma posição de escola ou partido e serve-lhe 

para único compromisso um corte de relações com as múmias de todas as escolas e de todos 

os partidos. É uma revista de arte viva.» (in Variante, 1942) 

                                                 
42 O autor chegou a preparar estas «Crónicas de segunda-feira» para edição, a publicar pela «Inquérito», todavia, o 
projecto, cuja confiscação estava amplamente prevista, foi remetido ao inevitável malogro por força das perseguições 
políticas de que Pedro foi alvo, numa fase em que se envolvia mais activamente em iniciativas de oposição. O volume 
encontra-se disponível no espólio do autor, sob a cota E5-366. 
43 No rosto da «Folha de Juventude», anúncio da renovação do jornal Revelação, inscreve-se como lema do mesmo o 
tal «inconformismo» que tão bem caracteriza o António Pedro de então, sendo que o projecto designado encontra ecos 
profundos na sua atitude perante a vida e a arte: 
   «Inconformismo quer dizer: consciente não-aceitação voluntária da ordem e do sentido actual de todas as coisas, 
implicando essa não-aceitação a procura sistemática de outros caminhos, sem ideias preconcebidas, nem o propósito 
premeditado de uma solução combinadinha. 
   Não queremos fazer nem uma folha política nem uma folhinha literária para ler às tardes. Pretende-se 
ambiciosamente uma peça de laboratório dos que para lá das experiências, se engenham a descobrir nos homens e 
nas coisas um novo sentido de dignidade e de harmonia: um humanismo novo.» (in Revelação, 1936:7) 
44 Expressão utilizada por Pedro no prefácio do «Dicionário Prático Ilustrado». 
45 Após um primeiro número esgotado, a Variante ficou pela segunda edição, dissolvendo-se o projecto logo em 1943. 
No entanto, o autor projectara uma saída em quatro números por ano, um em cada estação. Com efeito, as 
expectativas iniciais foram goradas: o primeiro número saiu na Primavera de 1942 e o segundo já no Inverno do ano 
seguinte. Os dois números restantes que já não foram concretizados propunham-se versar temas como «Da Força e 
da Forma» e «O Amor e a Morte». 
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 No número de Inverno da revista, apresentado com o slogan «O mau gosto também é 

bom», António Pedro publicou «Poder aliciante irónico e explosivo do mau gosto» (Pedro, 

1943:9-10), em apologia do despontar da sua veia cada vez mais surrealista, face à 

incapacidade que revelam a inteligência e a lógica em controlar «todas as forças misteriosas 

do homem» e em corresponder às efectivas demandas da expressão estética, que se quer 

livre. É aqui que António Pedro se retrata aprazivelmente «atascado nas suas transparências 

tremeluzentes», ante a zombaria geral da família46, porque só o «alógico funcional e arbitrário 

(primado do imaginoso e do irracional)», digo, só «o mau gosto», consegue propiciar a 

ambivalência requerida no sentido de superar «o comezinho arranjo do quotidiano»:  

 

Nada como o mau gosto possui essa atraência misteriosa, esse ressaibo aliciante de pecado, 

sem o qual tudo é frio e sem sabor. (…) [S]ó a possibilidade aliciante, irónica e explosiva do 

mau gosto pode corresponder às necessidade de uma expressão estética que se não confine 

na elegância de um jogo de sociedade e, porque tenha raízes mais profundas, deite seus 

ramos mais altos que os cabelos da cabeça, lá onde já nem há vertigens, pelo rés das nuvens 

que são mar coalhado no céu, depois duma evaporação sem alambiques. (id.:ib.) 

 

 O mesmo sentir moderno, o mesmo dever intelectual e moral de defender a arte 

moderna de ataques fortuitos dos anacrónicos representantes da ordem, terão igualmente 

justificado a sua intervenção numa polémica acesa com o General Ressano Garcia, presidente 

da Sociedade Nacional de Belas Artes, que numa sequência de conferências, ainda em 1939, 

apelidara os artistas modernos de «revolucionários sociais, sem ideal, sem Deus, sem 

moral»47, espécie a banir, segundo o princípio ostracista de pureza ariana advogado por Hitler. 

Em «Grandeza e Virtudes da Arte Moderna», António Pedro elabora uma resposta objectiva e 

fulminante, em guisa de manifesto de vindicação do direito à diferença, no qual advogaria a 

causa da arte super-realista, aferindo a ligação do movimento à ideologia comunista como 

fundo necessário à efectivação do direito de intervenção do artista face a um mundo em crise: 

 

Por necessidade de um totalitarismo revolucionário, afirmavam-se comunistas os super-

realistas do grupo fundador. (…) Para os teóricos do marxismo a Arte é dogmaticamente 

social, ou instrumento directo de propaganda, ou o seu reflexo estético. (Pedro, 1939) 

 

 Estavam então confirmados, se dúvidas houvesse, os pressupostos adjacentes ao 

surrealismo que mormente seduziam António Pedro. Mais do que aceitar uma posição política, 

                                                 
46 Este excerto propicia a identificação de António Pedro com uma imagem de POETA que, mediante a ambiguidade de 
uma caracterização irónica, salienta a diferença e originalidade do sujeito: 
«Quando eu era pequeno, havia em minha casa um prato de loiça que tinha pintado no fundo um sujeito de cabelo 
desgrenhado, sobrecasaca desabotoada de abas ao vento, olhos em alvo e nas mãos uma flor. Por baixo uma legenda 
que dizia: - O POETA. A minha família comia-lhe habitualmente fartos de creme em cima. Quando se soube em casa 
dos meus primeiros versos que escondi, foi-me sempre o prato oferecido com pudim, quando havia pudim, e o gáudio 
com que mo davam justificava-o eu plenamente ao esborrachar com o convexo da colher a pasta saborosa sobre essa 
imagem (…). E então, quando havia geleia é que se tornava especialmente atractiva aquela torpeza de ver a família a 
gozar com o poeta, que era eu, atascado nas suas transparências tremeluzentes. (Pedro, 1943:9-10)   
47 Cit. Ressano Garcia, in França, 1972:52. 
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urgia a recusa do academismo obtuso afecto à arte e extensivo à sociedade; urgia, antes de 

mais, recusar os cânones da conveniência, tal como Pedro viria a explicar, mais tarde, já em 

1949, no Catálogo da Exposição Surrealista, no qual os intervenientes respondem à questão 

«a posição surrealista – porquê?»: 

 

 1.º - Porque assim me apeteceu. 

 2.º - Porque um dia descobri que no céu só havia nuvens e na terra transformações. Nesse dia, 

despovoando-se os abismos fictícios da invenção do homem, descobri também que o seu povoamento 

era conveniente para tudo o que não é conveniente. E porque assim me apeteceu. 

 3.º - Porque um dia descobri, que no homem como nas cebolas, havia uma série de capas 

sobrepostas para lhe taparem o que, lá dentro, é realmente de aproveitar. Nesse dia, verificando que 

todos estes entraves eram, de facto, muito mais tenebrosos do que as cadeias em que se fala de 

liberdade, descobri também que o encontro com a liberdade tem a vantagem de ser inconveniente para 

tudo o que não é conveniente. 

 4.º - Finalmente e sobretudo, porque assim me apeteceu. (in Catálogo da Exposição Surrealista) 

 

 Esta sua tendência natural para desafiar as conveniências, a sua postura perseverante, 

altaneira, ousada e vanguardista, o seu ímpeto de realizar o que só lhe seria possível em 

sonho, levou Jorge de Sena, em texto publicado em memória de António Pedro no Diário de 

Notícias (Sena, 1967:15-16), a destacá-lo entre os demais do seu tempo, a garantir-lhe um 

lugar de prestígio ante a crítica, rebatendo as vozes que o consideraram um «artista falhado», 

dado o seu envolvimento em múltiplos projectos que o condenaram ao amadorismo. Mas como 

«amador é o que ama»48 a sua arte, a sua gente, a sua terra, o amadorismo de Pedro ficará, 

para sempre, na opinião de Sena, como marca de um estilo excepcional que o impulsionou a 

dissipar o seu talento apostando na promoção «de muita gente apenas na ânsia de não estar 

só»: 

 

Concordo que havia em António Pedro um porte de grande senhor, que não podia deixar de 

irritar quem não tomou chá em pequeno. Aceito que tinha um jeito e uma paixão de realizar-se 

pessoalmente, que são coisa incómoda, ainda quando a pessoa apenas empurra o espaço 

que os outros não se incomodaram com preencher. (…) [António Pedro foi] um dos raros 

homens, em Portugal, neste século [XX], a possuir aquilo que mereça o respeito de ser 

chamado um estilo. (…) Entenda-se estilo no verdadeiro sentido que não é o de o estilo ser 

esse homem, mas o de o homem criar, para si mesmo, uma linguagem inconfundível. (…) 

António Pedro foi um vanguardista preso ao cheiro da terra, e um nacionalista literário 

inteiramente liberto do ranço histórico-sentimental (…), um modelo de anti-academismo e de 

anti-acacianismo. (id.:ib.) 

 

 Ora, esta propulsão para a acção, este desejo de celebrar num colectivo a «conquista 

do impossível», a sua maturidade, serenidade e, sobretudo, a sua influência e contactos que 

                                                 
48 Cit. item «Amador» in «Dicionário Prático Ilustrado» (Guerreiro, 2007:137-138). 
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mantinha no seio do surrealismo francês, viriam a imputar a António Pedro a condição de 

mentor espiritual aquando da estruturação do Grupo Surrealista de Lisboa (1947-49).  

 O grupo germinou em Lisboa, resultado da reunião de jovens alunos da Escola António 

Arroio49 (António Domingues, Fernando de Azevedo, Mário Cesariny, Pedro Oom, entre 

outros), em ambiente de tertúlia, no café Hermínius, onde se viviam momentos de êxtase 

humorístico recortados por diversas iniciativas experimentais no campo das artes. As suas 

intervenções eram surrealizantes, ou antes, dadaízantes, mas a situação política iria impelir 

alguns dos membros porventura à militância neo-realista, facto atestado por José-Augusto 

França ao considerar que «o surrealismo aparece muito como uma cisão do neo-realismo»50 

por força da situação sociológica de Portugal. 

 Efectivamente, muito embora tenha pesado a condição redutora neo-realista, cujos 

princípios programáticos e gravidade teórica exigia uma resposta séria, constrangedora da 

liberdade individual51, a força motriz dos acontecimentos lisboetas foi a exposição organizada 

por Breton, em Paris, Le surrélisme en 1947, da qual Pedro foi posto ao corrente, ficando Costa 

Pinto encarregue de agenciar o contacto com Breton. De regresso a Lisboa, Costa Pinto traz 

sugestões no sentido de ser constituído um grupo surrealista, mas logo fica apartado do 

projecto dada a sua insistência em participar nos Salões do SNI. Tendo como mentor espiritual 

António Pedro, o Grupo Surrealista de Lisboa (Anexo XVII) vai operar com a colaboração de 

Fernando Azevedo, Mário Cesariny, António Domingues, Moniz Pereira, Vespeira, José-

Augusto França e Alexandre O’Neill. 

 Sendo inevitável alguma dependência em relação à doutrina e modos de actuação do 

surrealismo francês face à quase inexistência desta tradição em contexto nacional, foi 

germinando no grupo a vontade de criar projectos independentes, afectos a ícones 

especificamente nacionais. Nasce daqui a ideia gigante de António Pedro em reeditar a 

Variante, cujo propósito seria o de reacender a chama da arte viva e inovadora em Portugal 

mediante a colaboração de artistas de renome naquela que seria uma revista surrealista 

internacional. No entanto, o projecto falhou, por dificuldades financeiras da Editorial Inquérito e 

todo o material foi dirigido a Breton, em 1948.  

 Ainda em 1947, desenvolvem-se outras experiências tipicamente surrealistas que 

revelam a preponderância do automatismo e do acaso sobre o racional e o lógico, 

nomeadamente, alguns «diálogos automáticos» e os primeiros textos do Cadáver Esquisito. 

António Pedro experimentaria ambos, bem como o cadáver esquisito pictural e outros textos 

automáticos, muito embora este tipo de envolvimento não consubstancie vulto significativo na 

                                                 
49 Ao contrário do que estava consignado nos estatutos do Ensino das Artes Plásticas, sob a direcção de Falcão 
Trigoso, a Escola António Arroio pautava-se por princípios de democracia ante a ameaça do regime (a título exemplar, 
os alunos ficaram ilibados quer da integração na Mocidade Portuguesa, quer das aulas de religião e moral), 
consagrando-se, assim, à revelia do estado corporativista e suscitando o aparecimento de uma geração ciosa de 
liberdade cujos destinos logo se encontram na encruzilhada do surrealismo. Falcão Trigoso saudava frequentemente 
os alunos com princípios como: «Não abdiquem nunca da vossa vontade, não transijam nunca. Sejam, sempre 
senhores da vossa liberdade.» (in Tchen, 2001:150) 
50 Cit. José-Augusto França in Expresso (Seabra, 1982:26R). 
51 Cit. Fernando de Azevedo in Expresso (id.:ib.): «Não podemos deixar de considerar que há um programa ético na 
resposta neo-realista, mas toda a arte, toda a pintura neo-realista, se recusava a tratar qualquer tema sem lhe impor de 
princípio uma gravidade teórica. E essa gravidade teórica tinha que responder, em termos de uma indiscutível 
seriedade, face inclusive à problemática nacional.» 
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obra de António Pedro. No que diz respeito aos «diálogos automáticos», António Pedro esteve, 

aliás, na vanguarda da realização deste tipo de experiências em Portugal, muito embora ainda 

não tivesse formulado, então, consciência teórica adentro o surrealismo, sendo que, logo em 

1936, Dutra Faria publicara, no Diário de Lisboa, exemplos deste tipo de diálogos, para os 

quais terá contribuído a influência de António Pedro, recém regressado de Paris, com as 

novidades do grupo de Breton ainda na bagagem. No artigo, Dutra Faria rotula o diálogo super-

realista como um processo anti-platónico52, publicando alguns exemplos dessas experiências, 

pelo que se transcreve um excerto de um diálogo entre Dutra Faria (entenda-se, «Eu») e 

António Pedro (entenda-se, «A. P.»): 

 

Eu – Porque há mulheres tão feias? 

A. P. – Porque se afrontam os homens com isso. 

A. P. – Qual a mais mesquinha traficância? 

Eu – É uma gata a fugir pelos telhados numa noite de luar, romântica. 

Eu – Que pensa dum financeiro? 

A. P. – Sinto-me a sombra duma idéa [sic] no ventre duma gata. 

A. P. – Quando se acendem as luzes? 

Eu – Quando o sol se desfaz numa porcaria só comparável a um mau quadro. (Faria, 1936b:2) 

 

 Entre 1947 e 1952 viveu-se, aliás, um período de avanços e recuos, entre a 

manifestação de actividades e exposições colectivas e pequenas polémicas e ataques no seio 

do grupo, que evidenciavam, claramente, divergências significativas e comprometedoras da 

coesão do grupo. A mais radical partiu, certamente, de Cesariny que, advogando a 

necessidade de filiação num surrealismo mais puro e literário, de acordo com os propósitos de 

Breton, se desliga do Grupo Surrealista de Lisboa53, ao qual se juntam depois António Maria 

Lisboa, Cruzeiro Seixas, Mário Henrique Leiria, Pedro Oom, Risques Pereira, Fernando J. 

Francisco, Eurico da Costa e Alves dos Santos, apostos na constituição de um grupo 

dissidente denominado de Os Surrealistas. 

 A 31 de Janeiro de 1949, após a cisão e consequente deserção de Cesariny, ocorre a 

primeira (e única) exposição colectiva do Grupo Surrealista de Lisboa, na qual são 

apresentados trabalhos de António Pedro, Dacosta, Azevedo, José-Augusto França, Moniz 

                                                 
52 «(…) [o] diálogo, como o fazem e o preconizam os super-realistas, (…) não incide sobre um determinado tema, nem 
constitui sequer, uma discussão com o seu desenvolvimento lógico ou ilógico e com a sua finalidade clara ou nebulosa; 
(…) não passa dum conjunto de perguntas soltas e de respostas soltas, estas obtidas automaticamente, na ignorancia 
daquelas. O que responde a uma pergunta, formula a seguir outra pergunta; evita-se assim (…) um elemento racional – 
nocivo à liberdade do diálogo. 
   O diálogo super-realista está, por consequência, nos antípodas do diálogo platónico.» (Cit. Dutra Faria «Os diálogos 
do super-realismo» in Diário de Lisboa, 1936b:2) 
53 Em carta, datada de 8 de Agosto de 1948, dirigida a António Pedro, Cesariny dá conta da sua cisão, justificando-se: 
«Serve esta para dizer que me desligo inteiramente do chamado Grupo Surrealista de Lisboa por não acreditar que 
seja Grupo e ainda menos que seja Surrealista». De salientar que, desde o início da formação do Grupo, Cesariny 
expôs a sua fidelidade ao puritanismo de Breton, alertando já para o facto de Portugal não reunir as condições 
necessárias ao desenvolvimento de tal empresa: «Passo a expor os meus projectos quanto a um possível movimento 
super-realista (creio ser o vocabulário a adoptar) português. (…) por não acreditar em nacionalismo literário, julgo 
impossível haver um super-realismo português: o que há, é claro, é – por acidente (…) – uns indivíduos portugueses 
que são super-realistas. (…) Haverá, portanto, toda a conveniência em estabelecer ligações íntimas com Breton (…) os 
manifestos, que comprei, são muito lúcidos, principalmente o segundo… (Cit. Cesariny in Marinho, 1987:30 e 45, 
respectivamente) 
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Pereira, O’Neill e Vespeira, todos implicados numa experiência surrealista que concretiza, 

segundo palavras de António Pedro, «antes de mais, um esforço para a conquista da 

liberdade» mediante a abertura da «válvula daquele automatismo inicial que continua a ser, até 

melhor encontro, a única porta libertadora», o único «processo de desintoxicação» válido 

contra o «sarro» das «contrafacções impostas»54. De salientar, para além de todo o conjunto 

pictórico, no qual se destacavam sobretudo Vespeira e Fernando Azevedo, a publicação 

paralela de quatro «Cadernos Surrealistas» que incluíam o catálogo da exposição55, o romance 

Ampola Miraculosa, de Alexandre O’Neill, um Balanço das Actividades Surrealistas em 

Portugal56, de José-Augusto França (pronuncio da sua laboriosa, comprometida e assídua 

empresa enquanto historiador e teorizador das actividades e partidários surrealistas em 

Portugal), e o Proto-poema da Serra D’Arga, de António Pedro57.  

 O Proto-poema, tal como o próprio nome indica, «não tem nada que ver com os outros 

poemas» (Pedro, 1949:10), sendo que esta asserção do sujeito poético prima enquanto 

expressão de uma nítida derisão relativamente ao «lirismo fácil» (id.:6), entenda-se, 

relativamente ao convencionalismo literário alegórico. Quer isto dizer que as associações 

metafóricas são estabelecidas mediante um princípio de dissemelhança, que muito tem a ver 

com a apologia da «dúplice expressão aliciante e irónica que só as coisas de mau gosto 

conseguem atingir numa ambivalência perfeita…» (Pedro, 1943:10).  

 Neste sentido, pela aproximação insólita e ambígua de elementos num poema que «é 

como as moscas e a Deolinda58», pela estimulação de um ambíguo «gozo» e «prazer» 

mediante tudo o que é repulsivo e «naturalmente / de uma grande crueldade natural» (id.:14), 

opera-se um corte radical com a banalidade do quotidiano, destilando-se do grotesco a 

verdadeira beleza da imagem poética, verdadeiramente insuperável e intraduzível, porque «a 

poesia não está naquilo que se diz / Mas naquilo que fica depois de se dizer / Ora a poesia da 

Serra d’Arga não tem nada com as palavras» (id.:6).  

 Com efeito, concretiza-se o seu desejo de «exaltação sensível», sendo que, à 

semelhança do que já acontecera no seio das suas criações surrealizantes, a correspondência 

                                                 
54 Cit. António Pedro «Posfácio a uma actuação colectiva», constante do catálogo da Exposição Surrealista de Lisboa. 
55 O catálogo, cuja audaciosa e provocatória capa não fora autorizada pela Censura por constituir uma evidente 
manifestação de apoio à candidatura do general Norton de Matos à Presidência da República («O Grupo Surrealista de 
Lisboa / pergunta / depois de 22 anos de / medo / ainda seremos capazes de um acto de / Liberdade? / É 
absolutamente / indispensável / votar contra / o fascismo», foi prefaciado por José-Augusto França e incluía posfácio 
de António Pedro  e contava com as justificações dos princípios surrealistas de cada participante. 
56 A incumbência de elaborar a nota de abertura deste Balanço fora delegada a António Pedro que, num pequeno e 
metafórico texto, tece os mais justificados elogios à acção de José-Augusto França no seio do Grupo Surrealista de 
Lisboa: «No Grupo Surrealista de Lisboa, José-Augusto França é o pescador de enguias. Raras vezes os bichos se lhe 
confundem com os dedos, mas, quando tal acontece, o seu gosto é o de destrinçar exactamente onde começa e onde 
acaba a confusão. (…) O seu caso é, por isso, dum enormíssimo interesse: o duma pessoa extremamente inteligente 
que só aprecia a inteligência como elemento esclarecedor de tudo o mais que há e é na verdade importante. No início 
da actividade do Grupo, coube-lhe portanto o papel de contabilista. Arrumada essa gaveta (…) cabem-lhe, é claro, 
outros papéis de maior responsabilidade teórica, como adiante se verá.» (França, 1949:capa) 
57 No mesmo ano em que escreveu o Proto-poema, António Pedro redigira também um outro poema afecto aos 
procedimentos técnicos surrealistas intitulado «Nem sempre aos poetas apetecem as estrelas», obedecendo 
estruturalmente a uma cadência enumerativa de imagens alegóricas desconcertantes, eivadas de uma toada 
vincadamente erótica, sendo que se faz equivaler o sexo feminino «ao grande formigueiro do mundo». (Cf. Oliveira 
(ed.), 1998:XL)  
58 «A poesia da Serra d’Arga está no desejo de poesia / Que fica depois da gente lá ter ido / Ver dançar a Deolinda / 
Depois da gente lá ter caçado rãs no rio / Depois da gente ter sacudido as varejeiras dos mendigos / (…) Nascem 
odores azedos padre-nossos e membros mutilados // É assim na Serra d’Arga  / Quando canta a Deolinda / (…) 
Nesses dias / As larvas vêem-se menos…»; «É feia a Deolinda», porém, ela «só conta de amores, / E só dança de 
cores / E só fala de flores…». (Pedro, 1949:5-8) 
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sensível e a resposta aos estímulos estabelece-se mediante uma «relação consciente de 

ordem intelectual» - como afere o poeta na definição referencial do termo «ALEGORIA», 

constante do «Dicionário Prático Ilustrado» - embora assente na arbitrariedade do signo 

linguístico. Aqui se funda a recusa do automatismo psíquico surrealista, patente igualmente na 

asserção de que o poema, fruto do labor do poeta, teria sido «escrito conscienciosamente», na 

«secretária / Antes de (…) o passar à máquina» (id.:11). 

 Concludentemente, embora o poema constitua a manifestação mais genuína do 

surrealismo de António Pedro, cujo prelúdio manifesta de antemão a apologia do onírico e da 

ironia clamorosamente humorística59, reveste-se de particularidades que não corroboram a 

totalidade dos princípios advogados pela estética bretoniana e que viriam a contribuir para a 

adopção de uma postura transigente de António Pedro em relação ao surrealismo, uma vez 

que se manteve sempre afecto a princípios de estilo muito particulares e briosamente 

inalienáveis. 

 O Proto-poema fora, sem sombra de dúvidas, uma pequena mostra de ousadia e 

degenerescência académica, contudo, o êxito da exposição deveu-se, sobretudo, à estranheza 

e indecoro suscitados por um cadavre exquis inteiramente pintado60, «sujeitando ao jogo ultra-

individual» (França, 1974:380) os pintores António Domingues, Fernando de Azevedo, António 

Pedro, Vespeira e Moniz Pereira, que terão executado a obra em 1948. Tratava-se de uma 

«pintura automática» e, como tal, de figurativismo necessariamente abstracto e insólito, na qual 

se «cristalizavam os recursos da expressão onírica, comprometida com as pulsões do 

subconsciente e de fantasmagorias mais ou menos sexualizadas.» (Silva, 1995:402) 

 Tornava-se possível, assim, uma actuação colectiva, embora experimentada por cada 

um, individualmente e em plena liberdade, numa tentativa séria de «achar em si o que em 

todos se equivale», transformando a existência individual, pelo despudor, pela nudez, pela 

anulação da «vestimenta da convenção», numa aventura totalizante e colectiva, como aferira 

portentosamente António Pedro no posfácio da actuação colectiva e que, dado o pendor 

empolgante do texto, passamos a citar mais alargadamente: 

 

O acto de libertação será exclusivamente individual para quem se queira nu e não aspire 

apenas à substituição de um modelo por outro modelo, duma regra, por outra regra de vestir. 

(…) Proclamando a omnipotência do desejo e abrindo a fronteira das restrições 

convencionais, sabemo-nos capazes da própria pessoa, o que não é pequeno achado, e, 

quase sem querer, o nosso mundo particular estende-se, como num alargamento de raízes, 

até ao que há de comum e de recalcado em todos os homens. É assim, pela total 

individualização, que se nos torna indispensável uma actuação colectiva. (…) Proclamamos 

pelo exercício da liberdade individual, a primeira possibilidade de um acto colectivo que não 

                                                 
59 «Sonhei ou bem alguém me contou / Que um dia / En San Lourenço da Montaria / Uma rã pediu a Deus para ser 
grande como um boi / a rã foi / Deus é que rebentou.» (Pedro, 1939:3). 
60 O processo de criação consistia na divisão da tela em partes desiguais, atribuindo-se, à vez, uma parcela a cada 
participante. Concluída cada execução individual, o autor encobria a forma pintada de modo a que se pudessem 
entrever apenas as extremidades, permitindo aos sucessores, mediante um estado de absoluta ignorância das formas 
pictóricas inscritas anteriormente, um encadeamento automático da pintura. O «véu» só caia aquando da conclusão da 
última intervenção, pelo que só aí se realizava o absurdo resultante do encontro fortuito de todos os fragmentos (Anexo 
XVIII). 
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seja constrangedor. Tal é a originalidade da experiência que temos levado a efeito, com maior 

ou menor felicidade de resultados por ora, mas desde já, com uma enorme e benéfica 

excitação. (Catálogo da Exposição Surrealista, 1949) 

 

 Ora, é essa excitação do «fazer» que acompanhará António Pedro ao longo dos seus 

dias, porque «é mais importante o que acontece para que um quadro exista do que o próprio 

quadro»61. Para si, o surrealismo, de uma maneira geral, mais do que uma estética bem 

delineada, mais do que um resultado, foi um movimento de subversão, o processo que lhe foi 

possível contra: contra a bisonhice e mediocridade da sociedade portuguesa, contra o 

academismo e o folclorismo instalados nos meandros da vida cultural, contra a escassez de 

liberdade. 

 Não obstante, o ecletismo e incongruências estéticas de António Pedro, a sua pintura, 

eivada de traços literários e de fraca consistência plástica62, não satisfaziam unanimemente 

aqueles que apostavam numa intenção de plena subversão poética. Se para Pedro, bem como 

para alguns membros do Grupo Surrealista de Lisboa, o surrealismo foi um meio artístico de 

demonstrar a oposição ao regime e de criticar as instituições numa determinada fase dos seus 

percursos63, para outros, mais directamente relacionados com o grupo de Os Surrealistas64, o 

movimento consubstanciava plenamente uma atitude poética que advogava a rejeição global 

da realidade.  

 Destas incompatibilidades estéticas derivaram, naturalmente, movimentos de dispersão 

de alguns elementos, apostados na divulgação de práticas individuais, já em meados da 

década de 50, para o que contribuiu também o peso da conjuntura do país, estiolante da 

liberdade e do envolvimento em qualquer acção colectiva mediante um controlo cada vez mais 

apertado, como atesta Leiria, em 1950, num «Comunicado dos surrealistas portugueses»: 

 

(…) [e]m Portugal, não é possível a existência de qualquer agrupamento ou movimento dito 

surrealista, (…) apenas poderão existir indivíduos surrealistas agindo, por vezes, em conjunto. 

A nossa posição de surrealistas portugueses é, portanto, feita de pequenos actos, de 

                                                 
61 Palavras de Vespeira, expressas no Catálogo da Exposição Surrealista, como justificação das suas motivações 
surrealistas. 
62 Sobre as competências plásticas de António Pedro, saliente-se o comentário de José-Augusto França: «Data daí (…) 
o começo da sua vida de pintor com uma matéria que dificilmente domina e com uma inabilidade manual que, 
fraquejando em tantos quadros, sempre os defende de serem frouxos, por causa da própria e cada vez mais proveitosa 
batalha que se trava na sua realização (…), diga-se que o «exprimir-se livremente» (…) não quer dizer nada de 
facilidades manuais, mas significa antes, e poderosamente, a satisfação dum desejo, satisfação poética e total. É esse 
desejo, essa força, que a obra de A.P. proclama.» (França, 1949:9-10) 
63 No supracitado «Comunicado dos surrealistas portugueses», subscrito por Mário Henrique Leiria, João Artur Silva e 
Cruzeiro Seixas, constam as seguintes asserções: «Quando num país o poeta não é mais poeta se não pertencer a um 
partido e o homem não pode ser homem se não for um carneiro, o grande mito do século – LIBERDADE – deixa de ser 
mito para se tornar numa realidade visível que se procura com ânsia e desejo. (…) Também não acreditamos que o 
seguir esta ou aquela tendência estética que, a título de revolucionária, pretenda criar um outro tipo de academismo, 
fosse de qualquer maneira suficiente para nos levar à libertação desejada.» (Petrus, s.d.:107). 
64 Em Junho de 1949, Os Surrealistas inauguraram também a sua primeira exposição, apresentando-a novamente ao 
público no mesmo mês do ano seguinte. Nela colaboraram Cruzeiro Seixas, Mário Calvet, Mário Cesariny e outros cuja 
identidade escapou aos escassos registos históricos conseguidos. Sobre os trabalhos do grupo, saliente-se o 
testemunho de Raquel Henriques da Silva: «(…) Os Surrealistas assumiram desde sempre uma abrangente prática em 
conjunto com a poesia, questionando intencionalmente a autonomia da expressão plástica. Eram também mais 
anárquicos e marginais, comprometidos não com a elaboração da história mas com a plena assumpção de uma 
criatividade exaltante, pessoal e de grupo, manifesta em dezenas de Cadáveres esquisitos, incluindo poemas, 
colagens e desenhos em tinta sobre papel.» (Silva, 1995:402) 
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esporádicas sortidas no campo do desconhecido, é feita de transformações súbitas… (Petrus, 

s.d.:107)   

  

 Inevitavelmente, estava ditada a morte prematura do Surrealismo em Portugal, numa 

altura em que «uma imensa fadiga tomava conta dos autores», uma vez que, «após um 

momento de euforia rompendo a inanidade do meio, o meio voltava a absorver tudo» (França, 

1966:12). Entre as análises que encontram fundamentalmente nos condicionalismos externos 

as causas preponderantes do desfalecimento do projecto e outras, que colocam nas pessoas o 

maior índice de culpabilização, importa-nos salientar uma justificação dual para o facto, 

apontada por José-Augusto França: 

 

É evidente que o Surrealismo falhou entre nós, ao nível do grupo (ou de grupos), e de acção 

colectiva, de responsabilidade moral, para além da formação que num ou noutro pintor tenha 

impresso. A «ausência de tradições de uma imaginação criadora e de uma inteligência e de 

uma cultura atentas» e mais o «circunstancialismo que vem limitando a vida portuguesa» (…) 

explicam talvez completamente tal falência (id.:15). 

 

 A aventura surrealista terminou assim, vítima de condicionantes internas e externas 

que estrangularam as actividades do grupo, sendo que os destinos desta empresa passaram a 

ser geridos mormente por manifestações individuais de uma 3.ª geração adentro os anos 50, 

numa altura em que o surrealismo perde todo o fulgor do seu carácter provocador por força da 

assimilação sócio-cultural dos seus aspectos estéticos mais inusitados. Ultrapassadas todas as 

resistências, o surrealismo operou mudanças radicais e abriu caminho a novas vanguardas, 

como atesta Luís de Moura Sobral: 

 

Do ponto de vista plástico, o surrealismo anunciou e preparou as figurações dos anos 60 e 70, 

e introduziu na arte portuguesa o informalismo e a abstracção lírica. No registo figurativo, ele 

trouxe uma dimensão de imaginário até então completamente inexistente: o sonho e o 

erotismo. (…) Utilizando a capacidade subversiva do humor, exaltando a alegria e a liberdade 

de criação, ele afirmou a coincidência absoluta da poética e da ética que reivindicava para um 

conjunto eclético de objectos, gestos e declarações. (…) Se, de facto, o surrealismo agiu 

como elemento de actualização e de aceleração em relação à história da pintura portuguesa 

da segunda metade do século, ele anunciou também as diferentes tendências conceptualistas 

mais recentes. (Sobral, 1994:284-285) 

 

 Esta tendência automática e abstracizante inerente ao surrealismo que se instituíra, 

não satisfazia, decerto, António Pedro65, igualmente cansado do apertado controlo da censura 

                                                 
65 Na noção «ABSTRACÇÃO» que inclui no «Dicionário Prático», António Pedro deixa bem patente a sua rejeição da 
aplicação deste princípio à arte: «(…) Arte abstracta seria portanto uma arte imaginada e não realizada na matéria 
concreta em que se processa a sua existência: sons, palavras, barro, tinta ou o que for. Uma asneira. 
   Abstractas são as ideias. A ideia do ser, a ideia do devir, são exemplos exactos de duas abstracções. Mas quando a 
ideia do ser se transforma na noção sensível dum ser determinado chamado Elvira, ou a ideia do devir se materializa, 
como quási sempre, na ambição dum jazigo de família, ninguém duvida da sua existência concreta. Ora bem: na obra 
de arte, boa ou má, só há Elviras e pedregulhos. Mesmo na música, o som e o tempo que ele consome, ou em que 
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e da mesquinhez da vida cultural de Lisboa. Pouco mais de dez anos volvidos após as suas 

primeiras experiências picturais, em 1949, Pedro apresenta os seus dois últimos quadros na 

Exposição do Grupo Surrealista de Lisboa, abandonando a pintura e a cidade de Lisboa para 

transpor os seus dramas e angústias para um palco real, onde tudo, porém, é matéria sonhada 

e fingida.  

 É em Moledo que fixa um exílio voluntário, procurando, numa aldeia entre o pinhal e o 

mar, terra mítica cujas imagens trabalhou nos seus poemas e quadros, o refúgio da cidade, 

habitada por «cada vez mais pessoas e cada vez menos gente, como dizia» (Azevedo, Lemos, 

França, 1979:6). Aí, dedica-se igualmente à cerâmica e a actividades artesanais, actividades 

que desenvolve, sem grandes competências técnicas e estilísticas, talvez, na tentativa de 

expurgar figurativamente os males da «sua» terra, manuseando os seus elementos, moldando 

as formas a seu belo prazer. Terá sido mais um grito de angústia e de revolta contra o silêncio 

aviltante da práxis social, numa tentativa de denunciar o desespero que se apodera do artista 

quando a Arte se mostra já improfícua na resolução das suas ânsias. Num texto que podemos 

encontrar no espólio do autor, António Pedro deixa entrever o desencantamento que o levou a 

abandonar a escrita regular, por volta de 1950, procurando alguma espécie de consolo no meio 

rural, em contacto com a natureza: 

 

Eu não tenho nada que ver com literaturas graças ao Diabo que me fez oleiro e ao bom gosto 

que me tirou do Chiado para este Moledo onde o mar me canta debaixo da janela um poema 

que se cansa da mesma rima de água. (E5-488) 

 

 Num outro texto, intitulado «Cópia do que escrevi enquanto comia no restaurante 

Abadia – no dia da queda de Goa», a sua revolta manifesta-se ainda de maneira mais 

expressiva e visceral, a sua frustração é aviltante, destrutiva, infamante. O excerto é um pouco 

longo, mas o excerto seguinte afigura-se-nos assaz pertinente. 

 

Pobre de mim que nasci justo neste semeadouro de escarros a que se chama Portugal! 

(…) Sinto a amargura de ver escavar-se o tronco podre a que pertenço como um cogumelo, 

de que gosto inconscientemente como a carne gosta do osso a que está ligada pela fatalidade 

abúlica dum destino que torna solitários a raiz e a árvore, seja qual fora a terra que as pariu.  

(…) Estou condenado à minha alma como a um cadafalso. 

(…) Nasci. Vivo e ajo. O agir é-me necessidade vital. E como vivo na merda ajo na merda 

como um micróbio da putrefacção. 

(…) Amar-me como me amo é desejar anular-me porque me agonio. 

Ai de nós, portugueses que, quando conscientes, sentimos esta ânsia de anulação como se 

desejássemos um remédio! 

E, porque vivemos na trampa e, como a morte e ela se identificam na podridão, identificamos 

vida e morte somos a própria destruição e o seu anúncio vergonhoso. 

                                                                                                                                               

dura, é apenasmente apreensível pelos sentidos e, consequentemente funciona ao contrário das ideias. Não se 
congemina – é.» (Guerreiro, 2007:128-129) 
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Só na morte real teríamos o prestígio de apodrecer – assim entramos podres na morte como 

um pleonasmo de miséria. (E5-464) 

 

 Em 1952, altura em que escreve o prefácio para o «Dicionário Prático Ilustrado», 

parece encontrar na escrita não referencial e na consolidação de cenários utópicos e insólitos, 

uma alternativa para o silêncio e para a inércia que derivam da insuficiência linguística ante a 

talha da significação, na demanda de uma compensação dignificante da sua condição 

existencial face às adversidades vigentes: 

 

E, antes vítima que renegado, prefiro-me a viver uma vida que não quero a ter uma morte que 

não entenda. E a vida que não quero e tenho é isto de estar aqui, parado, neste Minho de 

regatos mansos, flores silvestres, oiro do ar, cobiças mesquinhas, ancas redondas, cantos 

desafinados e uma grande dignidade no olhar a direito, que é o meu encanto e o meu 

degredo. É isto de eu estar escrevendo para me ler, por acaso, algum enganado; de eu pintar 

para os incêndios; de eu sonhar um teatro que é impossível por causa da pobreza dos pobres, 

da estupidez dos ricos e por serem sempre precisos mais de dez, numa terra onde nunca os 

há juntos, para poder fazer; isto de eu ter de medir, contra vontade, as palavras que guardo, 

por mor de se entenderem as que queria soltar. (Guerreiro, 2007:125) 

 

 Ora o teatro seria, a partir de 1953, enfim, o espaço prodigioso para exorcização de 

todos os fantasmas do quotidiano, o ponto de confluência da poesia, da pintura, dos gestos e 

das expressões enquanto «palavra» que comunica ideias, sentimentos e sensações, porque 

«tudo no homem que o exprime é uma maneira de falar» (in «O labrego lírico», Pedro, 1955:6). 

António Pedro encontrou, assim, no teatro, uma possibilidade de realizar aquilo que queria que 

arte fosse, um espaço simulado de união entre todos os modos de expressão artística, no qual 

o sonho e a realidade se pudessem, por momentos, encontrar. Daí o ímpeto de transformar o 

«verbo em carne»: 

 

Transformar as sensações, as ideias e os sentimentos na palavra que comunica, gestos, 

expressões, aquele arremedo de árvores com o corpo ou aquele arremedo de corpo que o 

tronco esburacado de carvalho anima ali entre as estevas e os cardos, o bailado dos homens 

ou o que os olhos vêem na natureza poisando nela e deformando-a a seu contento – tudo vai 

sendo maneira de falar… 

Pois! Teatro. (…) A verdade do fictício, do forçoso, do imaginado, um mundo paralelo ao 

mundo que há para valer a pena fazê-lo. Paralelo – isto é uma linha de imagens que lhe 

segue a sombra mas nunca se encontra com ela. 

Nunca se encontra quando se persegue [mas], aqui de cima da ponta da casa de um vizinho, 

as linhas paralelas do caminho-de-ferro acabam num ponto mágico de união tanto num como 

em outro lado. (id.:7-8) 
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 Enquanto encenador, teórico e crítico66, desenvolve então, a partir de 1953, no Teatro 

Experimental do Porto, um projecto cultural cuja primordial preocupação era aproximar o 

público da obra de arte, livrando o teatro dos quadros deontológicos e estéticos que o 

caracterizavam desde o século XIX e imprimindo-lhe um sentido cultural assaz interventivo, 

tarefa que desempenhou de forma exímia, dinâmica e apaixonada até ao final da sua vida67, 

até ao dia em que deixou de respirar… POESIA. 

 

Já fiz versos em tempos. A Poesia 

Passei-a depois p’ra o dia-a-dia (…) 

Agora não. Agora a Poesia 

É coisa que eu recebo 

Nos olhos, nos ouvidos, na esperança 

Quando trabalho ou pesco robaliços… 

Transformei-a no ar 

Que respiro aos domingos e à semana (…) 

 

Trago-a como se traz um relógio 

Em vez do pulso, no coração, 

Para ver, apenas de vez em quando, 

Que horas são.68 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
66 Para além da direcção de actores no Teatro Experimental do Porto, António Pedro estava envolvido em vários 
projectos de dinamização do teatro que passavam, quer pela promoção de debates e palestras, quer pela elaboração 
de ensaios e, sobretudo, pela programação de cursos de teatro, cujos rascunhos, anotações ou planificações de aula 
se encontram, na sua maioria, no espólio do autor. Ao longo de três anos (8-3-1960 a 31-1-1963) apresentou ainda 
várias sessões televisivas do programa «António Pedro conversa sobre teatro», no qual se propunham tácticas e 
técnicas de representação, valendo-lhe esta prestação o Prémio RTP, «Colaboração altamente qualificada». Traduziu 
e redigiu peças de teatro, vindo também a editar um Pequeno Tratado de Encenação (1976), para além dos Cadernos 
de um Amador de Teatro (1950). 
67 António Pedro morre a 17 de Agosto de 1966. 
68 Excerto de «QUASE-POEMA ou talvez menos… tanto faz!», poema datado de 30 de Dezembro de 1963, escrito em 
Moledo, que se encontra integrado no espólio do autor com a cota E5/538, juntamente com outros documentos 
avulsos. O mesmo poema foi publicado no Diário de Notícias, a 9 de Janeiro de 1964. 
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II. A Narrativa: despojos de uma faceta subestimada 

 

 

 

 

1. Introdução 

 

 Após termos discorrido sobre o percurso estético e ético de António Pedro no capítulo 

precedente, ao longo do qual se relevaram sumárias particularidades de estilo num corpus de 

obras éditas - fundamentalmente de poesia -, focalizando-se igualmente no plano histórico as 

vicissitudes que, de algum modo, nos permitem situar a sua obra poética numa dimensão de 

devir, afigura-se-nos agora pertinente incorrer numa aproximação aos textos narrativos que são 

objecto desta edição.  

 Efectivamente, o grande volume da obra de António Pedro é consubstanciado por 

poesia, na sua maioria édita, publicada fundamentalmente entre 1926 e 1948, pelo que, muito 

embora acessível a uma escassa comunidade de leitores que a encontram em apenas 

algumas bibliotecas, tem sido alvo do interesse pontual de investigadores. Contudo, todos os 

projectos narrativos, à excepção de Apenas uma Narrativa, permaneceram na penumbra, 

dispersos e relegados num vasto e diverso espólio que reúne, sobretudo, um conjunto de 

contos e novelas escritas cerca de 1934, bem como outros documentos que se estima terem 

sido escritos aproximadamente entre 1936 e início dos anos 40. 

 A maior dificuldade com que nos deparamos na presença destes textos narrativos 

reside no facto de a grande maioria dos mesmos não apresentar inscrição de data ou local, o 

que confrange as possibilidades de ordenação cronológica dos escritos, obstando 

perscrutações alusivas às fases ou tendências de que são representativos. Similarmente, o 

carácter fragmentário e incompleto de alguns trabalhos – uma vez que os textos se situam em 

estádios distintos do processo criativo, desde o esboço que ilumina ideias de repente, ao 

projecto que se consolida em pleno -, inviabiliza uma apreensão minuciosa dos textos 

individualmente. Assim, importa sobretudo a sua consideração enquanto evidências de uma 

obra de maior vulto, enquanto cifra da génese de um complexo e estranho processo de 

criação.  

 Neste sentido, e muito embora não seja objecto deste trabalho dissertar 

meticulosamente sobre o desenvolvimento de linhas de leitura na obra de António Pedro, 

procedemos à divisão deste capítulo em três pontos fundamentais que nos dão conta das 

temáticas mais prementes desenvolvidas nas fases artísticas nas quais poderemos enquadrar 

o corpus averbado para esta edição. 

 Começamos, então, por considerar os trabalhos que manifestam uma toada algo lírica, 

em nítido diálogo com as suas primeiras composições dada a carga dramática evidenciada, 

porém, assentes em princípios divergentes, mais éticos do que estéticos, mais sociais do que 

individuais, mais satíricos do que abnegadamente sinceros. Estima-se que a maior parte dos 
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contos e novelas que integram esta edição tenham sido escritos cerca de 1933-1934, 

manifestando-se geralmente uma tendência de António Pedro em conferir-lhes uma toada lírica 

cujos efeitos trágicos prevalecem em detrimento da possibilidade de personalização e 

realização plenas do sujeito, contempladas, claro está, pela sugestão sub-reptícia de alguns 

motivos surrealistas, que não chegam, assim, a desenvolver-se de forma programática. 

 Num segundo ponto, far-se-á uma apresentação de fragmentos que remetem para uma 

tendência dimensionista, mais premente no percurso de António Pedro cerca de 1935-1936, 

sendo que, ante as várias possibilidades de co-relação entre as artes, se exploram as 

potencialidades da palavra e da imagem como modo de criação de um novo espaço para a 

arte, cujos resultados consubstanciam experiências insólitas e metamórficas tendencialmente 

próximas do surrealismo. Assim se justifica o hibridismo de alguns textos do qual decorre a sua 

designação enquanto «fragmentos». Este carácter híbrido está patente quer no seu 

desenvolvimento temático e estilístico, quer inclusivamente, numa confusão de géneros que 

aflora entre os mesmos, visto que, por vezes, um conto é entrecortado por reflexões teóricas 

ou, alternativamente, as reflexões incorporam o conto ou o romance. Esta manifestação de 

particularidades marcadamente surrealistas, na medida em que pretende quebrar as divisões 

estanques entre romance, conto, poema ou reflexão, empreende, assim, um movimento de 

destituição da ortodoxia e do sectarismo das verdades parciais. 

 Finalmente, num último ponto, cabem considerações sobre os testemunhos narrativos 

resultantes de uma transitória e pouco fértil acção surrealista de Pedro, manifesta no cômputo 

geral da sua obra, sobretudo, entre 1938 e 1949. O que Pedro nos lega ao nível de narrativa 

breve sob os postulados surrealistas não ultrapassa, portanto, uma acção experimental que o 

havia de conduzir à total densidade poética de Apenas uma Narrativa, obra que viria marcar 

um momento de transformação do nosso romance ao aditar à linguagem uma feição 

imaginativa e «fantasmática» que serve as inquietações mágicas de libertação surrealista. 

Entre bosquejos instantâneos e fragmentários, projectos a longo prazo que ficaram por 

consolidar e novelas, na sua maioria incompletas, que patenteiam indícios desse 

comprometimento estético no tratamento de temas como o amor, o sonho e o automatismo, o 

que aqui averbamos não traduz, com efeito, o vulto que a expressão surrealista de Pedro 

conquistou ao nível da pintura, por exemplo. 

 Da rota livre da imaginação, às voltas com a presença obsessiva de ícones fiéis aos 

seus próprios fantasmas, à disciplina do fazer, que premeia uma verbalização sintética, 

imagética e pragmática, o processo de criação de António Pedro traduz, pois, o caso raro de 

um homem que fez sempre e apenas aquilo que lhe aprouve nas artes que escolheu, cuja 

disponibilidade de espírito e de acção o impeliu, na qualidade de amador, «que é aquele que 

ama», a expressar o próprio desejo de viver ao sabor de um profissionalismo exigente e de 

feição anti-académica. 
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2. O drama, o desejo e o crime de pendor lírico 

 

E o 7 é verde, é o Poeta, é bebedeira 

É capa e espada, é romantismo, é Alma 

E um grito agudo a abrir a noite calma 

É um enforcado numa laranjeira!... 

(António Pedro, in «Interpretação Numérica») 

 

 Se o lirismo estático de António Pedro manifesta o primado do amor platónico e de uma 

actividade introspectiva excessivamente espiritualizada e infrutífera, de eivados lastros 

simbolistas e saudosistas que remetem para um tradicionalismo e convencionalismo latentes - 

que o próprio viria a renegar, definindo a sua produção de adolescente como «poesia de dar 

pasto aos deuses» -, a verdade é que António Pedro viria a manifestar um certo pendor lírico 

igualmente em algumas das suas novelas, produzidas aproximadamente até 1934. 

Contextualmente, esta tendência dever-se-á a uma certa proximidade de António Pedro 

relativamente à poética neo-romântica e subjectivista consagrada pela Presença69, afecta quer 

ao dramatismo lírico tradicional de um José Régio, quer à atitude rebelde e subversiva dos 

valores tradicionais de um Casais Monteiro. 

 Neste sentido, estas novelas evidenciam o drama existencial de uma personalidade 

ante as suas aspirações de ordem metafísica, o drama pessoal que não redunda no mero 

alheamento de uma consciência na esteira da sua substância, mas que se projecta em prol de 

uma dialéctica estabelecida com Deus, os outros e a estrutura social. Essa consignação 

justifica a ambígua conduta de um sujeito ponderado e vacilante, titubeando entre a cedência à 

impulsividade do desejo e a obediência aos cânones cartesianos e às normas de conveniência 

social. A sua indeterminação subjectiva conduz alternadamente à sátira, ao grotesco, ao 

pessimismo, ao desespero, e à frustração do sujeito poético, em suma, a um conjunto de 

horizontes trágicos face à impossibilidade de reclamar uma personalidade total. Quer isto dizer 

que Pedro compreende, nesta altura, a necessidade de encontrar um ponto onde as dicotomias 

do ser se esbatam. No entanto, prefere reduzir o sujeito à improficuidade da sua condição 

romântica, que o conduz, regra geral, a fins trágicos. 

                                                 
69 Estima-se que este imbricamento, esta simpatia por alguns motivos estéticos da «Presença», se tenha desenvolvido, 
fundamentalmente, entre 1927 e 1932 (embora a revista tenha prolongado as publicações até 1940), entre a data de 
publicação de Ledo Encanto e uma altura em que Pedro se imiscui em algumas manifestações políticas antes de partir, 
desiludido, para Paris, de onde regressa imbuído de novos conceitos e atitudes estéticas consolidadas no campo do 
dimensionismo. No entanto, a sua colaboração ocasional na revista não traduz um encontro programático entre os 
seus postulados artísticos e os dos presencistas. O que seduz particularmente Pedro no seio da Presença é a não 
coincidência entre o Eu poético e o Eu da personalidade civil adentro a obra de arte, reclamada ostensivamente por 
Pessoa na esteira da classificação vanguardista da arte enquanto fingimento. Não obstante, se por ora, na 
prossecução da valorização do arbítrio e da visão individuais, consente a ideia de retorno a uma fixação psicológica de 
feição neo-romântica patente na literatura, em 1948, ao proclamar na sua Introdução a uma História de Arte que «a 
sinceridade é anti-artística», Pedro desvia-se do equilíbrio presencista e do extremismo pessoano em apologia da 
«veracidade psicológica da forma» aplicada ao espectáculo teatral. Por outras palavras, Pedro defende que a emoção 
subjectiva do autor encontra uma nova objectivação, sofre um processo de transformação que se traduz numa nova 
forma cuja veracidade se alcança imaginativamente. Assim, será possível «re-existir pela ilusão». 
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 Efectivamente, num romance que Pedro deixaria incompleto e que constitui uma 

«espécie de auto-biografia», um relato da «vida (…) comum do mais comum dos mortais», da 

«Vida privada e sentimental de Jerónimo da Silva»70 (Guerreiro, 2007:179-182), denotam-se 

laivos dos movimentos de introspecção de um sujeito lírico sentimental e afecto aos enlevos da 

memória no intuito prazenteiro de «arrumar lembranças», porque a literatura «dá um ar de 

segurança às coisas» e consubstancia um espaço propício à contemplação e à ocorrência de 

revelação místicas. 

 

… [e]screvendo, olho-me com  mais gosto, faço de mim uma personagem que se analisa 

vagarosamente e, sobretudo, tenho o prazer concretíssimo de descobrir certos pormenores 

que me escapariam com certeza de outra forma. (…) Descobri um segredo de que não soube 

sempre servir-me mas que é sem dúvida uma regra maravilhosa. (id.:180) 

 

 Ora, esta «regra maravilhosa», esta revelação mística, ao invés de propiciar a fruição e 

o êxtase resultantes do acesso ao limiar do ideal de sublimação romântica, reduz o sujeito a 

um optimismo acomodado, encerrando todas as possibilidades de mutação e de transposição 

sensível num real imediato e directamente presentificável, o que deixa «um travozinho de 

amargura» que se pretende ignorar, como manifestação de um conformismo e passividade 

vazios de ideais. 

 

A vida não se premedita nem se reforma. A esperança e o remorso são duas coisas religiosas 

cujo significado desaparece com o conhecimento das coisas. Normal como a existência deste 

mundo, ou até por causa da sua aparente normalidade, tudo é como devia ser. Isto que 

deveria saber fazer-me um optimista extraordinário, consegue apesar de tudo deixar-me um 

travozinho de amargura, e não é isso que me interessa, consoladoramente. (id.:ib.) 

  

 A memória gregária, que contempla os sonhos de criança, poderia restar, no entanto, 

como um espaço evasivo onde seria possível operar a reconstituição da identidade do sujeito 

mas, contrariamente àquilo que «dizem uns solenes romancistas de grande chapéu preto», a 

carência de ilusões que o caracteriza em estado adulto inibe-lhe o refrigério de uma «grata e 

alegre recordação de infância», cuja «desconsoladora vulgaridade» lhe causa um dramático e 

«inexprimível desencanto». Da mesma forma, a sugestão de uma relação íntima com Helena e, 

quem sabe, a chegada do amor, coloca no campo das hipóteses um possível efeito balsâmico 

conducente à redefinição do sujeito, mais permeável ao sensitivismo, ao desejo, à ilusão que 

abre espaço à comunhão mística, em abandono de uma realidade marcada pela apática 

incompletude.  

 Quem sabe se seria esse o final projectado por António Pedro para esta novela, 

reconciliador, regenerador e revitalizador, já que o efeito de operar uma reviravolta sobre um 

estado apresentado inicialmente é um processo recorrente particular ao modo de organização 

                                                 
70 Este romance foi iniciado em 1934, contudo, várias marcas estilísticas ressaltam o seu carácter absolutamente 
distinto relativamente a outros contos inscritos com a mesma data, revelando-se, com efeito, mais consentâneo com o 
estilo de António Pedro em plenos anos 20. 
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sequencial das novelas produzidas nesta fase. No entanto, dada a generalizada propensão do 

autor para desfechos impróprios ao comprazimento e realização individual ante as escassas 

possibilidades oferecidas pela realidade, conjectura-se que optaria por manter estático e 

conformado um sujeito apenas vivo pela memória e pelo acto da escrita, um sujeito sem ideal, 

desromantizado. 

 Esta atitude que alimenta a inexistência de um ideal, a castração do desejo, das 

possibilidades de alteridade, da transcendência e da transmutação do sujeito, cristalizado pela 

monótona repetição quotidiana, pelo nada fulgurante e pelos efeitos da memória saudosa e 

afecta a descrições líricas, está patente igualmente na figura do Sr. Gomes, no romance «Sou 

o hóspede mais antigo da pensão da Dona Lúcia» (id.:171-173). Também ele é um homem 

comum, com um nome comum, uma profissão comum que nunca lhe interessou, sem 

ambições e sem imaginação, agarrado aos seus hábitos como uma ostra à rocha, um 

«solteirão sem veleidades» cuja timidez o impediu sempre de gastar dinheiro, seduzido pelas 

cores das ruas de Lisboa e pelas imagens que exaltam as suas lembranças.  

 Neste quadro integra-se igualmente a D. Lúcia, no seu perfil original, antes da sua 

profunda transformação, «uma senhora sem idade, destas que há, viúva segundo os seus 

dizeres e toda a aparência do seu vestuário e da sua compostura», «uma mulher metódica e 

limpa», dedicada, afectuosa e generosa, «uma boa criatura». 

 No entanto, embora o romance esteja incompleto, o narrador anuncia um súbito e 

inesperado desenlace, que classifica como «o descaminho desesperante da (…) personalidade 

comezinha e serviçal» da D. Lúcia, «uma estranha e tosquíssima fatalidade que, não se sabe 

porquê, pairou sobre o seu destino».  

 Fatal é também o destino do Sr. Rodrigues, que num acto de desespero, na 

impossibilidade de encontrar um espaço de conciliação e de harmonização de contrários, 

infligiu «Dois tiros no sósia» (id.:159-160). Surge assim, na narrativa breve de António Pedro, a 

questão da alteridade, não como espaço evasivo e revitalizante de projecção de um ideal, mas 

sim, enquanto instância de provocação destrutiva e jocosa do próprio Eu, incapaz do seu auto-

reconhecimento face a um psicologismo dúbio, revelador da distinção de conveniência 

existente entre o ser e o parecer. Poder-se-á dizer, alusivamente a Régio cujo verdadeiro 

interlocutor do conflito da sua consciência em prol de Deus é o duplo, que também António 

Pedro, recorre a processos de alteridade para dar conta de uma consciência exasperada 

perante o eterno conflito entre espírito e matéria. 

 O Rodrigues era um homem romântico, sonhador e tímido que se consumia, «havia 

anos, num amor sem coragem por uma morenita de seios túmidos que ele entrevia, às vezes, 

passarinhando pelas ruas do seu bairro», um Rodrigues aflito, temerário, «que se metia no 

quarto a chorar como uma criança», de «ideais fechados, tudo fechado pela sua imensa 

cobardia»; o outro, o Sr. Rodrigues da Rodrigues & Cª, o seu semelhante de feição social, «o 

Rodrigues material», «homem de acção», «tratava-o mal quando ele se entediava ante 

qualquer obstáculo», «punha-o sempre de lado, aniquilava-o com contas, esbofeteava-o com 

argumentos e com números», era sereno e obsceno, viril e impulsivo.  
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 Ora, a incapacidade libertação e de concretização afectiva, o platonismo do Eu, 

projecta-se na eficiência laboriosa e na virilidade sexual do Outro, que surge enquanto imagem 

deformada, frustrada e revoltada, enquanto consciência trocista de um Rodrigues impotente, 

preso à sua inferioridade terrena ante os desejos de obtenção do «carinho do Céu». O amor 

aparece, portanto, como o móbil de sedução e perdição do sujeito que, na impossibilidade da 

sua concretização plena, resultante da fusão entre espírito e matéria, desejo e consumação, 

conduz ao crime de feição romântica, ao suicídio. A incapacidade de auto-reconhecimento, 

ante a assombrosa realidade do sósia e a sua promíscua existência, anula o corpo que o 

prende à terra e que impede o consolo da transcendência psicológica unificadora. 

 

Ora naquela manhã, (…) quis o acaso, (…) que quem lhe viesse trazer o fato do alfaiate, 

fosse a morena costureirinha que o seu amor endeusava. 

Rodrigues, apatetado por tal carinho do Céu, nem lhe disse nada, e ficou-se a olhá-la num 

êxtase, como a uma aparição. 

(…) E nisto, o Outro, o Rodrigues material, (…) dum salto fechou a porta da rua e tentando 

agarrá-la, quis possui-la ali. 

(…) Ora quando o Outro, naquele imprevisto golpe de audácia dava um pontapé tão grande 

na sua inferioridade, aos seus olhos brilharam sinistramente as cintilações da arma. Varreu-

se-lhe do cérebro o conhecimento das coisas, e o Rodrigues fraco foi um Rodrigues forte, tão 

forte e tão decidido como o Rodrigues que ele odiava, e, num desvairo, assassinou-o aos 

tiros. 

(…) Chamavam-lhe suicida, coitado!, ele tinha lá coragem! 

Se morreu, foi porque tinha de matar o Outro. (id.:160) 

 

 Outras novelas abordam a problemática da divisão do sujeito e assumem foros de 

romances românticos assentes numa latente sátira social, nos quais se premeia como 

elemento antagonista o conflito entre o impulso instintivo e as exigências morais de 

conveniência social. Quer isto dizer que, apesar de continuar a atribuir à figura masculina 

características que aventam a sua impotência, inactividade e passividade inerentes à sua 

precipitação na clausura de um mundo interior marcado pelo conformismo, resignação e 

abnegação de todos os estímulos inquietantes e transfiguradores, António Pedro passa a 

demonstrar uma certa preocupação de intervenção social por via da apresentação irónica de 

tipos, quadros e comportamentos vincadamente indiciários de arreigada hipocrisia. Este 

propósito subjaz à poética que Pedro divulgaria por ocasião do 1.º Salão dos Independentes, 

em cujo Manifesto, patenteando uma confluência perfeita com a atitude presencista de então, 

proclama a necessidade de trilhar novos caminhos no seio dos espíritos independentes com 

vista à reedificação de uma arte nova, progressista e adversa aos constrangimentos de um 

academicismo obsoleto e «a cair de podre» (França, 1980:34).  

 Neste sentido, em «A mulher do manco» (Guerreiro, 2007:157-158), o autor apresenta 

concomitantemente dois pólos que poderiam caber no campo das antinomias tipicamente 

românticas enquanto premissas de forças adjuvantes e oponentes concorrentes à realização 

do sujeito, dubitado entre a cedência aos desejos mais íntimos e a obediência aos ditames e 
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normas de conduta social. Contudo, a concepção do amor espiritualizado, do terno 

sentimentalismo neo-romântico, é aqui esvaziada de sentido, uma vez que Pedro nos 

apresenta a constância de um quadro amoroso, descrito paradoxal e ironicamente como ideal 

ao mesmo tempo que se revela consentâneo com a premência de adequação, contenção e 

regulamentação social de um espaço comezinho e tradicional.  

 

Foi num amor que bebia luas que começou aquele namoro romântico. 

(…) Amavam-se, como não podia deixar de ser, e que bem que foi dizia a tia Estefânia. 

Amavam-se pelos serões que passavam juntas as duas famílias; ele amou-a porque ela era 

bonita, e porque era a única naquela aldeia da serra, que tocava piano e que falava francês; 

ela amou-o com os porquês que o tinham feito amá-la, e por aquela natural justiça feminina, 

que manda pôr o coração de fora ao que lhe oferece amor. 

Amavam-se muito, convenceram-se muito de que se amavam muito, e foi na lua cheia dessa 

crescente de amor que Eugénio teve o ataque de paralisia. 

Maria da Graça tinha sido educada num convento, e lia muito os romances da avó. (…) Tinha 

feito de si uma heroína de romance romântico e quis casar, quis casar (…). 

O casamento foi uma mera formalidade religiosa, para socialmente lhe ser consentida a sua 

enfermagem solícita, e assim, ela terníssima, ele agradecido, foram vivendo naquela aldeia da 

Serra. (id.:157) 

 

 «Até que um dia», quis o destino que Maria da Graça conhecesse «a cidade e o luxo e 

o prazer», que ouvisse as propostas obscenas de um «bigodinho sátiro» que a fez sonhar 

muito, que valorizasse enunciados repugnantes e ultrajantes da sua honra, ao passo que estes 

inflamavam o seu imaginário afectivo e agudizavam a sua feminilidade, embaciada durante 

anos pelos desvelos da sua «enfermagem solícita». A impulsividade do desejo ganha, então, 

uma força superior, garantido a unidade da figura feminina mediante a fusão das condições de 

mulher e de esposa, concretizadas numa relação adúltera. No entanto, esta unidade, esta 

realização, é dramaticamente redutora, pois o preconceito que a impede de deixar o marido 

inválido, é tão forte, se não maior, que o remorso de uma traição constante. E era esta culpa, 

este ultraje, «que lhe estragava a vida mais, que lhe estragava a vida toda», por isso, 

«continuou a acarinhá-lo muito, e a enganá-lo, coitado!». 

 Assim, afigura-se-nos relevante presumir a pretensão de Pedro em atribuir à figura 

feminina potencialidades de uma emancipação parcial por via de uma necessária dissimulação 

e hipocrisia face a uma sociedade castradora dos seus ímpetos e desejos sexuais, conferindo-

lhe uma acepção dupla, ora angelical e dedicada, ora diabólica e perversa. Esta ambiguidade 

na representação da imagem da mulher aproxima-se, assim, tímida e subrepticiamente, da 

imagem que Pedro constrói no seio do surrealismo, já enquanto proclamação lasciva e 

libidinosa da sua liberdade.   

 Com efeito, a denúncia dos males de uma sociedade comezinha e preconceituosa, a 

condenação de uma burguesia estéril e presumida, à semelhança dos tipos descritos 

igualmente em «350 metros de estrada» (id.:174-178), será uma constante nos trabalhos de 

António Pedro a partir do momento em que «acorda» para a necessidade de agir por via da 
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subversão. E se «a mulher do manco» alcança alguma emancipação emotiva e a participação 

no desejo - mesmo que permanecendo em delito e na clandestinidade, sofrendo apenas as 

punições íntimas da sua própria consciência face à sua conduta dupla -, em «Olarias 33» 

(id.:150-154) não ocorre a coincidência entre os papéis de mulher e esposa, sendo que a figura 

feminina desejável é vilipendiada física e moralmente, vítima dos ímpetos viris e 

inconsequentes do típico burguês, enquanto que à esposa cabe a responsabilidade moral 

sobre o lar e garantir a constância matrimonial. 

 O grande conflito interior é aqui proposto à figura masculina cujo desejo arrebatador e 

compulsivo de possuir Maria José se desvela inexplicavelmente num encontro fortuito 

(«Encontrou-a no caminho de casa. Estava boa a cachopa, e desejou-a.»), assolando-o 

inconscientemente no percurso para a casa da noiva «às vezes com uma pontinha de 

desconsolo – que não era bem! – mas quási sempre com uma indiferença absoluta, com 

aquela indiferença com que pensava, no meio dum sonho lindo, na lição de processo que havia 

de dar no dia seguinte.», assomos que evidenciam a sua escassez de escrúpulos e de pudor 

face a uma necessidade imperiosa de satisfação dos seus ímpetos sexuais mais abjectos. Esta 

obsessão do sujeito em relação ao seu objecto de desejo, patente na repetição inconsciente de 

«Olarias 33» no caminho para casa e a descrição das circunstâncias atmosféricas que 

propiciam uma certa sonolência do sujeito, aproxima-o de um estado de sublimação do supra-

real, consentâneo com a atitude surrealista.  

 

Manhã de água, torva, como se muitos véus de gaze, sucessivamente, se sobrepusessem, 

para embaciar, para não deixar ninguém ver à vontade. Um nevoeiro que apetecia afastar 

com a mão. (…) A humidade da temperatura, nem fria nem quente, a luz baça, deram aos 

membros um certo torpor, uma inconsciente tendência para sensualidades mornas de dentro 

da cama. (id.:152)   

 

 No entanto, todo este êxtase se desfaz num momento de revelação que não legitima, 

de forma nenhuma, a concepção de amor totalizante de Breton, caracterizada pela aurificação 

do prazer carnal, pelo que o final da novela não é redentor e absoluto, remete, antes de mais, 

para os dramas do sujeito a braços com as dicotomias sonho / realidade; razão / emoção.   

 Maria José, o objecto de desejo de João, era «fresca e sadia», com boas «cores, e, 

depois, um corpinho que deixava a desejar o de muitas senhoras»; Maria, a sua noiva, «era 

uma rapariga como há hoje infelizmente poucas. Encantadora: mesmo aquilo que ele queria. 

(…) Um anjo, com um delicioso feitio de mulher», prendada e casta, a mulher ideal para casar 

na qual projectara «sonhos de delícia e vida boa». Duas mulheres. O mesmo nome. As duas 

faces de Jano concorrentes à identificação plena da mulher, material e espiritualmente, cingida 

ao espaço da imaginação do sujeito. 

 

Que estranha a humanidade! Pedaços de sonho e pedaços de carne, às brigas e de mãos 

dadas, a passearem juntos no caminho de casa, no caminho para um jantar natural, burguês, 

em que se falaria da última má-criação da vizinha (…). É tudo sempre assim. Desde o ideal 



II. A NARRATIVA: DESPOJOS DE UMA FACETA SUBESTIMADA | O DRAMA, O DESEJO E O CRIME DE PENDOR LÍRICO 

TEXTOS NARRATIVOS DE ANTÓNIO PEDRO: ENTRE O ESBOÇO E O PROJECTO CONSOLIDADO 66 

mais alevantado à sensualidade mais baixa, tudo vai ter a um jantar, a uma necessidade 

fisiológica ou a um excesso de gula. (id.:151) 

 

 João era um estudante com «aspirações louváveis duma vida serena de comodidade. 

Tacanhinho, mas não era dos piores, Deus seja servido!», correspondendo ao tipo de homem 

que preza os regalos de uma vida fácil e que afasta ignobilmente qualquer possibilidade de 

abalo da estabilidade e do sucesso alcançados, qualquer indício que possa adulterar a sua 

imagem perante a sociedade. Assim, violou Maria José, «que era virgem», após um convite de 

dissimulada pretensão, abandonando-a aos acasos da vida após consumação do seu desejo.  

 António Pedro apresenta–nos, então, no plano literário, um quadro social marcado por 

uma certa ambivalência patente nos modos de percepção da mulher, o que, de certo modo, se 

coaduna com uma série de oscilações, de avanços e recuos, em volta do estabelecimento dos 

direitos e obrigações das mulheres no quadro social, no período estabelecido entre as décadas 

de 20 e 30. 

 Desde o início do século XX, o universo social, afectado por uma grande instabilidade 

política e caracterizado por estruturas e esquemas ideológicos tradicionais, propiciava uma 

inexorável divisão sexual das competências e funções entre homens e mulheres. Assim sendo, 

a mulher, submissa, disciplinada, obediente e socialmente decorosa, devia ser educada em 

conformidade de modo a assegurar as funções do lar enquanto esposa zelosa e mãe dedicada; 

ao homem estavam confiadas as tarefas de prover o sustento da família através do trabalho e 

de garantir a autoridade e o respeito. No que concerne a temática sexual, o tabu e o 

preconceito são palavras de ordem, sendo que a mulher, cuja honra e virtude assentavam na 

manutenção da virgindade até ao casamento, devia mostrar-se receptiva às abordagens do 

marido e encarar o acto sexual como um dever conjugal com vista à concretização do estado 

de graça que é a maternidade.   

  Embora seja de assinalar, no limiar da transição para os anos 20, um certo movimento 

de contestação feminina no sentido de promover a posição da mulher na sociedade, o que 

passava pela vindicação de direitos cívicos e políticos mais relevantes, a verdade é que a 

desagregação do regime republicano no culminar dos anos 20, bem como a consolidação 

subsequente do Estado Novo, não foram factores propícios à superação das desigualdades 

sociais por demais evidentes. Ainda assim, é nesta segunda década que se começa a sentir de 

forma mais sublinhada a presença da mulher no mercado de trabalho citadino, embora restrita 

a determinadas actividades. Da mesma forma, a euforia do pós-guerra e a prática de novas 

formas de lazer e de convívio, acabaram por conferir maior notoriedade à figura feminina, o que 

se traduz esteticamente numa certa ambivalência na representação da mulher, figurando ora à 

luz das interdições morais, coactivas de uma exposição excessiva e subversiva, ora ao ritmo 

dos sons e balanços da moda, enunciadores de uma sensualidade nova.  

 Da fusão destas duas perspectivas contextuais, da insinuação de uma fonte de 

sedução, ávida de sonhos e de desejos, num cenário tradicional, provinciano e folclórico, 

nasce, frequentemente, a ironia, tão cara, como já tivemos oportunidade de atestar, à atitude 

artística de António Pedro, que se projectará ao longo dos anos 30 como reacção a um 
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retrocesso ideológico e estético imposto pelo regime corporativo, centralizador e autoritário de 

Salazar. 

 Assim, nesta fase, a figura feminina surge representada de forma genuína, em toda a 

sua ambiguidade e complexidade, ainda que vaga e subtilmente, assumindo de forma pouco 

recorrente o papel de protagonista, que normalmente se reserva ao homem, na qualidade 

recorrente de personagem incapaz, impotente, passiva e fracassada. Quando, com efeito, o 

sujeito masculino alcança algum feito extraordinário concorrente à sua realização, o sucesso 

tem sempre um gosto amargo. Tal é o caso no conto «O senhor Soares tinha sido soldado» 

(id.:166-167), no qual se projecta a imagem de um homem comum, corneteiro conservador, 

cuja vida «era regrada, pautada como os papéis de música por onde lia a sua parte» e 

alimentada pelo «receio subconsciente de não ser preciso». A sua extrema falta de auto-estima 

fazia com que ouvisse «sempre as palmas como quem ouve o bater duma porta na casa da 

vizinha do lado», até ao dia em que essa rotina se alterou e o senhor Soares passou de músico 

secundário a protagonista de um solo que consagrou a sua destreza musical. Ora, a entrada 

num regime de excepção, a obtenção do ideal, constituiu um peso que a sua comodidade, a 

sua insuficiência emotiva e psíquica, não conseguiu sustentar, pelo que entrou numa espécie 

de transe, fracassando ante todos numa altura em que era premente que se erguesse, 

orgulhosamente, para agradecer a apoteose. 

 

E foi então que o Sr. Soares, sem força nas pernas para se levantar, agarrado ao seu enorme 

contra-fagote que lhe parecia boiar num céu de nuvens tão espessas que o sustentavam sem 

peso numa atmosfera gelada onde estrugiam aplausos, dois rios de lágrimas salgadas e 

escaldantes a correrem-lhe pelas faces, perdeu os sentidos em público, como uma menina… 

O Sr. Soares, burocrata de música que o maestro classificara como o melhor contra-fagote do 

mundo. (id.:167) 

 

 De forma notória, António Pedro situa com frequência a figura masculina 

estrategicamente entre os desmandos de uma ambição desmedida, viril e pouco escrupulosa – 

como já o conhecemos aqui - e frequentes demonstrações de extrema ingenuidade e 

debilidade psíquica, patentes numa exacerbada projecção das suas sensações, receios e 

superstições.  

 Referimo-nos, então, à entidade narrativa que assume temerariamente uma postura de 

constante risco sobre os seus actos resultante de uma conjugação de factores de 

personalidade de índole supersticiosa, comodista e pessimista, o que ressalta da leitura do 

texto incompleto «O espelho que ladrava»: 

 

Não é para me gabar mas quando tudo isto começou eu tinha já a certeza antecipada de que 

ia acabar muitíssimo mal. Para dizer a verdade o que eu pressentia não era exactamente que 

tudo fosse acabar como acabou mas aquela espécie de sentimento desagradável que nos 

invade quando resolvemos ser optimistas. (id.:169) 
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 O certo é que o eco do desafio, tal como o eco das obscenidades que emitiu para o 

fundo do poço, cuja tampa abriu sem o consentimento da família, é «excitantíssimo», embora 

implique uma concomitante sensação de angústia que se avoluma mediante a intensidade do 

prazer experimentado: 

 

Quando terminou a experiência fechei a tampa do poço como se estivesse muito satisfeito por 

ter feito uma coisa que me tinham proibido de fazer (…). Mas o caso é que andei todo o dia 

como se alguma coisa muito desagradável estivesse para me acontecer e quanto mais 

contente parecia perante mim próprio mais aumentava a sensação desfavorável de um 

sentimento íntimo que me fazia muita falta de ter perdido irremediavelmente naqueles ecos 

inúteis. (id.:ib.) 

 

 Embora timidamente, podemos discretear nesta ocorrência um laivo de surrealismo 

que se prende com uma possível aproximação destes instantes de liberdade, em que o 

narrador gritou obscenidades para o fundo do poço, ao conceito de jogo surrealista. O jogo, 

cujo fundamento se traduz no distanciamento do real imediato, consubstancia assim, uma 

manifestação de liberdade dos elementos nele envolvidos, para o que se requer um 

desprendimento da consciência e da lógica do quotidiano. É esse prazer inerente à subversão 

das coerções do real que o protagonista busca. No entanto, a intersecção da realidade 

prevalece sobre o acto fortuito do inconsciente e o raciocínio corruptor inviabiliza a constituição 

de um campo unitário, surreal, no seio do qual habitam todas as antinomias. Fica, neste 

estádio da narrativa, frustrada uma tentativa de incursão surrealista. 

 Se neste caso o pessimismo advém da consciência da improficuidade reconfortante da 

acção, em «Crack» (id.:155-156), é do confronto entre a veleidade da ambição impudente e a 

ingenuidade romântica que ressalta a ironia. 

 José Pitorra da Anunciação, mais conhecido por Pitorras, «senhor de mil presenças», 

dissimulado e astuto, ambicioso e promíscuo, «tinha tudo preparado» para explorar o seu «ovo 

de Colombo», que consistia na exportação de laranjas comportando diamantes no seu interior. 

Para o efeito, aproximara-se intencionalmente da filha do Sardinha da Alfândega, «para se 

poder instalar na confiança da família» e assim, evitar desconfianças sobre a legitimidade do 

negócio. No entanto, o seu plano friamente calculado viria a sofrer um revés, infligido por uma 

inesperada paixão pela «cara bonita» da filha do Sardinha, cujos desvelos o afastaram dos 

seus meros intentos materialistas, acabando por descurar a ocultação escrupulosa do negócio. 

 

Tudo corria bem. 

(…) O mas, foi que ele, o estúpido!, começou a enamorar-se da pequena. 

Como a fome não lhe apertava a barriga, começou a esquecer-se de que andava a 

representar, e começou, mesmo, a descurar as coisas, num namoro pegado. 

Aquilo já andava a dar nas vistas. 

(…) A filha do sardinha estava na Alfândega com a Dona Conceição. 

O Pitorras ficou idiota a ver a filha do Sardinha. 

E a filha do Sardinha estava com calor, e disse: - Ó Joãozinho; dás-me duas laranjinhas? 
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E o Pitorras, o burro, deu-lhe as duas laranjas, e agora já não lhas podia tirar, e ia-se saber 

tudo! (id.:156) 

 

 Mais uma vez, o amor surge como o móbil de sedução e perdição da figura masculina, 

embora a revolta da queda do ideal redunde no conformismo («Paciência!»). Ironicamente, o 

Pitorras calculista, lógico e pernicioso, acabaria por ser alvo da sua extrema ingenuidade 

romântica: para além de, muito provavelmente, e sem disso ter consciência, ter sido alvo de 

uma armadilha da «pequena» a quem enganara ardilosamente, viu a sua racionalidade 

abalada por uma inexplicável inércia e por um assomo instintivo que o impediu de evitar que o 

embuste fosse revelado. «Duas laranjas, uma cara bonita, e um desespero da minha vida» é, 

portanto, a frase que serve de mote a esta história: tanto as laranjas como a filha do Sardinha 

funcionavam inicialmente para o Pitorras como um trampolim para o sucesso. No entanto, 

ambas as preposições, destituídas das segundas intenções que Pitorras lhes atribuira, se 

conjugaram grotescamente para o seu infortúnio. 

 De facto, a todo o texto subjaz um tom jocoso e satírico que redunda na ridicularização 

da situação criada, do antagonismo que move o narrador, agora revoltado, indignado com a 

sua apática acção instintiva e irreflectida que não teria razão de ser «se não fosse aquele 

apetite da pequena». 

 Similarmente, em «Desvairo» (id.:161-162) a figura feminina surge com fonte de prazer 

e de perdição de uma personagem masculina de fraca envergadura física e psíquica, cujo 

sofrimento ante a morte precoce da mulher amada, o conduz a um destino trágico alienante e 

de ímpetos criminosos, à loucura e ao embrutecimento. Uma vez mais, António Pedro 

apresenta-nos um protagonista masculino de perfil romântico, um «doente de sensibilidade, 

não porque sentisse de mais, mas porque sentindo a menos as coisas exteriores, se 

ensimesmava num erotismo obcecado…», perdido de amores por uma «moça loira, fresca e 

sadia (…) que andava a ronronar meiguices, além na areia branca da praia», com «manhas de 

Eva tentadora».  

 Não obstante o quadro romântico e trágico que nos é apresentado na novela, há alguns 

indícios que nos levam a classificá-la como uma experiência que revela já alguma simpatia por 

certos tópicos surrealistas. O facto é que o tema da loucura, abordado no seio do surrealismo 

como ponto de dissolução dos conflitos de uma consciência dúplice, surge aqui tenuemente 

focado, muito embora enquanto consequência trágica da revolta da figura masculina, enquanto 

modo de suspensão de uma consciência atormentada, pois «com os anos esconderam-se-lhe 

as fúrias numa apatia amnésica de bruto», cujo despertar irado só se verifica perante as visões 

da realidade que remetem para as causas que suscitaram esse embrutecimento.  

 

- Era ela! Era tal e qual ela! Ela! O canalha! 

E aos gritos, numa fúria, como se lhe tivessem acordado de repente todas as amachucadas e 

as fúrias contidas e aquela raiva do filho guardada naquele embrutecimento, saltou-lhe ao 

pescoço, e a esganá-lo, centuplicada a força pelo desvairo; 
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- Que era ela! Assassino! que não troçasse dele!, assassino! que lhe tinha morto a mulher! 

Assassino! (id.:162) 

 

 De salientar igualmente que, enquanto a consciência se situa no limiar entre a 

sanidade e a loucura, um pouco de acordo com a sensação de dormência causada pela 

oscilação entre um estado de vigília e de sono, «na aldeia quieta», «na aldeia mansa», 

«boiavam aromas de rosmaninho e de malva». Estas imagens remetem, pois, para a 

inconstância, inconsistência e indefinição consentâneas com o ideal totalizante próximo do 

surrealismo, todavia, este inebriamento denuncia aqui a experiência nulificante de um ser 

alienado e liquidado, sem ideal e sem esperança. 

  A ardente experiência do nada e o drama de consciência que assola o sujeito, são 

manifestações de António Pedro que decorrem talvez de uma herança poética da 

«Presença»71. Todavia, no âmbito da literatura «presencista» - ao contrário do que acontecia 

no campo das artes plásticas, no qual se protela pela libertação das normas na frenética busca 

do novo - as formas de expressão surgem substancialmente acauteladas por um código restrito 

e normativo, conforme a uma escola que augura o equilíbrio. De facto, num determinado 

período, António Pedro primou por conferir alguma verosimilhança às suas novelas no sentido 

de se ajustar a esse «equilíbrio» e com o móbil de induzir um tradicional efeito de comoção e 

dramatismo à história narrada. No entanto, normalmente pela voz de um narrador omnisciente 

e participante que utiliza expressões do tipo «é aqui que começa esta história que eu lhes vou 

contar» ou «trata-se, como sempre, duma história verídica como todas as histórias do 

mundo»72 o autor pretende desvirtuar o índice de previsibilidade da diegese.  

 Em «Personagens à procura de autor», uma crónica de António Pedro que precede «O 

‘Cow-Boy’ de Leopoldville» (id.:163-165), o próprio admite uma certa verosimilhança ao contar 

histórias de «gente deste mundo» para «possível entretém dos leitores», embora as 

personagens, «pelo exagerado dos contornos com que se desenham, nítidos de mais para 

gente viva, e pelo acuminado das situações em que se encontram, demasiado teatrais para 

pertencerem ao quotidiano», não passem de «figuras de farsa ou de tragédia», assentes no 

princípio da «veracidade psicológica da forma». 

                                                 
71 De referir que, ao publicar e valorizar os autores do Orpheu, ao promover a exegese da «novidade ética, psicológica 
e mesmo “metafísica”», a Presença desenvolveu concomitantemente uma acção fulcral na prossecução dos impulsos 
transfiguradores da vanguarda modernista pela iniciativa, fundamentalmente, dos críticos-poetas contemporâneos de 
António Pedro, como Régio e Gaspar Simões. Esta noção de que os movimentos do Orpheu e da Presença se 
encontram estreitamente conexos está bem patente em Tempo e Poesia, de Eduardo Lourenço: «Um mundo poético 
de visíveis actores, como é precisamente o de «Presença», presta-se melhor a uma exegese psicologista. Sem se 
darem conta disso, foi uma espécie de natural transfer aquilo que os jovens poetas-críticos de «Presença» efectuaram 
ao reinvindicar «Orpheu», pois esse «Orpheu» por eles invocado é, em substância, o que corresponde à experiência 
específica da própria criação «presencista». O resultado disso foi o surgimento de uma topologia crítico-literária na qual 
«Orpheu» e «Presença» aparecem lado a lado, ou uma seguindo naturalmente o outro como membros da mesma 
família espiritual e poética.» (Lourenço, 1974:147). No entanto, há que salientar que se falarmos exclusivamente em 
motivos estéticos, há diferenças agudas entre os dois movimentos, patentes sobretudo em duas consciências poéticas 
distintas em face de si e do universo, cujo desenvolvimento não cabe, no entanto, nos propósitos deste trabalho. 
72 Cit. de «Margem Preventiva» que anuncia paradoxalmente como verídica uma experiência, no mínimo, insólita no 
contexto real, sendo que o desenvolvimento do assunto do texto desvirtua uma apresentação prévia do mesmo. O 
facto é que o acontecimento – construção de um automóvel a partir de rodas, eixos, molas e o desenho de um motor - 
é possível, mas apenas na imaginação de quem dela se alimenta e vive, fechando as portas à realidade e à invasiva 
curiosidade das pessoas, a quem só resta também congeminar sobre o que se passará dentro da loja de trens. 
Partindo de um pressuposto de veracidade, António Pedro joga, assim, com o binómio realidade-imaginação, sob um 
fundo social, como que anunciando uma simbiose entre os planos, como adiante se verificará. 
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 O facto é que António Pedro cedo se viria a rebelar contra esse necessário vínculo ao 

real e contra a normalização academista, consagrando-se adepto do estilo livre e sem escola 

na busca de um estilo próprio, original e genuíno. O equilíbrio, começa a procurá-lo no balancé, 

no efeito de surpresa, nos cenários chocantes, nas associações imprevistas. 

 A intromissão da ironia, do sarcasmo e da sátira no âmago de um psicologismo de teor 

neo-romântico, para além de acelerar a dinâmica diegética e de sublinhar a tensão dramática 

pela convocação de efeitos de estranheza e de contraste cabais, propicia ao autor uma 

vinculação muito pessoal mediante a convocação de oportunidades de manifestação de conflito 

com uma sociedade política e humanamente hostil.  

 De forma convincente, embora não rígida, a narrativa de António Pedro, nesta fase, 

afigura-se-nos ambiguamente situada entre os esquemas do subjectivismo modernista de 

índole dramática e uma sede de intervencionismo que se descortina progressivamente de 

forma cada vez mais sintética, pragmática e anti-convencional rumo à alquímica 

complementaridade entre a palavra, a imagem e o espaço. 
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3. A palavra, a imagem e o espaço 

 

 Nem sei se estou a explicar alguma pintura que já fiz ou  

me apetece apenas saborear um gosto de palavras 

 depois dos olhos extasiados. 

       (António Pedro, in «O labrego lírico») 

 

 Após algumas experiências poéticas de pendor metafísico e intimista, António Pedro 

perscrutou, fundamentalmente a partir da segunda metade dos anos 30, a supremacia do sentir 

sobre o pensar através duma imperiosa apologia da «divina exaltação sensível». A função da 

poesia é, pois, captar o sentimento poético, misterioso e intraduzível pela via corrente, que se 

destila da realidade mecânica mediante uma apreensão sensorial abrangente. A verdadeira 

«sagra» poética, como Garcia Domingues a caracteriza, é conferir à exaltação uma acepção 

divina, sendo a poesia a entidade mediadora que liga o sensível ao divino. Logo, o sujeito 

poético passa a procurar nas imagens e nas impressões da Natureza um modo de superação 

dos seus problemas metafísicos, assente num envolvimento sensitivo, sensual e sexualizado 

em abono de uma comunhão total e mística, liberta de constrangimentos formais.  

 Se esta «exaltação» já preconizava uma certa confluência de imagens, sons e 

sensações no espaço reduzido da poesia, a passagem de António Pedro por Paris (1933-1935) 

e o contacto próximo com os meios de vanguarda, atestam-lhe a insuficiência da palavra, 

assim confinada a um quadro literário, em garantir a expressão artística, sendo que «as 

palavras como as cores ou o seu acordo, o ritmo como as formas ou a sua discordância», 

deverão ser concorrentes à objectivação da arte face «ao cansaço dos sentidos», tal como 

proclama num pequeno texto integrado no catálogo da exposição 20 Poemas Dimensionais e 

alguns Desenhos. A palavra, a linha, a cor e a forma surgem então como forma de quebrar o 

elo de aproximação ao real, sendo que a linguagem opera um jogo de desconstrução da 

objectividade mecanicista conferida pelos sentidos, esbatendo-se os índices de previsibilidade 

até então verificados. Consideremos as asserções de Pedro Lapa sobre esta matéria: 

 

O condicionalismo mecanicista a que o quotidiano submete os sentidos, especialmente a 

visão e a audição, será desconstruído pela poesia, agora entendida como um sistema 

semiótico capaz de rearticular os diversos códigos, dirigidos aos diversos sentidos, num todo 

sensível e que se objectiva no poema dimensional. Entenda-se aqui o sensível como a 

emergência de uma dimensão perceptiva múltipla que se revela como uma linha de fuga à 

compulsão mecanicista dos sentidos ou seja, do «cansaço dos sentidos». (in, Catálogo (1999) 

António Pedro – desenhos:11) 

 

 Vemos então ganhar corpo o conceito de «Arte Cósmica», na sua acepção plural e 

gregária, no intuito de conferir o imbricamento e miscigenação entre as várias possibilidades 

artísticas, no encalço da fórmula que lhe proporcione maior liberdade criativa no acto de 
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inscrição da palavra e da imagem no espaço da arte. É então que António Pedro vê nas 

imbricações do literário com o visual um modo de expressão aglutinador de realidades 

heterogéneas: «A poesia precisa cada vez menos de palavras. A pintura precisa cada vez mais 

de poesia» (Pedro, 1936b:15): é esta a premissa que subjaz à sua tendência em conceder 

maior relevância às artes plásticas num período balizado entre 1935, sob os auspícios do 

Manifesto Dimensionista, e 1949, data da realização da Exposição do Grupo Surrealista de 

Lisboa. 

 Se é verdade que as suas experiências dimensionais conheceram grande projecção 

essencialmente na migração do literário para o plástico, sendo de assinalar a organização da 

exposição 20 poemas dimensionais e alguns desenhos, o facto é que o corpus literário afecto 

às experiências dimensionistas se resume brevemente, com maior incidência na poesia, como 

já atestámos anteriormente73. Com efeito, os testemunhos dimensionais que podemos 

assinalar ao nível da narrativa são escassos, embora os princípios imagéticos e metamórficos 

que estão na génese do dimensionismo se venham a instalar de forma irreversível, embora 

aprogramática, em todo o percurso artístico de António Pedro, sendo que em Casa de Campo 

e Apenas uma Narrativa, obras produzidas sob os auspícios surrealistas, também se verifica a 

existência de inscrições dimensionais. O dimensionismo arrojado e o surrealismo ambíguo e 

cauteloso de António Pedro imbricam-se de forma preponderante, o que dificulta a delimitação 

do espaço de cada um. 

 Com efeito, os fragmentos que podemos distinguir neste âmbito evidenciam a 

prevalência do aspecto verbal no processo de gestação da imagem, embora haja casos em 

que se assinala concomitantemente a presença da palavra e da forma. Esta ocorrência revela-

se exemplarmente nos fragmentos «O Caranguejo» (Guerreiro, 2007:101) e «O Patulher» 

(id.:102) uma vez que os textos amplificam as bizarras propriedades ilustradas pelos 

respectivos desenhos. 

 «O Caranguejo» e «O Patulher» poderão constituir, então, uma espécie de descrição 

dimensional de seres supra-naturais que integram o bestiário de António Pedro, projecto que 

deixara inconcluso. Estes seres inusitados, meio fantásticos, meio sensíveis, cuja estranha 

anatomia congrega parcialidades genéticas híbridas, concorrentes às essências humana e 

animal, insurgem-se como verdadeiras aberrações da natureza. O facto é que, embora o 

referencial se situe na esfera do sensível, mediante a convocação de elementos 

completamente díspares que desorganizam a ordem aparente das coisas, Pedro acaba por 

subverter todos os códigos de significação e de lógica, até porque, como diria Pessoa, «nada, 

que seja arte, resulta de uma aplicação da lógica. (…) O pensamento do verdadeiro artista não 

é uma sobreposição da lógica, mas uma disposição harmónica da própria sensibilidade»74. 

 Só assim poderemos conhecer um caranguejo enquanto «mamífero octópode em 

forma de olho e com mãos» ou um misto de pato e de mulher, «bípede alado que se não 

                                                 
73 Referimo-nos aos dois últimos poemas de Solilóquio Mostrado («Poema duma ansiosa exaltação» e «Crise») e a 15 
poèmes au hasard. 
74 Cit. in Prosa publicada em vida, Col. «Obra essencial de Fernando Pessoa», ed. Richard Zenith, Círculo de Leitores, 
2006, pp. 246-247.  
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reproduz», criaturas de morfologias anómalas cuja pungente sexualidade transcende todas as 

orientações e recatos. Esta, de facto, é uma compulsão que António Pedro virá a manifestar de 

forma ainda mais livre, numa dimensão mais consentânea com a «exaltação sensível» do 

desejo, em composições plásticas ou literárias afins ao projecto surrealista. 

 Se bem que estes dois fragmentos ilustrem a complementaridade entre texto e 

desenho, tal como previsto também num esboço incompleto «Roteiro de Lisboa imaginada» 

(Guerreiro, 2007:192-193), na generalidade, é a própria plasticidade da linguagem que, 

tangencial à produção de um efeito metamórfico que anula os efeitos de previsibilidade 

conferidos pelo dispositivo sensorio-verbal, projecta a materialidade fluida das imagens 

submetendo-as a um constante devir rumo a territórios desconhecidos e de declarada anomia, 

o que anuncia a chegada de uma certa imagética surrealizante.  

 Trata-se, portanto, de fragmentos cuja minuciosa descrição apela à construção de uma 

imagem dinâmica que se vai «deformando» numa acepção dupla: numa primeira instância, 

deformar será, como entende João Gaspar Simões, impor a uma forma objectiva outros 

contornos de acordo com uma percepção pessoal, «romper o equilíbrio com que as coisas se 

nos exibem na natureza, de molde a tornar-se eternamente dinâmico o que a materialidade da 

arte haveria fatalmente de tornar eternamente estático» (Gaspar Simões, 1938:325); em última 

instância, a imagem é deformada porque os signos não obedecem a uma configuração 

suposta, residindo a metamorfose na génese da própria imagem. 

  Não obstante, estes fragmentos concebem a disposição de uma imagem que poderia 

ser modelarmente desenhada dada a visualidade da descrição. Daí ressalta a «euforia visual» 

de Cesário Verde, que Pedro sublinha no documento «A euforia visual na obra de Cesário 

Verde»: «o poeta é, muitas vezes, um pintor a quem as mãos traíram. E quando digo pintor, 

digo a melhor imagem de Deus na Terra: o que cria a realidade visível para além da realidade. 

(…) A realidade sensível sobrepõe-se à realidade inteligível» (E5-515). Com efeito, a 

convocação de todos os sentidos para a descrição narrativa adita à mera representação 

figurativa um sentido interpessoal cuja cifra germina, opaca, no imaginário e na sensibilidade 

do leitor-espectador. Consideremos a seguinte descrição de um fragmento sem título e que 

começa assim: 

 

Ontem, quando bebi a água do mar, o sal secou-me todo na língua e foi perigoso. Vieram logo 

os industriais e depois de alguns discursos de inauguração entenderam que deviam 

estabelecer canais de cimento (…). Só me deixaram a campainha livre. Era um horror para 

engolir a saliva mas com o tempo estou certo de que me venho a habituar. 

Nos braços que eu tinha enrolados, os engenheiros fizeram uma estrada. Só doeu um pouco 

o acamar do cascalho mais graúdo. A pedrinha miúda do fim, aquele cheiro a alcatrão e o 

saibro por cima de tudo… (Guerreiro, 2007:186) 

 

 É assinalável, portanto, o modo como a descrição incide na expressão das sensações, 

preconizando uma espécie de envolvimento sensitivo que se adensa ante a configuração da 

imagem, concreta e consistente, embora insólita, de cariz metamórfico, de significado plural. 
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Eis que, em abono da apologia da «exaltação sensível», estes fragmentos surgem mais como 

um apelo ao sentir do que ao pensar, pois é do grotesco da situação descrita fora dos 

referentes colectivos, que ressalta o maior impacto, pela libertação do espírito das exigências 

do real imediato. A função criadora sobrepõe-se, assim, à função comunicativa; a impressão 

que se concebe a partir de um mundo que se cria, efectivamente, pela palavra, transcende a 

contingência dos empregos vulgares da linguagem no quotidiano.  

 

É escusado dizer que a nova linguagem entrevista tende a distinguir-se o mais possível da 

linguagem corrente, sendo o melhor meio (…) de a atingir dar um exuberante relevo ao valor 

emocional das palavras. Esta vida emocional das palavras, muito longe de ser apenas função 

do seu sentido dispõe-nas a discordarem umas das outras e a não irradiarem para lá do 

sentido a não ser agrupadas segundo afinidades secretas, que lhes deixam todas as espécies 

de novos meios de se combinarem. (Cit. Bréton in DUROZOI; LECHERBONNIER, 1976:155-

114) 

 

 Complementarmente, esse efeito emotivo face ao inesperado, em alguns casos, 

adensa-se mediante a afirmação da veracidade de um facto que, afinal, se revela ser 

meramente da ordem do fantástico. Em aproximação ao método surrealizante de inversão do 

que é comum pelo imbricamento do real e do imaginário, o texto propõe ao leitor uma 

expectativa de verosimilhança que, no entanto, cai num fosso de imprevisibilidade, uma vez 

que sai do enquadramento lógico-racional para se desenvolver no universo imaginário 

individual. O texto organiza, portanto, o seu próprio jogo de construção e desconstrução de 

sentidos em cooperação com o leitor, que, de receptor passivo se torna interveniente no acto 

perceptivo: 

 

Isto que se passou e eu vou contar deu-se quando meteram o cavalo de Tróia na minha boca. 

Fez-me doer mas meteram. Todo o cavalo de Tróia, em pau, cheio de soldados e de mau 

cheiro dentro da minha boca. Foi assim: (Guerreiro, 2007:190) 

 

  Estes são, de resto, dois exemplos de desfacializações que mantêm uma estreita 

relação com alguns desenhos. Efectivamente, António Pedro esboçou um conjunto de 

representações distorcidas de rostos nos quais proliferam motivos estranhos à sua anatomia, 

colhidos, frequentemente, da paisagem natural. «Procissão das moscas» (Anexo XIX) ou 

«Pierrot tinha uma vaca» (Anexo XX), são desenhos exemplificativos de uma transgressão 

patente na articulação insólita entre o significante e a subjectividade, elementos constitutivos 

do signo indexante do rosto que surgem aqui desterritoralizados, fora dos códigos do sistema 

de organização e articulação facial. 

 Segundo as asserções de Pedro Lapa na consideração do princípio muro branco – 

buraco negro, de Gilles Deleuze, que consiste na definição do rosto enquanto espaço de 

articulação entre o muro branco da significância e o buraco negro da subjectivação, a 

convocação de elementos estranhos concorrentes a uma representação metamórfica do rosto 
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poderá indiciar uma ameaça do exterior face a uma subjectividade que se redefine 

constantemente. 

 

Tradicionalmente o rosto é uma forma de articulação de uma interioridade com o exterior. (…) 

Por isso este não opera por semelhança ou representação mas é o lugar de sobrecodificação 

que faz passar todas as pulsões do corpo sem que nenhuma seja sublimada. (…) Na relação 

com o visível, o rosto pode inscrever em si os objectos visados, revelando-se ameaçado pelo 

exterior. (in, Catálogo (1999) António Pedro – desenhos:17) 

 

 Objectivamente, ao longo do percurso trilhado, temos visto como António Pedro prima 

por submeter a realidade e todos os focos de visibilidade à sua imaginação transfiguradora, 

sendo que ele próprio se define como ser mutável, enquanto agente de uma revolução ética 

urgente sugerida por configurações estéticas inovadoras e igualmente subversivas. Aliás, esta 

faceta da sua personalidade, embora referida amplamente em artigos biográficos e resenhas 

literárias, embora patente no seu estilo peculiar, só conseguiria ilustrar profusamente mediante 

a recorrência à complementaridade do esboço metamórfico nos seus auto-retratos (Anexos 

XXI e XXII). Neles, a sua «mão» de artista configura o retrato do homem e assegura um 

imbricamento entre subjectividade e significante por via da inscrição transgressiva do visível. 

Neste sentido, podemos dizer que o próprio autor se define em dimensional, embora estes 

auto-retratos datem de 1940, altura em que já se encontra inserido no projecto surrealista.  

 O fragmento alegórico «Tenho que fazer uma história de desenhos animados» 

(Guerreiro, 2007:188) remete igualmente para a consideração do acto de criação enquanto 

mecanismo sensorio-verbal embora também afim às renitências da imaginação na busca da 

palavra incapaz. 

 O sujeito vê-se, assim, na premência de elaborar uma história que não é uma história 

qualquer, verosímil e unidimensional. Trata-se de uma história de desenhos animados, pelo 

que se convoca necessariamente a intervenção do desenho e da forma como complementos 

das palavras, no sentido de configurar o processo de significação. Quer isto dizer que, face 

aos caprichos da «imaginação», que lhe falta por completo, os sentidos e as percepções 

participam alegoricamente enquanto «personagens» que emprestam corpo, volume e dinâmica 

às palavras, na missiva de esboçar ideias, de desenhar «os macaquinhos do sótão» que o 

«bicho do ouvido» e a «menina dos (…) olhos» do narrador ensaiam secretamente para uma 

história que, no final de contas, «não presta». 

 Torna-se, portanto, difícil ler este fragmento sem imaginar uma panóplia de imagens e 

movimentos que se articulam sequencialmente como se de uma apresentação de diapositivos 

se tratasse. Concorrente a este efeito é a própria estruturação do texto que, para além de estar 

disposto esquematicamente mediante a colocação de marcas circulares no início dos 

parágrafos-cenas, dispensa ainda a utilização de articuladores de discurso para que as 

imagens se sobreponham à lógica e conexão discursivas. 

 Este anti-convencionalismo patente na disposição formal e no teor dos fragmentos 

manifesta-se também num texto intitulado «Século XVI-XX» (id.:191) que, pela tradução da 
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substância temporal da narrativa, ilustra igualmente a noção de devir em António Pedro. A 

evolução semântica da língua, um processo natural e inevitavelmente condicionado por toda 

uma conjuntura socio-cultural, justifica, por si só, a íntima necessidade que António Pedro 

manifesta na consideração da arte enquanto sistema aberto, interdisciplinar e infindo, situável 

numa dimensão espaço-tempo plurisignificativa. 

 Assim, partindo da imagem que assinala a deslocação de uma figura feminina da cama 

para a janela aberta, após ter-se levantado, e da consideração do princípio de que isso poderá 

condicionar o seu estado de saúde, António Pedro sugere quatro enunciados passíveis de 

serem enquadrados nas especificidades de expressão linguística e literária de quatro séculos 

distintos, como ilustra o excerto seguinte: 

 

SÉCULO XVI 

 - Azinha não vos chegueis senhora, tão junto a fresta da trescâmara, saída que fostes dos 

almadraques. Podeis colher maleita! 

 

SÉCULO XVII 

 - Poupai-vos ninfa eólica aos zéfiros traiçoeiros que da janela se insinuam como inimigos 

mascarados de blandícias, pois do leito saíste nesta hora, como Vénus da concha, e o vento, 

amoroso, pode voltar a meter-vos nele, não por volúpia vossa mas para o regalo de ver-vos 

vencida. (id.:191) 

 

 Outros fragmentos assinalam ainda a componente metamórfica inerente à descrição 

visualista de cenários, figuras e movimentos nos quais, a par de uma disposição perfeitamente 

insólita, circula uma intencionalidade crítica evidente. 

 «A fábula dos burros» (id.:187) que zurram todos igual e ao mesmo tempo, reveste-se, 

portanto, de particularidades humorísticas com base na apresentação de um quadro insólito, 

metafórico e satírico, configurado sensorialmente pela premência da imagem e das 

onomatopeias. Os burros, que cabem de forma mais consentânea no bestiário de António 

Pedro do que no tradicional universo mítico das fábulas, poderão ser aqui vistos como 

metáfora do provincianismo mental caracterizado por seguir impulsiva e mimeticamente o eco 

das estruturas reguladoras. O facto é que esta subordinação inconsciente e feliz só pode 

conduzir a uma pretensão descabida, incapaz de uma verdadeira personalização, logo, todas 

as tentativas de demarcação do contexto estão goradas ao fracasso: 

 

Foi então que começou a reflexão. Cada burro estava convencido que fazia uma parte do 

zurro igual melhor do que os outros. 

(…) Começaram então a fazer-se mutuamente cumprimentos pela forma como todos 

zurravam igual até todos ficarem zangados. 

Por então cada um não era cabeça valorizada a seu pormenor mais sábio. 

(…) Ao segundo zurro colectivo a desafinação foi geral. (id.:187) 
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 «Terceira carta de amor» (id.:189) parece-nos igualmente uma descrição metamórfica 

que remete para a consideração de semelhante enfermidade social. O narrador encontra-se 

aprisionado num frasco de álcool «a mirrar até ao impossível» num «frasco desinfectado» ao 

lado de «órgãos doentes, disformes e chagosos», sitiado estrategicamente no cimo de uma 

prateleira da qual se vê o quarto, que é «pequeno e tem um cheiro excitante a hospital». Em 

guisa de cogitação, e considerando os recorrentes movimentos de migração do autor entre a 

manifestação estética e a intencionalidade ética, não parece de todo descabida a associação 

do estado actual do narrador, fechado num «cristal sem ambições», à irredutível inércia que 

afecta o indivíduo, constrangido, minimizado e mentalmente depurado pelas forças coactivas e 

reguladoras dos aparelhos político, social e cultural.  

 Afigura-se-nos importante salientar, em jeito de remate, que a crescente visualidade do 

texto, ou seja, a aliança progressiva entre o texto visual e o texto literário, decorre, claramente, 

da progressiva dissolução das fronteiras entre as artes, dando origem a formas múltiplas, 

híbridas e complexas regidas concomitantemente pelas actividades perceptiva e inteligível. Os 

fragmentos narrativos a que aludimos nesta secção, embora não ousemos uma identificação 

cabal de todos eles com o projecto dimensionista, contemplam, porém, uma vertente sensível 

radicada, sobretudo, nas imagens que habitam a natureza, e um exercício pessoal de 

conceptualização linguisticamente orientado na transposição de uma sensibilidade particular, o 

que cabe, inequivocamente, no conceito de Arte Cósmica de António Pedro.  

 Com efeito, há que tomar em linha de conta que esta fusão, esta associação que 

desterritoraliza o literário e a expressão plástica, ocorre por via da transgressão, pela recusa 

em ceder à previsibilidade dos sistemas de correspondência de um academismo amorfo e pela 

consequente proclamação da metamorfose enquanto regime da própria imagem. 

Concomitantemente, esta recusa, este jogo subversivo de índole estética, surge enquanto 

fundamento moral e funcional da obra de arte no sentido em que promove a dinamização do 

real e das consciências num movimento de insurreição contra o paternalismo oficial. 

 A originalidade do trabalho de Pedro reside, pois, na definição de um conceito de arte 

que ultrapassa as noções absolutas de tempo e espaço para se situar em pleno devir e 

mutação, de acordo com a sua definição de ABSOLUTO no «Dicionário Prático Ilustrado»: 

 

O absoluto é incognoscível. David Hume e os fenomenologistas negaram, portanto, a 

aceitação da ideia de absoluto ainda antes de Einstein demonstrar, no campo da matemática 

e da física, a inviabilidade das noções absolutas de espaço e de tempo. (id.:129) 

 

 Complementarmente, o projecto dimensionista pressuponha a «exaltação sensível» e 

«a predominância da sensibilidade sobre o intelecto», ou seja, a intervenção de faculdades 

que advêm de uma consciência acordada, atenta aos estímulos do exterior e empenhada na 

sua tradução mágica e inusitada. No entanto, progressivamente, verifica-se uma descida da 

entidade narrativa ao inconsciente para, livre de racionalizações, expressar o desejo de 

liberdade total, culminando no automatismo patente em alguns textos de teor assumidamente 

surrealista.  
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4. O amor, o sonho e o automatismo 

 

Começa então a gravidez misteriosa de que resulta a obra de arte 

 – um vai-vem dialéctico da imaginação até à carne,  

pelo caminho do falar. 

(António Pedro, in «Dicionário Prático Ilustrado») 

  

 As experiências dimensionais, se por um lado foram tangenciais à abstracção, à 

geometria espacial, por outro, definiram a inquietação de António Pedro e ecoaram o 

entendimento da arte enquanto «ritual de exaltação sensível», enquanto transposição visível da 

sensibilidade do artista e das formas do desejo. No entanto, a maior reserva do projecto 

dimensionista, cuja impressão sensorial se devia sobrepor às perscrutações de ordem 

intelectual, consiste precisamente numa inevitável tentativa de articulação linguística das 

formas sensíveis e do imaginário, o que redunda na acentuação da dicotomia entre a razão e a 

sensibilidade. 

 Ora, seria esta polarização, este condicionamento, que levaria Pedro a aproximar-se do 

surrealismo de forma natural, pois, ao proclamar a condição de «fabricante de visões» com o 

poder de «recriar em mundo o que nasceu em sonho», imbuído das forças subterrâneas do 

inconsciente enquanto alicerce da explosão criativa, irrompe visceralmente o domínio exclusivo 

da razão e da metafísica para os destronar em prol da fecundação de um território sensível. 

Considere-se o comentário de Fernando de Azevedo sobre o tópico: 

 

Mas foi pelo menos através a criação dimensionista que Pedro desprendeu uma força 

subterrânea que viria a exaltar-se tanto na sua poesia como na sua pintura e nesta última, 

seria o motor invisível que o iria aproximar do surrealismo (…). Como anúncio, há um poema 

dimensionista de 1935, onde a mão já ritual, desenhada, sinaliza a descida involuntária ao 

subconsciente na busca do mundo misterioso da irracionalidade. Um verso do poema 

indicando a vertical diz: «O poder d’inventar mundos» e o poema chama-se «O elogio da 

loucura». (Azevedo, 1979:39) 

 

 Foi em 1936, com a exposição dos 20 poemas dimensionais na UP, que Pedro 

assumiu o seu comprometimento com o surrealismo, sendo Sabat, Dança de Roda o primeiro 

indicio de um «movimento para o imaginário» que se repercutirá na pintura ao longo de cerca 

de doze anos, uma vez que os últimos quadros foram apresentados na Exposição do Grupo 

Surrealista de Lisboa, em 1949. 

 No que diz respeito à narrativa, se excluirmos o romance semi-automático Apenas uma 

Narrativa, o percurso de António Pedro não seria muito mais frutífero no seio do surrealismo. 

Apesar dos suportes autorais que serviram de base a esta edição não referenciarem data, 

estima-se, segundo catalogação nos ficheiros do espólio de António Pedro na Biblioteca 

Nacional, que se terá enredado na produção de um conjunto de novelas e romances, muitos 
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deles incompletos e ainda inéditos, por volta de 1934. Não obstante, são escassos os textos 

que evidenciam manifestos indícios da empresa surrealista, mostrando-se mais consentâneos 

com uma herança presencista eivada de traços neo-românticos.   

 Se na novela incompleta «Baile de Máscaras» podemos destacar apenas meros 

prenúncios surrealistas que não se desenvolvem em pleno, em «Sensasonho» e «Monotonia», 

textos igualmente incompletos, essa influência torna-se preponderante, sobretudo na 

exploração da questão do amor num patamar que se situa entre o sonho e a realidade. 

 Em «Baile de Máscaras» (Guerreiro, 2007:206-207) a interpenetração do sonho e da 

realidade é inicialmente sugerida por uma obsessão do sujeito com as horas, sendo que, 

estranha e aparentemente, o relógio marca sempre seis horas: 

 

Eram seis horas. Seriam seis horas? Já olhara três vezes para o relógio e de todas as três 

vezes lhe parecia ter sempre visto seis horas. E o relógio estava a trabalhar. Além do tic-tac 

certinho do maquinismo lá andava o indicador dos segundos numa roda viva para não deixar 

dúvidas a ninguém. Enganara-se. Seis horas? (…) Não compreendia, no entanto, como é que 

das três vezes se enganara sempre da mesma maneira. Seis horas? Agora é que não havia 

confusão possível eram seis horas. Aquele enfiamento das duas setas uma para cima outra 

para baixo no mostrador sem números do seu relógio de pulso não dava lugar a enganos. 

(id.:206) 

 

 Justifica-se depois este equívoco quando o narrador descreve um quadro propício ao 

desprendimento da consciência no sono. A obsessão com as horas ter-se-á manifestado num 

sonho onde projectara o desejo e a ansiedade inerentes àquele efectivo baile de máscaras, 

para o qual tinha designado, inclusivamente, um disfarce de galo, imaginado por 

dissemelhança, «com botas de montar e um seio de mulher no sítio das condecorações», que 

serviria o intento de camuflar a sua banal identidade. Não obstante, são os sentidos que, ao 

consagrarem a sua ligação ao mundo físico enquanto o espírito divaga num espaço intersticial, 

operam o despertar da sua consciência: 

 

Decididamente estavam a passar-se com ele coisas muito desconcertantes.  

(…) Entrava-lhe no quarto uma luz de quietação muito macia, uma espécie de nevoeiro 

luminoso fraquinho que doirava tudo e deixava os objectos suspensos como se não tivessem 

peso. Ou seria da luz ou de estar à espera ou do desejo de alegria que o tomava tão 

serenamente, adormeceu. 

Acordaram-no os passos da Jacinta (…). Os passos ou aquele cheiro a ferro seco que 

acompanhava sempre a mulher.  

(…) – Senhor Ilídio, são seis horas! (id.:206-207) 

 

 «Sensasonho – História duma noite» (id.:112-115), coloca no próprio título e na 

epígrafe – «Sonho? Realidade? Sabe-se lá onde começa e onde acaba cada coisa?» - o mote 

das preocupações surrealistas. A partir da amálgama neologista do título obtém-se uma 

imbricação entre «sensação» e «sonho», ou seja, opera-se a fusão entre a sensibilidade física 
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decorrente de um estado de vigília e o desprendimento do espírito inerente ao estado alienante 

do sono, entre a realidade e o sonho. O sujeito situa-se, portanto, num ponto indefinido, 

desconhecido, «fantasmático», enquanto o seu espírito transita por entre os elementos 

tangíveis que o cercam durante o período de espera pela amante: 

 

Esperava-a. Em frente da janela, enterrado na poltrona de veludo, sentia-se adormecer numa 

emudecida exaltação sensual.  

(…) Pela janela, entre a névoa que o luar liquefazia numa translucidez leitosa, o contorno das 

casas e das coisas tomava um ar fantasmático. Maugrado o vidro da janela e o calor do 

aquecimento sentia-se trespassado de humidade e, como a luz dos candeeiros da rua, 

rodeado dum halo de transparências a desfazer-se no escuro. (id.:113) 

 

 Ora, desta situação de alteridade entre o espírito e a matéria, da confluência da 

«realidade psicofisiológica»75 e da realidade exterior, resulta um estado de inércia, de 

dormência e de lassidão, que se intensifica à medida que se consolida o envolvimento 

amoroso.  

 

Boiava. Era essa a sensação. Desconhecia-se a boiar na humidade e dormente como se 

tivesse ingerido um narcótico. Sentia-se de cortiça e a boiar, como uma rolha. À ideia, sorriu-

se. Tinham metido uma chave na porta. 

(…) Sentia-se desarrumado e sonâmbulo sobre a poltrona. 

(…) Sentia-se emagrecer progressivamente, emagrecer e esvaziar-se como se fosse possível. 

Ganhara na estranha sensação uma espécie de lucidez sonâmbula que lhe permitira assistir a 

si mesmo, à impossível passividade abúlica do seu corpo que se desumanizava em trapo. 

Via e ouvia. Do tronco e dos membros tinha uma vaga percepção anestésica. Cortiça – como 

se fossem em cortiça oca. Cortiça e pano. 

(…) Sentia-se longo e sem pés – cada vez mais longo e insensível. Do corpo, só o sexo 

desconforme lhe pertencia inteiramente. 

(…) Foi então um frenesi. (id.:113-114) 

 

 Os sentidos são, portanto, a única via que lhe permite aceder a esse estádio, a única 

instância de si que permanece acordada para vigiar a suspensão do estado interior em relação 

ao exterior, progressivamente mais vazio e violento: 

 

Derramavam-se-lhe luzes sobre os olhos como estrelas cadentes. Zunia-lhe aos ouvidos 

como que um surdo ruído abafado. Os movimentos do coração ritmados compassados e 

sonoros, sentia-os no pescoço e nas orelhas. Ouviu vagamente a «boa noite» que ela lhe deu 

depois dos beijos e vagamente a viu, suave e serena como sempre, puxar sobre si o guarda-

vento que encobria os lavatórios.  

                                                 
75 Natália Correia destaca a tese de um «pioneiro das ‘experimentações oníricas’», Hervey de Saint-Denis, como 
formulação avant-la-lettre das interpretações surrealistas do sonho, segundo a qual o sonho é «um lugar geométrico 
onde se encontram os planos da realidade psicofisiológica, da realidade exterior e da realidade supranormal». (Correia, 
2002:192) 
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(…) Ouvira nítidas as palavras. Nítidas de mais, alto de mais. Sabia, porventura, que tinham 

sido segredadas, quási ditas num queixume – mas ouvira-as gritantes, inumanas, recortadas 

abrupto no silêncio como duas lâminas luminosas na escuridão. (id.:113) 

 

 O desregramento dos sentidos do narrador e o seu alheamento racional permitem-lhe o 

acesso à alucinação. Do mesmo modo, ao desembaraçar a palavra do seu referente habitual, a 

escrita surrealista torna-se «iluminação», torna-se imagem a partir do verbo.  

 A interpenetração entre o sonho e a realidade adensa-se, precisamente, quando, 

paradoxalmente, o narrador abandona a descrição verosímil na sequência de uma reiteração 

prévia: «Era uma noite real». Todavia, «sobre as esquinas dos móveis o luar desenhava ou 

gumes ou fantasmas. O quarto, no silêncio alvíssimo, submergia-se, como se uma onda de 

brancura o balançasse no ar». O insólito avoluma-se quando uma das gravuras do quadro 

parece ganhar vida própria. A deriva no limiar do exterior e do interior, da realidade e do sonho, 

abre espaço à metamorfose e consubstancia-se na ideia de voo: 

 

Depois reganhavam as coisas o seu lugar entre os caixilhos, mas cresciam, ampliavam-se. 

(…) Até que, nítido, irónico e suave, o homem se mexeu. Voltou a carinha redonda que era 

corada e meninenta. Sorriu. Desdobrou da marreca duas asas de libélula, translúcidas e 

coloradas de manchas em arco-íris. (…) [E] enchendo o peito de ar, como a espreguiçar-se e, 

devagar, com uma lentidão de gaivota perdida no céu sem movimentos, desprendeu-se do 

quadro, voando. (id.:114-115) 

 

 A ideia de voo ao longo do sonho está também patente em «Monotonia - Ausência de 

romance duma vida vulgar» (id.:104-111). A trama desenvolve-se em volta do conflito interior 

de Alfredo que, após ter desvirginado a namorada, pondera a incumbência moral de casar com 

ela.  

 Alfredo viu-se então absorto pela fantasia que «colava raciocínios sobre o incidente», 

ou seja, encontrou-se «numa esplendorosa alucinação quieta», embrenhado em pensamentos 

desconexos, interrompidos, comentários que «nem eram comentários na baralhada da sua 

cabeça. Tudo era uma luz vaga, espécie de bruma que deixava adivinhar e que apagava tudo. 

(…) Bailavam-lhe frases na cabeça e tudo lhe sabia a choco, a infeliz na forma». «Era por isso 

que andava ali, atontado, deambulando pelas ruas como se andasse doido… quási como se 

andasse doido», cuja única distracção do subconsciente em plena actividade onírica se 

traduzia no «pormenor da mosca sobre a orelha! Nítido, a cortar-lhe a imaginação como um 

desvio era o luzir do corrimão pela escada acima sob a luz da clarabóia.»  

 O sonho e a realidade interpenetram-se, portanto, e os elementos da realidade 

tangível, concomitantemente com a formulação de juízos de valor que apontam para um certo 

sentimento de remorso, interrompem as suas alucinações mais perversas: 

 

Levou imenso tempo, a carregar muito no lápis, e desenhou uma mulher como não vinha em 

almanaque nenhum, toda torta, toda nua.  

Escreveu-lhe por baixo uma palavra obscena. 
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Desvirgara-a! A ideia insistente tornava-o todo um infinito e indefinido sentimento de remorso. 

Que boa mulher tinha saído a Amélia!... e sobre o desenho indecente aquela palavra 

indecente cresceu como nos anúncios de cinema até dar-lhe um safanão no corpo todo que o 

fez odiar aquela perseguição. 

(…) O corrimão da Amélia, é verdade – ele ia casar… ele tinha desvirgado a pequena ontem à 

noite. Não podia deixar de ser… Que chatisse! (id.:106-107) 

 

 Com efeito, à semelhança do que acontecera no romance anterior, este intercâmbio 

concretiza-se mediante a mesma ideia de voo permitida pela metamorfose: 

  

Era sono, um sono horrível, desde a véspera, cheio de pesadelos de que ele nem ao menos 

se lembrava. Só se lembrava de andar pelo ar como se não pesasse, por cima dos eléctricos 

sem ninguém reparar, com uns pés enormes umas pernas muito compridas um corpinho 

pequenino e cá muito encima uma cabecinha de grão-de-bico só com olhos, como as 

libélulas… como as libélulas… como um boneco que ele tinha visto na capa dum livro – era o 

Charlot – todo maltrapilho e de patins. Ele também tinha patins… tinha, a escorregarem na 

linha dos eléctricos, muito brilhante, como agora. (id.:107) 

 

 Este voo, simbolizando um ultrapassar de conflitos pela livre circulação do desejo num 

«vaso comunicante»76 entre o plano do quotidiano e o plano do supraconsciente, exprime uma 

certa unificação interior com base na compreensão de numa dialéctica premente: face à sua 

natural mutabilidade, o homem não pode fixar-se evasivamente nem no desejo que se projecta 

em sonho, nem no tédio mórbido da realidade. A sua realização completa, a resolução das 

questões fundamentais da vida, encontra-se na transgressão, na intercomunicação entre a 

realidade racional e a surrealidade irracional.  

 Esta ideia de voo para uma realidade absoluta está também patente no domínio 

plástico, sendo a figura do «Avejão77» a síntese da comunicação entre os estados de sono e de 

vigília. A figura paira no ar, boiando como se não pesasse, como uma espécie de ave que faz a 

sua aparição metamorfoseada em homem, e apresenta-se de olhos fechados, num cenário 

nocturno, o que indicia que se encontre num estado de dormência próximo do onírico. 

 A tela apresenta-se nitidamente dividida em dois planos horizontais que sugerem dois 

mundos distintos: a metade superior da composição, na qual se enquadra a figura sonolenta do 

«Avejão», sugere um cenário onírico e de feição espiritual onde se projecta o desejo; a metade 

inferior, habitada pela cidade acordada, sugere o real quotidiano aprisionado pelos ditames da 

razão e ameaçado pela guerra. A ligação entre os dois planos, que restabelece a unidade do 

homem numa espécie de existência absoluta que supera as antinomias entre o real e o sonho, 

entre a razão e o inconsciente, obtém-se, portanto, pela disposição das mãos do «Avejão» no 

                                                 
76 Alusão à obra Vasos Comunicantes de Breton. 
77 A figura do «Avejão» percorre intertextualmente a pintura de António Pedro. Esta figura, de presença preponderante 
no quadro O Avejão Lírico, aparece também em quadros como Intervenção Romântica, Da minha janela e Rapto na 
Paisagem Povoada (Anexos XXIII a XXVI) 
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eixo que define a fronteira entre os dois mundos. Mais uma vez, as mãos78, motivo tão 

recorrente em António Pedro, traduzem uma noção de poder, preenchendo a feição material do 

desejo acessível ao homem, liberto dos entraves da razão e capaz de despertar o amor. 

Simbolizado pela túlipa branca, a temática amorosa surge aqui representada por um casal que 

se abraça no passeio e para o qual o «Avejão» aponta, como que revelando as potencialidades 

emancipadoras e regeneradoras do amor. 

 Decerto a imaginação, bem como a alienação, as alucinações, o delírio e, em última 

análise, a loucura, propiciam momentos de prazer aos sujeitos que os experimentam, inerentes 

aos movimentos de liberdade que proporcionam, sendo inegável «que eles retiram grande 

conforto da sua imaginação, que saboreiam suficientemente o seu delírio para suportarem que 

só para eles seja válido» (Breton, trad. 1993:17). Em «Margem Preventiva» (Guerreiro, 

2007:203-204), o desejo do homem que se resolveu a ter um automóvel, mesmo que 

construído apenas «com quatro rodas, eixos, molas (…) e um motor todo catita, muito bem 

desenhado em cima dum papel tal e qual como se já fosse verdadeiro», supera os 

constrangimentos de uma vida vazia e economicamente inviável. Alimenta-o apenas a ilusão 

de andar «às voltas com as rodas antigas e com o desenho bonito, muito convencido que está 

a andar de automóvel». 

 Quer isto dizer que o refrigério da alienação se sobrepõe, portanto, ao preconceito que 

se associa à sua marginalidade, à inoperância do trato diferenciado patente no desespero de 

quem afere que «ter um filho tolo é a perdição da gente», num «Trexo de um conto possível»: 

 

- Na aldeia só os tolos escapam. Só os tolos não pertencem à paisagem como as rochas e os 

musgos. Só os tolos, porque lhes não mexem, se livram do contágio da sua abjecção. Mas 

andam por aí como as almas penadas, emigrados do seu mundo, transidos de pasmo e de 

espanto, erguendo a sua fome abstracta contra a fome mecânica dos outros. Porque comem 

afinal, porque os deixam, afinal, embora lhes batam, porque impõem afinal a sua lei. Só os 

tolos são homens!” (id.:202) 

  

 Aqueles cuja «ambição que lhe[s] move os braços e as pernas [se] limita ao alcance 

das suas mãos», cuja «fome mecânica», caracterizada pela ausência de «lirismo», de 

imaginação, os impede de serem «homens» com «asas», são apenas vítimas da abjecção da 

Natureza, condenados à mundaneidade da «labregagem toda da terra», que procura na 

religião uma evasão fácil para «o horror da aldeia»: 

 

(…) e assim nasceu a tragédia da sua espécie, a luta sacrílega contra si mesmo, essa 

tentação abismática do húmus e do céu que faz dele um monstro – onagro delirante de pés no 

charco e zurrando à lua, todas as noites, os dentes brancos de herbívoro medonho 

                                                 
78 Numa nota intitulada «A pintura do Avejão Lírico na pintura de António Pedro», integrado na separata Da poesia 
plástica, José-Augusto França classifica do seguinte modo a «mão» de António Pedro: «Mão-asa, mão árvore, mão 
nuvem, pássaro, cabeça, móvel – mão-aflição e pesadelo, sempre presente nas formas de um bestiário privado e 
assim lançada sobre as coisas. 
  Sobre as coisas e sobre o mundo. Esta mão, metamorfoseada em mão até, assume um poder cósmico que, por 
indefinido, gera o mistério da pintura de António Pedro.» (França, 1951: 8) 
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desenhando-se como um riso de caveira no deserto povoado e ondulante do escuro, ainda 

tintos do sangue do seu semelhante. (…) Cada homem é (…) um perfil de Deus desenhado 

no esterco. Por isso o seu pânico se transfigura nas igrejas e se esganiça (…) nas procissões 

ad petendem pluviam. Pede a Deus, seu semelhante e seu maior, contra a Natureza sua mãe. 

O filho indigno roga a colaboração do Altíssimo no incesto fecundo da sua agricultura... 

(id.:200)   

 

 Com efeito, a integração aparente do homem na Natureza, porque não resulta da 

concordância absoluta entre o material e o espiritual, torna-se, assim, abjecta79, promíscua e 

vazia de significações, análoga ao espaço social onde reinam a crendice, a ignorância, o 

parasitismo: 

 

“A Natureza contagia de abjecção o homem que lhe está próximo, seu fruto e sua vítima. Ao 

labrego a terra greta-lhe os dedos e introduz-lhe no sangue o esterco da sua essência mais 

íntima. Circula entre ele e a terra a mesma seiva que ergue direitos os troncos das árvores, 

lhes agita as folhas sensíveis nos topes das ramadas e lhes estende as raízes pela imundície, 

famintas e sequiosas. Também, às vezes, nos olhos, um vago mistério, sem significado e sem 

fundo, atrai como um panorama. Como os outros homens é seu filho, mas o permanente 

contacto físico com ela, a manhosa intervenção das habilidades para ser seu beneficiário, 

contamina-o. Nascem-lhe por vezes flores dos dedos, como às árvores, mas não dá por elas. 

A analgia voraz que lhe entra pelos pés gretados, sempre embebidos nos torrões da terra, 

invade-lhe os sentidos. Vê mais com a fome do que com os olhos…”. (id.:201) 

 

 No entanto, o sonho acordado enquanto estado permanente de uma vida, a alucinação 

voluntária, o devaneio, pode ser de efeito contraproducente e nocivo perante a manifestação 

de um certo contexto afectivo adverso, impelindo eventualmente o espírito ao suicídio ou a 

outro tipo de evasão menos drástica, por via das drogas ou do álcool. 

 Em «O Quim da novela» (id.:198-199), tal é o destino fatídico de Quim e do 

personagem das suas novelas, Ramon «um novelista, um louco», «um obcecado, um buscador 

de novelas», «novelas em que a vida desaparecia por completo», novelas inverosímeis. A sede 

de Ramon em fazer o maravilhoso opera-se, portanto, no sentido de superar e de inverter pela 

desordem da imaginação as suas «inferioridades», as suas «impossibilidades sentimentais» a 

sua «impotência de espírito», dramas que acabam por coincidir com os do próprio criador da 

novela, Quim. Ambos se suicidam, portanto, face ao desespero que se apossa do artista 

quando a arte se revela improfícua na resolução dos seus problemas espirituais, quando não 

se consegue encontrar um ponto de equilíbrio, surreal, onde se possa superar o irreparável 

divórcio entre acção e sonho: Ramon, porque não lhe serve o poder exclusivo da imaginação 

quando desprovido de liberdade de acção; Quim, porque embora em liberdade corpórea não 

consegue libertar a imaginação: 
                                                 
79 Esta abjecção, esta estética em função dos princípios afectos ao «Poder aliciante, irónico e  explosivo do mau gosto» 
(Pedro, 1943), encontra um certo paralelismo no Surrealismo – Abjeccionismo de Cesariny, ao qual este dedicaria uma 
antologia (Cesariny, 1992). Embora não se revista de potencialidades unificadoras e redentoras do sujeito, esta 
abjecção ganha, no cerne da estética surrealista, alguma positividade enquanto um movimento premente de 
expurgação. 
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«Na cadeia, coitado!, [Ramon] suicidou-se… como na novela.» (id.:199) 

 

Agora contaram-me que ele, [Quim], o triste!, se tinha suicidado a escrever um manifesto, que 

lhe não saía, por nada, dos bicos da caneta. (id.:ib.) 

 

 O artista procura, portanto, na paisagem literária a solução alquímica capaz de 

desacreditar a realidade. No entanto, na impossibilidade de obter a arte-redenção, manifesta-

se a arte-condenação; o excesso de idealismo, ou a sua total carência, circunstâncias que 

tornam impraticável a revolução surrealista, acabarão por consistir no próprio veneno do Eu, 

vendo romântica e absurdamente na castração extrema da sua feição material a única via de 

libertação plena. Daí a pertinência da questão levantada por Breton: 

 

Não será o medo da loucura que nos irá forçar a deixarmos a meia haste a bandeira da 

imaginação? (Breton, trad., 1993:17) 

 

 O surrealismo tende, pois, a anular as antinomias entre corpo e espírito, matéria e 

alma, conducentes a este tipo de atitudes extremas. Pressupõe antes um jogo dialéctico que 

recusa atribuir uma função exclusiva à matéria ou ao pensamento, visto que ao anularem-se 

mutuamente, mutilam irremediavelmente o real e inviabilizam a compreensão da totalidade. O 

princípio imanente do surrealismo é, pois, o «supra-real», que se distingue do que 

comummente se chama real por apresentá-lo sob uma forma subliminarmente nova, 

incorporando no real aquilo que habitualmente é considerado à sua margem. 

 António Pedro, num fragmento que se situa hibridamente entre o plano literário e o 

plano da reflexão de cariz surrealista, sistematiza assim a complexidade da essência humana 

face aos anseios institucionais de polarização. «Desde pequeno que [lhe] ensinam que» se há, 

de facto, espaço a um residual de liberdade na esfera espiritual de cada um, a acção individual 

deverá quitar-se desta aventura, desprender-se dos desejos e circunscrever-se aos ditames da 

ordem lógico-racional, consentânea com as noções de conveniência admitidas num contexto 

obtuso. Todavia, o que Pedro preconiza é a integração do Homem «na sua unidade 

magnífica»: 

 

Desde pequeno que me ensinam e ainda não fui capaz de conseguir separar no meu 

conhecimento as noções de matéria e de espírito, de alma e de corpo, como se o homem, no 

seu todo, fosse uma coisa aflitiva de dois componentes díspares (…) inimigos entre si pelas 

suas necessidades e pelo seu destino… (id.:196) 

  

 Essa tentativa de unificação do homem passa, no seio do surrealismo, pelo amor, que 

assume um carácter de gnose, constituindo uma força libertadora de todos os jugos. Através 

do amor electivo, o homem conhece a verdadeira ascese, alcança o ponto supremo onde todas 

as antinomias desaparecem, onde se efectiva o encontro entre o espírito e a matéria. 
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«Se há uma ideia que parece ter escapado até hoje a toda a tentativa de redução, (…) 

pensamos que é a ideia do amor, a única capaz de reconciliar todo o homem, 

momentaneamente ou não, com a ideia de vida»80. 

Esta palavra amor (…) [baseia-se] no reconhecimento imperioso da verdade, da nossa 

verdade «numa alma e num corpo» que são a alma e o corpo desse ser. (Breton, trad., 

1993:174) 

 

 O significado metafísico da experiência amorosa resulta, assim, da comunhão entre o 

erotismo aurífero e a consumação do desejo carnal. É deste liame que resulta a acepção de 

amor sublime, sustentada por Benjamin Péret, sintetizando «o ponto limite onde se dá a 

conjugação de todas as sublimações… o lugar geométrico onde se fundem, num diamante 

inalterável, o espírito, a carne, e o coração» (in Correia, 2002:79).   

 Do âmago desta união surge, então, a metamorfose enquanto expressão mágica e 

fecunda dos insondáveis mistérios da Natureza: 

 

Foram dois noivos amar-se para um banco de jardim. (…) E tanto se amaram com o desejo, 

com os dedos e com a boca, que tudo à roda se humedeceu de mariposas. Essas borboletas 

assim nascidas, e porque tinham nascido assim, encheram o ar de luzes e distracções 

enquanto durava a excitação dos núbeis. (Guerreiro, 2007:211)   

 

 O envolvimento amoroso, ou simplesmente a mulher amada, solicitam a fruição total do 

desejo e, como tal, ostentam uma presença absoluta, em correspondência imanente com Deus 

e a Natureza, pelo que participam de todos os fenómenos do Universo, criando uma nova 

cosmografia. Como tal, a anatomia da mulher projecta-se, assim, nas formas da Natureza, 

sexualizando-a sem qualquer tipo de pudor. 

 

É no facto de a amada existir como só ela sabe existir, na possibilidade de provocar o delírio 

da presença absoluta, que ela é portadora da decifração de todos os enigmas. O rosto do ser 

amado sobrepõe-se à imagem da divindade, ocupa o lugar de deus. O amor sexualiza o 

Universo que toma a fisiologia da eleita. Assim, cada objecto da paixão absoluta encerra uma 

cosmografia. (Correia, 2002:109) 

 

 É assim que no universo narrativo de António Pedro surgem frequentemente árvores 

com «músculos» e «nervos», com «luvas a dançaricar a cada assomo de vento», com «seios 

gostosos e sexos vagos», com «olhos luzentes e lábios pálidos» (Guerreiro, 2007:212). 

 A destruição da paisagem antropomorfa redunda, necessariamente, na sobreposição 

de um ambiente hostil e grotesco, na destruição da harmonia e, em última análise, na morte: 

 

                                                 
80 Este excerto é precedido do seguinte esclarecimento de Breton: «Era o que eu escrevia recentemente, em 
introdução a um inquérito da Révolution Surréaliste:». 
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Quando aquela árvore que era sujeita a vertigem, e tinha como frutos todas as memórias que 

havia na cidade, teve que ser destruída ficou no seu lugar um sorvedouro onde iam morrer 

naturalmente todos os suicidas. (id.:212) 

   

 A temática do amor e a imagem do feminino foram mais amplamente desenvolvidas por 

António Pedro ao nível da pintura e dos desenhos. Aliás, o feminino assumiu uma posição 

central na actividade plástica de Pedro logo nos primeiros quadros. 

 À semelhança do que acontece na narrativa, também no domínio plástico a mulher é 

alvo de representações ambíguas e comporta uma hostilidade inconsciente, dependendo da 

polarização emotiva que proporciona ao sujeito, sendo que à imagem da mulher-anjo se 

sobrepõe por vezes a mulher-diabólica. Se o amor sublime, ou o Amor Louco de Breton, por 

um lado é uma força verdadeiramente inspiradora, capaz de elevar o sujeito, por outro 

comporta a expressão de desalento e morte, expressão dúplice que se revela consentânea 

com a dupla acepção do amor enquanto foco de espiritualidade e reunião carnal: «Amor, único 

amor que existes, amor carnal, eu adoro, nunca deixarei de adorar a tua sombra venenosa, a 

tua sombra mortal.» (Breton, trad. 1971:99-100) 

 Assim, e fazendo juz à mística associada à «paisagem antropomorfa da mulher 

amada» (Correia, 2002:109), assistimos à proliferação de imagens que traduzem a expressão 

particular da imaginação do autor, que ao subtrair a imagem da mulher ao império da razão, 

em franca contenda com as formas do real imediato e directamente presentificável, transporta 

para a livre, anómala e sexualizada manipulação dos elementos constitutivos do corpo feminino 

uma clara intenção de manifestação do desejo.  

 As metamorfoses mais recorrentes assentam, portanto, na fusão do corpo feminino em 

elementos da natureza para dar conta de uma sensibilidade híbrida. Imbricado 

fundamentalmente em árvores, o corpo feminino apresenta-se quase sempre nu e coisificado, 

por via da mutilação ou da decomposição. A sua exposição assenta ora na expressão sublime 

e igualmente tentadora do desejo, qual Eva liberta do cenário convencional (Anexo XXVII), ora 

na expressão da sua fragilidade angelical, tragicamente subjugada e aprisionada, sendo que a 

presença obsessiva da mão confirma o desejo de posse sobre a mulher, transformada em 

mero objecto de prazer pela sádica e perniciosa intervenção de um ícone masculino (Anexo 

XXVIII). 

 Confirma-se, então, a ambiguidade da representação da mulher, cujos elementos 

físicos evocadores da sua sexualidade, como os seios, por exemplo, povoam de forma 

seccionada e insólita, por vezes em representações próximas do abstracto (Anexo XXIX), 

cenários onde predominam alternadamente uma aparente normalidade física e uma inquietante 

ambiência transfiguradora habitada por seres estranhos. 

 Esta ambiguidade é também traduzida de forma evidente em Apenas uma Narrativa. 

Lulu é, pois, uma personagem que suscita uma tensão sentimental sitiada entre o amor e o 

ódio. Face ao cenário caótico resultante da guerra, o indício da existência de Lulu, ou seja, a 

expectativa que desperta o desejo através de um anúncio de jornal («LULU / Vem às 5.»), 
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parece ser a única possibilidade de reabilitação a curto prazo que culmina na razão da sua 

perdição: 

 

De toda esta aventura só me resta numa coxa uma anúncio que parece sem importância. (…) 

Sumiu-se a letra da assinatura. O resto, julguei eu, também havia de acabar por 

desvanecer… mas, afinal, para a minha vida teve as mais graves consequências. (Pedro, 

1942:37) 

 

 A unificação do ser e a sua reconciliação com a vida só será possível mediante o 

despertar do desejo, suscitado pela luz reveladora do amor sublime, do amor enquanto acaso 

objectivo81, cuja função libertadora e catalizadora de um percurso para o inconsciente é capaz 

de restabelecer a ordem e de efectivar uma comunhão mística: 

 

… Lulu andava na rua com os olhos de toda a gente pegados às diversas partes do seu 

corpo fresquíssimo (…). Ela, quando chegava a casa, despegava-os com imenso cuidado e 

metia-os numa caixinha de cartão, espetados em alfinetes, como se estivesse fazendo uma 

colecção de borboletas. Correu tudo muito bem até ao dia em que (…) resolveu ficar em casa 

para escolher com paciência, qual seria afinal, daqueles todos, o predilecto. (…) [A]té que viu 

luzir mais apetecivelmente certo olho preto (…) e pô-lo em frente de si, disposta a dar-lhe a 

vantagem de ser ele, um dia inteiro, a mirá-la sozinho, cada vez mais fresca. O olho preto 

luzia de tal maneira que se via mesmo que não cabia em si de contente (…) [e] rebentou. 

Mostrei-lhe a perna onde estava impresso o seu nome dum jornal e só então, eu e ela, 

pudemos compreender ser minha a assinatura que faltava. Foi um momento duma enorme 

emoção. A pensão era toda preta (…). Quando nos beijámos tudo ali se iluminou. (Pedro, 

1942:42-44) 

  

 Até que, como um sonho interrompido, Lulu desaparece da vida do narrador, dissolvida 

em bruma, o que assinala o fim da harmonia e da identificação com o mundo, traduzindo um 

sentimento de hostilidade que se projecta na angústia, no ódio, na revolta e no desespero do 

sujeito.  

 

As penas eram brancas e cinzentas (…). Iam e vinham ao sabor da luz como o fumo – vapor 

das lágrimas dos olhos… Mas pegaram-se-me à vista e dissolveram a Lulu em bruma. 

Assim a tive, assim a perdi como uma esperança! 

Longos meses vaguei ao sabor das correntes e a sua lembrança colava-se ao meu remorso 

como um cheiro. Perdera a infância numa guerra, perdia agora a juventude num sobressalto. 

Ficava-me a vida – a coisa mais inútil de tudo o que houvera ganho. (Pedro, 1942:45-49) 

 

 Incomparavelmente sozinho num mundo «inútil», enreda-se num percurso errante e 

inicia uma descida vertiginosa às zonas mais obscuras do subconsciente em busca de uma 

                                                 
81 O amor é aqui considerado, à semelhança do que acontece em L’Amour Fou, de Breton, enquanto acaso objectivo, 
pois a eleição do ser amado decorre de circunstâncias cujo valor intrínseco escapa ao controlo do sujeito, visto ser de 
carácter absolutamente inesperado e acidental. Uma vez encontrado, o objecto de desejo opera mudanças abissais no 
estado psíquico do sujeito que tende a transmutar-se numa série de metamorfoses reveladoras do inconsciente. 
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força unificadora que se destila das mais imprevistas metamorfoses. Este é o estado de 

sublimação que resulta da fusão de todas as coisas e que regista o nascimento de um novo 

homem, indiferente aos padrões da lógica. Assinala-se, assim, uma vitória sobre a razão, que 

não consegue processar significativamente o turbilhão de imagens criadas estranhamente e a 

uma velocidade alucinante. Similarmente, esta é uma reconfortante vitória do sujeito sobre a 

solidão, pois conseguiu recuperar a presença de Lulu, que comportou consigo «sempre, em 

todas as metamorfoses» (Pedro, 1942:51), conseguindo aceder igualmente a um espaço social 

onde se efectiva o encontro com os outros - «Um dia entrei num bar» -, indiciando o desejo de 

restabelecimento da harmonia com o mundo: 

 

Fui acrobata de circo, pássaro de floresta, som de búzio, campainha de porta, ladrão de 

enterros, diplomata, banqueiro e cicerone. Acomodei a minha pele à cor das pedras e fui 

camaleão. (…) Fui mentira e andei de boca em boca, cantiga e esquecia-me nos lábio, 

blasfémia e enrosquei-me nos santos, prece e desfiz-me nos templos, ansiedade e 

enterraram-me na vala comum das cidades, alegria e desfiz-me em lágrimas, afronta de rico 

e envergonhei-me à noite, lástima de miserável e sonhei cadafalsos. Fui verdugo e 

proxeneta, mártir e cantador. Fiz-me pedra na montanha e ardi em fogo nos brasidos. (Pedro, 

1942:49-51) 

 

 No entanto, após um reencontro com Lulu, o narrador ficará novamente sozinho e é 

necessário que se repita todo o processo de metamorfoses alucinantes para que o homem 

renasça do lodo, da cinza e do húmus da terra, para que viva eternamente, mesmo que seja 

apenas numa narrativa, partilhando dos humanos o «gosto das surpresas» e a «permanente 

tentação do dilúvio», «embora não tenha nem intestinos nem fígado». 

 É, de facto, num acesso de lirismo do narrador quando escreve uma carta a Lulu, que 

se desenha inequivocamente a feição dúplice da mulher que surge igualmente enquanto 

entidade pura e sedutora («Ela apareceu-me vestida de branco e linda a oferecer-se-me»), na 

expressão do sonho quimérico do amor e do desejo. No entanto, depois do «delírio» de um 

«beijo cheio de pânico», houve «uma luta tremenda» decorrente da transmutação mágica da 

mulher num ser temível, abjecto, violento e sádico:  

 

Quando acabámos estava nua. Do buraco dos olhos saíam-lhe bichos gordos que depois 

inchavam desmedidamente. Pareciam sexos e, como ela, era para mim que sorriam. 

Houve, por isso, uma luta tremenda. Ela queria continuar a beijar-me mas os bichos comiam-

me os olhos até que me foi possível morder um, cheio duma raiva que me possuiu todo. 

Fiquei cheio de sangue e de medo, só, no deserto de cactos. (Pedro, 1942:83) 

 

 Apenas uma Narrativa foi, de facto, a obra de consagração de António Pedro no seio 

da estética surrealista, um «real poético» uno, explosivo e revelador que se destila dos novos 

acordos estabelecidos pela linguagem ao longo de uma viagem ao mundo dos sonhos, onde se 

conhece o amor sublime. A exímia prática do semi-automatismo, para além de ter colocado o 

romance no plano da vanguarda literária nacional à data da sua publicação, precedeu um 
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autêntico movimento de euforia visual na exploração de associações inéditas reverberadas 

ainda no Proto-poema da Serra D’Arga.  

 Todavia, não foi total e absoluta a entrega de António Pedro à estética surrealista, pois 

a sua impetuosidade e intransigência de princípios, acabaria por negar, na sequência destas 

experiências solitárias, a prática do automatismo advogado pela estética bretoniana. Esta 

técnica reduz, portanto, a arte a contornos de abstracção e de insubordinação individual que 

Pedro desconsidera, ao contrário de alguns companheiros de jornada, insistindo numa 

declaração de não ortodoxia: 

 

O que mais me separa dos surrealistas é a aceitação do facto arte com todas as suas 

consequências: controlo da inteligência na associação das imagens, aceitação e estudo dos 

processos técnicos tradicionais, isto é, do resultado da cultura pictural, que os surrealistas, 

pelo menos teoricamente negam e condenam com restrição à livre expressão individual. O 

que deles me aproxima é o sonho, os dados irracionais como ponto de partida, é o encanto 

sobre todas as coisas de uma imaginação barroquisante, delirante se for preciso e possível, a 

única faculdade do espírito que, com certeza, só o homem possui à face da terra». (Cit. in 

Azevedo, 1979:39)  

 

 Com efeito, estas declarações deixam entrever algum tradicionalismo de Pedro que, 

apesar de conceber a arte como um espaço de realização e de libertação individual suscitado 

pela imaginação e fecundado pelo sonho, não descura de uma necessária mediação da razão 

e da técnica na articulação do processo de transposição82. 

 Esta deserção justifica, assim, a existência de somente dois testemunhos automáticos 

neste corpus narrativo de António Pedro - «Texto automático do dia 6 de Dezembro de 1946 às 

13,30» (Guerreiro, 2007:118) e «Texto automático da tarde do dia 14 de Outubro de 1946, em 

Lisboa» (id.:117), ambos produzidos em 1946, exceptuando, como é evidente, o semi-

automatismo de Apenas uma Narrativa. 

 Em ambos os textos automáticos verifica-se, com efeito, que a prática linguística pode 

estar peremptoriamente apartada do seu uso habitual, alheia à sua função pragmática-

comunicativa e insubmissa à coacção lógica. A linguagem, dissociada dos referentes 

colectivos, ganha assim uma vida própria, uma luz própria, e assenta na constituição de um 

mundo novo, absurdo, interrompido e misterioso, cujas imagens são reflexo de uma selecção 

linguística inconsciente, desinteressada e involuntária ao serviço da manifestação dos desejos 

e das tendências mais íntimas do espírito da entidade narrativa. Breton concebe, aliás, a 

                                                 
82 A propósito da representação, numa nótula sobre o ACTOR, que integra no «Dicionário Prático Ilustrado», Pedro 
reitera esta posição de equilíbrio, assentindo que «nenhuma técnica de exteriorização será emocionalmente válida se, 
antes dela, não houver uma despersonalização fundamental e uma impersonação psicológica subsequente, realizada 
sem subterfúgios. A exteriorização somática pode ser, depois, friamente controlada pela razão, como queria Diderot, e 
tecnicamente perfectibilizada até a aparência duma mecânica superior, como Craig desejaria. Mas esse ofício, como o 
de pintor ou o de poeta (exigindo também uma destreza técnica que só por habilidade sofística se pode esquecer), 
serve o oficiante duma arte que não é mecanizável e requer-se, portanto, que seja utilizado por um artista.  
  (…) As limitações de liberdade que o texto do autor lhe impõe, para servi-lo, não são maiores que as do tamanho da 
tela, do equilíbrio do barro, das leis amargas da gramática e da física para os outros artistas que há. Como o deles, o 
seu mundo pode subir mais alto do que os astros mas prende-o ao chão da terra o peso incómodo dos pés.» 
(Guerreiro, 2007:132-133) 
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predisposição necessária para a produção automática dos enunciados, quase como uma 

verdadeira ascese: 

 

Mande vir com que escrever, depois de se ter instalado num lugar tão favorável quanto 

possível à concentração do seu espírito sobre si mesmo. Coloque-se no estado mais passivo, 

ou receptivo, que puder. Abstraia[-se] do seu génio, dos seus talentos, e dos de todos os 

outros. Repita a si próprio que a literatura é um dos mais tristes caminhos que levam a tudo. 

Escreva depressa sem assunto prévio, suficientemente depressa para não parar e não ter a 

tentação de reler. A primeira frase virá sozinha, de tal modo é verdade que em cada segundo 

existe uma frase estranha ao nosso pensamento consciente que só deseja exteriorizar-se. 

(Breton, trad., 1993:25) 

 

 No entanto, um mínimo residual de consciência é requerido, não para retomar os 

«tiques» e «hábitos» do pensamento, mas para vigiar a suspensão do estado interior em 

relação ao exterior. Paradoxalmente, o espírito deverá manter-se absorto do exterior, mas 

atento aos discursos do inconsciente. 

 Ora, predisposição diferente parece evidenciar António Pedro em determinadas 

manifestações, o que reitera a já referida ambiguidade da sua sensibilidade surrealista. Num 

verso do Proto-poema da Serra D’Arga, Pedro subverte por completo esta afectação ao 

inconsciente, apesar da incontestável integração do poema na estética surrealista: «Foi escrito 

conscienciosamente na minha secretária / Antes de eu o passar à máquina / Etc. que não 

tenho tempo para mais explicações». Da mesma forma, num fragmento híbrido, «Diálogo sem 

finalidade nenhuma» (Guerreiro, 2007:195), afere que «a negação do mundo é um acto 

demorado de inteligência», fazendo equivaler «espírito» e «inteligência», ideais e argumentos, 

desejo e planificação da acção, «cada vez mais vazios», mais infrutíferos, talvez.  

 A desadequação de inquietações e de princípios estéticos que ressaltava do seu 

relacionamento com alguns companheiros de geração impeliu-o quase sempre a um exercício 

solitário. No entanto, a ideia de uma aventura totalizante que previa actuações colectivas no 

seio do Grupo Surrealista de Lisboa traduziu-se numa revigorante participação de Pedro em 

projectos empreendedores e emancipadores, cuja prossecução o impeliu a equacionar mais 

uma vez os seus postulados na expressão de um desejo de conciliação. 

 Foi então que Pedro percebeu que «no homem como nas cebolas, havia uma série de 

capas sobrepostas para lhe taparem o que, lá dentro, é realmente de aproveitar» (Catálogo da 

Exposição Surrealista, 1949), pelo que o resgate do cerne da sua individualidade, por via do 

primado do desejo e à revelia das restrições convencionais, permite o acesso «ao que há de 

comum e de recalcado em todos os homens» (id.:ib.), e que só encontra realização efectiva na 

actuação colectiva. 

 O surrealismo de António Pedro faz-se, portanto, duma vontade incondicional que 

reitera provocadoramente - «Porque assim me apeteceu.» -, traduzindo esta proclamação a 

subscrição dos princípios éticos do movimento contra o arbítrio moral e de conveniência da 

práxis social, cultural e política. 
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 A sua participação em experiências de grupo denota-se, sobretudo, ao nível da 

produção de cadavres exquis abrangentes a três formas de representação: desenho, pintura e 

narrativa. Importa-nos, portanto, discorrer apenas sobre o único cadavre exquis narrativo no 

qual consta a participação de António Pedro, «Conto de um sábado de Aleluia» (Guerreiro, 

2007:120-122), e que contou igualmente com a colaboração de Alexandre O’Neill, Fernando de 

Azevedo e de Mário Cesariny.   

 O texto consta da Antologia do Cadáver Esquisito (1989) cuja organização foi da 

responsabilidade de Mário Cesariny. Detenhamo-nos, por ora, na definição de Cadáver 

Esquisito avançada por Breton e Éluard em Dictionnaire Abrégé du Surréalisme e que Cesariny 

reproduz na Antologia: 

 

CADÁVER ESQUISITO – Jogo de papel dobrado que consiste em fazer compor uma frase ou 

um desenho por várias pessoas, sem que nenhuma delas possa aperceber-se da colaboração 

ou colaborações precedentes. O exemplo, tornado clássico, que deu o nome ao jogo, está 

contido na primeira frase obtida deste modo: O cadáver-esquisito-beberá-o-vinho-novo. 

(Cesariny, org., 1989) 

 

 «Conto de um sábado de Aleluia» terá derivado precisamente deste processo. De um 

jogo que transcende a subjectividade pessoal para fundar na «deriva» da subjectividade 

colectiva um sentido metafórico que remete para os procedimentos do automatismo psíquico. 

Consideremos as observações de Bréton: 

 

O que nos exaltou nestas produções, foi a certeza de que, melhor ou pior, elas trazem a 

marca do que não pode ser engendrado por um único cérebro e de que elas são dotadas, 

num grau extremamente elevado, do poder de deriva que a poesia não poderia estimar em 

demasia. Com o cadáver esquisito dispôs-se – enfim – de um meio infalível de pôr o espírito 

crítico em descanso e de libertar plenamente a actividade metafórica do espírito. (Cit. Bréton 

in DUROZOI; LECHERBONNIER, 1976:155-156) 

 

 Estes jogos revestem-se, porém, de uma dupla motivação: se por um lado inviabilizam 

a imposição lógica, o que dá azo à combinação infinita de imagens poéticas, por outro, 

constituem uma forma de divertimento que é, ao mesmo tempo, pelo seu carácter subversivo e 

apartado das exigências da realidade, uma assunção de liberdade e um escudo contra o 

quotidiano. O jogo frustra, portanto, as coacções do real e permite a construção de um espaço 

no qual o espírito, liberto de todos os constrangimentos, se permite a aproximações gratuitas e 

instantâneas, participando na criação de metamorfoses alquímicas convergentes a um ponto 

do espírito «habitável»83:  

 

                                                 
83 Expressão de Breton: «É do próprio borbulhar repugnante destas representações vazias de sentido que nasce e se 
alimenta o desejo de passar além da insuficiente, da absurda distinção entre o belo e o feio, entre o verdadeiro e o 
falso, entre o bem e o mal. E como é do grau de resistência que esta ideia de eleição encontra que depende o voo 
mais ou menos seguro do espírito para um mundo enfim habitável, concebe-se que o surrealismo não tema arvorar em 
dogma a revolta absoluta … (Breton, trad., 1993:129). 
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A prática de um tal jogo exige uma disponibilidade total do espírito, a ruptura em relação ao 

uso habitual da linguagem, que abre o campo de todas as metamorfoses (…). Verifica-se, 

assim, a permeabilidade das fronteiras habitualmente traçadas entre sonho e vigília, poesia e 

razão, consciente e inconsciente: as antinomias são verdadeiramente ultrapassadas para dar 

lugar a considerações sobre o campo unitário do espírito. (DUROZOI; LECHERBONNIER, 

1976:159-162) 

 

 Ora, tomar o jogo a sério é, precisamente, deslocar a seriedade para um campo 

estranho em relação àquele onde se situa comummente. Ou seja, pela actividade lúdica, o 

grupo aspira em liberdade à revelação íntima de um clarão no seio do qual se olvidam as 

antinomias entre sério e não sério, desejo que se integra no projecto estético e moral do 

surrealismo. A subversão a partir do texto acaba, pois, na subversão do próprio texto. 

 Em «Conto de um Sábado de Aleluia», pela colocação de frases produzidas por 

diferentes consciências em contextos desconhecidos, não se obtém qualquer tipo de coerência 

entre os significantes, sendo a ordem gramatical o único princípio norteador do discurso. Não 

obstante, ao longo do texto, recuperam-se referências anteriores, como uma «cortina de 

pássaros azuis», um «coxo», uma «rapariga» ou um «osso», entre outros, cuja recorrência, na 

impossibilidade de cada interveniente aceder aos enunciados anteriores, se justifica pelo facto 

de terem sido projectados para o texto pela mesma pessoa, pelo que, embora liberta de 

constrangimentos lógicos, guarda inevitavelmente um residual de percepção após a produção 

dos primeiros enunciados. Ora, apesar de o texto se estruturar à volta de certas referências 

que se associam ao universo mental de cada interveniente, permitindo-nos situar 

subliminarmente a história num determinado quadro que, à partida, seria do conhecimento de 

todos – cinco personagens que participam numa sessão de espiritismo -, todas as 

aproximações e correspondências derivadas da fluência do discurso são instantâneas e 

gratuitas, participando do inconsciente num campo indefinido de escolhas possíveis. 

 O cadavre exquis preconiza, assim, à margem da sua função lúdica, a superação das 

dificuldades individuais experimentadas no seio do automatismo face a preconceitos e 

censuras várias, traduzindo-se numa subtil vingança colectiva contra o «sistemazinho de 

envilecimento e cretinação em vigor» (Breton, trad., 1993:129). Ernesto Sampaio tece 

considerações manifestamente esclarecedoras sobre esta actividade: 

 

Andar à deriva nas fronteiras do mundo exterior e interior, é um preceito indócil e uma 

actividade exaltante, toda virada para o nunca visto para o máximo de aventura a que a livre 

criação metamórfica, posto entre parêntesis o espírito crítico, pode aspirar. Obra colectiva, 

estes cadáveres monstruosos pressupõem uma comunicação tácita e susceptível de anular 

ludicamente certas contradições muito caras aos numerosos partidários das vidas separadas 

(…) entre os participantes na sua realização. Extremamente heterodoxo, o cadáver esquisito 

surrealista sobrevive ao suplício infligido pela roda infatigável do hábito e da rotina através do 

humor, da poesia e da imaginação, conciliando a expressão individual com a expressão 
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colectiva numa síntese concreta onde os sinais maiores são a liberdade e o amor. (Cuadrado, 

1998:53)84 

 

 Estes trabalhos funcionam, assim, como produto de criação intertextual, reduto no qual 

convergem vozes múltiplas, símbolos que configuram o universo estético particular de diversos 

artistas e que, assim, por via de uma referencialidade estranha, que foge ao hábito e aos 

padrões convencionais, assinalam o seu comprometimento ético contra o silêncio, porque, 

como o próprio António Pedro assenta em Proto-poema da Serra d ’Arga, «a poesia não está 

naquilo que se diz / Mas naquilo que fica depois de dizer» (Pedro, 1949:6). 

 Semelhante empresa, mas desta vez já na ânsia de configurar o seu mundo em 

particular, «que é onde lhe começa e acaba a ambição», é empreendida por António Pedro no 

«Dicionário Prático Ilustrado» (Guerreiro, 2007:124-147), mediante a compilação de termos 

que povoam a sua esfera artística e que expressam as suas determinações surrealistas. Este 

projecto, à imagem do Dictionnaire Abregé du Surréalisme de Breton e Éluard, explora as 

ínfimas e utópicas possibilidades de redefinição referencial para colmatar o drama da palavra 

impossível, o «lirismo fácil» que subjaz ao convencionalismo alegórico. 

 Trata-se, portanto, de um author’s digest que traduz as inquietações do seu mundo 

particular, porque «o que mais importa em cada um são os deuses com que se descara, as 

sombras a que se acolhe, os amores em que se exalta, os ódios de que se mantém». O que 

realmente importa é a constituição de um espaço num interior de cada um que nos permita, 

pela acção da imaginação, superar o dado imediato e forjar o real escondido, operando-se, 

assim, a sublimação do desejo: 

 

É assim que o princípio do mundo se repete com o abrir dos nossos olhos e, se não queremos 

que ele se acabe ao fechá-los e inventamos transmigrações e sobrevivências, no significado 

dessas palavras se descobre o desejo que nos transporta além de nós. O desejo e o medo. 

(id.:124) 

 

 É porque «Andamos todos aqui ao serviço da morte» (id.:194), porque «anda a morte 

com o seu medo e o medo com a morte movendo esta coisa admirável que se chama vida», 

que é premente valorizar o desejo, premiar a ambição e a imaginação e condensá-los na 

memória, elemento constitutivo da própria imaginação e sombra do homem nesta vida, plena 

de mutações que encontram exteriorização eterna na obra de arte85: 

 

                                                 
84 Cit. de Ernesto Sampaio (1969) Antologia do Humor Português, Lisboa, Fernando Ribeiro de Mello / Edições 
Afrodite, p. 951. 
85 Atentemos a um excerto de Introdução a uma História de Arte, no qual António Pedro aborda esta temática: «A luta é 
com a morte. (…) A luta é contra a natureza. O que foi, no artista, sonho, ansiedade, dor, alegria esperança, renúncia, 
encantamento, revolta, amor, ódio, apetite, fé ou desespero, traduz-se, na obra de arte, em matéria mais duradoira que 
a do momento em que se viveu. E ao realizar-se, quando consciente ou inconscientemente, o artista transpõe do 
efémero, transitório e privado da sua vida ou da sua experiência interior para a tentativa de eternidade estável e pública 
da obra de arte, o acto de libertação que assim se executa confere a essa atitude um carácter inolvidável e especial. A 
arte só o pode ser como exercício de liberdade.» (Pedro, 1948:85) 
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Cada coisa é o fantasma da sua véspera. Cada amanhã a morte do que foi ontem. Cada 

semente e cada espasmo uma promessa de continuação. Cada pedaço de estrume seiva 

nova. Cada susto um remédio. (id.:ib.) 

   

 A noção de devir percorre, assim, toda a obra de António Pedro, pelo que a imagem se 

define, enquanto realidade inseparável do movimento, em constante trânsito no espaço 

intersticial onde se encontram o magma da invenção e o potencial referencial do verbo, na 

expressão do desejo enquanto realidade inominada. A sua materialidade poderá, de facto, 

encontrar-se cristalizada num momento, mas a sua aura, que lhe confere uma acepção plena, 

é fluida e infinda, tal como as possibilidades de criação do espírito. 

 As experiências surrealistas de António Pedro ao nível da narrativa denotam, pois, a 

dimensão utópica do sujeito, enredado sensivelmente em torno do sonho, da natureza e do 

amor. Contrariamente a um debelado platonismo mitigador, proclama-se a liberdade total, 

sendo que, por via da imaginação, do sonho ou da loucura, são permitas todas as perversões, 

alucinações e distorções do real imediato e concretizável.  

 

A linha recta é uma abstracção e só se escreve concretamente direito por linhas tortas, 

mesmo não sendo Deus. A aberração é a verdade que não parece e a linha recta, que parece 

verdade, é que redunda em aberração. (id.:127) 

 

 Portanto, Pedro estatui a liberdade do desejo patente na revelação inconsciente do 

processo poético. Assim, traça uma «linha torta», na qual inscreve a «verdade do fictício, do 

forçoso, do imaginado, um mundo paralelo ao mundo que há para valer a pena fazê-lo» (E5-

411:4), isto porque a linha recta que se persegue, embora parecendo verdade, é sempre 

diferente «quando se pára a contemplá-la (…), [pois] aqui de cima da ponta da casa de um 

vizinho, as linhas paralelas do caminho-de-ferro acabam num ponto mágico de união… (id.:5). 

«Quer isto dizer que é imaginada a própria realidade tangível. (…) Sonho e realidade não são 

compartimentos estanques» (id.:7), pelo que a imagem surrealista veio a preencher o espaço 

desta união «numa espécie de realidade absoluta, de surrealidade» (Breton, trad., 1993:25). 

Sobre esta perspectiva anamorfótica, consideremos as seguintes aferições de Natália Correia, 

que embora substancialmente extensas, nos parecem absolutamente elucidativas: 

 

Para a mente poética, as coisas têm significações aberrantes quando vistas de frente, 

recuperando gradualmente a sua essência à medida que o pensá-las se desloca para outro 

ponto, o ponto cândido da perspectiva poética. Um lugar que no contexto surrealista é a fusão 

do sonho, do amor e da liberdade.  

(…) O conceito de valor absoluto, eis a «monstruosidade» que se corrige quando a percepção 

poética, numa operação anamorfótica correlata à significação da poesia, se desloca da 

posição lógico-frontal para o «ponto equilibrante» de onde o real é aferível. (Correia, 2002:12) 

  

 Ora, é neste «ponto equilibrante» que se gera a «gravidez misteriosa de que resulta a 

obra de arte». A arte é, portanto, resultado de um acto de amor, o espaço iluminado onde se 
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revelam os desejos daqueles que, acostumados à escuridão e às trevas de um cenário maldito, 

torpe, vazio, ousaram procurar, no horizonte azul do sonho, a magia, o sublime, uma 

identidade. A arte é, quando a deixam ser, um verdadeiro acto de liberdade que permite trazer 

para o lado de cá da vida uma «seara de fantasmas» que elevam o homem a uma dimensão 

superior onde encontra o antídoto contra a «intoxicação colectiva da mentalidade lógica» 

(Correia, 2002:273), contra a precariedade do mundo envolvente. É pela palavra, pela alquimia 

verbal que possibilita todas as metamorfoses, que se convoca o insólito, o estranho, o utópico, 

operando, assim, a subversão de toda a cosmografia.   
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Conclusão 

 

 

 

 

 

 

 «Ser é mudar. Viver, como morrer, uma perpétua sequência de metamorfoses». É este 

o princípio que António Pedro advoga em «Será assim?» (E5-473), um texto de 1963 ao qual 

subjaz o reconhecimento de que a natural mutabilidade do ser humano, a sua transitoriedade 

material, só poderá encontrar uma plena transposição eterna numa forma artística 

consentânea, também ela, com o movimento, com o provisório, com a possibilidade de re-

existir através da ilusão, esfumando-se o peso de uma aparência na alquimia da metamorfose. 

Só o teatro se contenta com os indícios de uma existência fugaz e permite o acesso ao eterno, 

que «não é o que jaz, mas o que se modifica». Todas as outras formas artísticas 

experimentadas pelo autor, «poema, estátua, harmonia ou imagem», procuram ingloriamente 

na estabilidade do eterno uma paragem que se não faz. 

 Ora, esta assunção é, portanto, sintomática de um espírito incansável na procura 

constante de propostas artísticas inovadoras, congruentes com o seu propósito de estatuir uma 

arte viva, arte espectáculo, apresentada sucessivamente ao longo dos anos com diferentes 

roupagens, mas convergente às acepções de intervenção e de partilhada com o público, 

porque aquilo que Pedro não quer, como assenta no prefácio ao «Dicionário Prático Ilustrado», 

é estar parado num Minho idílico «que é o [seu] encanto e o [seu] degredo»; é escrever para se 

ler e «pintar para os incêndios». 

 De facto, Pedro desenvolveu uma actividade multímoda ao longo de toda a sua 

jornada, caracterizada por uma intrínseca noção de devir e de maturação artística bem 

patentes na deserção de temas, técnicas e atitudes estéticas. Este percurso artístico encontra-

se, aliás, inegavelmente associado a factores biográficos que justificam as alterações operadas 

no espírito do homem, às avessas com um sistema que primava em castrar o seu ímpeto 

criativo. 

 Se numa fase seminal da sua escrita, imbuído ainda da ambiência do Minho, foi o 

poeta lírico e introspectivo da luz coada, ofuscado por uma «dormente quietação sensível», 

que se nos afigurou, encerrando a sua demanda metafísica num código restrito de símbolos 

tradicional e academicamente aceites, progressivamente, se foi verificando a intenção dessa 

consciência em libertar-se do amanhos de uma profunda análise rigorosa e infrutífera do 

próprio Eu para fundar na imagem sensível, nos indícios naturais, na apreensão e na 

sensação, uma fonte indefinível de conhecimento que não ansiava já por verdades absolutas. 

 Gradualmente, Pedro foi focalizando as suas atenções no exterior, preconizando aquilo 

que Garcia Domingues denominou por «poesia de objectivação», proporcionando um 

entendimento sensível a partir da expressão que não vive da co-relação entre significado e 
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significante, mas que ganha um sentido plural na consciência de quem a apreende. António 

Pedro preparou, assim, o trilho que o havia de instigar a uma verdadeira apologia da 

«exaltação sensível», que se consolidou após a sua incursão nos meios de vanguarda 

parisienses.  

 Os anos 30 haviam de se revestir de contornos de experimentação inerentes a uma 

atitude absolutamente arrojada. Pedro tornou-se actor de vários ensaios inovadores ante a 

«certeza da sua inquietação», no sentido de consolidar o seu papel num palco que é a vida de 

um artista em contexto de ditadura. 

 De facto, ao regressar de Paris, Pedro surgiu como oráculo e Messias português que 

ousou compreender a Arte enquanto entidade una, para a qual convergem todas as 

manifestações e técnicas artísticas, na tentativa de livrá-la de valores abstractamente estéticos, 

bem como do jugo académico, político e social que corroía o complexo cultural português. É 

esta preocupação que se encontra patente em toda a sua actividade posterior, 

fundamentalmente a 1935, após a subscrição do Manifesto Dimensionista, e que vaticina uma 

indelével atitude ética perante a vida. 

 Pedro começou então a experimentar e a conjugar técnicas, métodos e materiais, no 

sentido de operar uma imperiosa síntese entre as artes, cuja diversidade e originalidade 

germinariam exclusivamente na sensibilidade do artista. Daí as recorrentes associações entre 

o desenho e a escrita, entre a pintura e a poesia, sendo que a imagem, as cores, as formas e a 

palavra se inscrevem no mesmo espaço-tempo numa reverberação de sentido. Esta aliança 

assenta, portanto, no princípio de que «a poesia precisa cada vez menos de palavras. A pintura 

precisa cada vez mais de poesia» (Pedro, 1936b:15). 

 Estas experiências sentenciaram assim um momento de viragem nas tendências 

artísticas de António Pedro, que parece ter encontrado na pintura um meio de expressão mais 

livre e autêntico. Concomitantemente, a inserção de novas formas e de arranjos gráficos no 

texto e o desenvolvimento cada vez mais frequente de uma relação arbitrária entre a imagem e 

a expressão verbal, assinalaram uma irreversível predominância da sensibilidade sobre o 

intelecto subjacentes ao acto de apreensão das manifestações artísticas. A arte de António 

Pedro era «mais para sentir, portanto, do que para perceber» (id.:ib.), resultando da satisfação 

de um instinto particular ao homem que reside na sua necessidade de expressão daquilo que 

não cabe na função comunicativa da fala, daquilo que é «tocado de exaltação». Quer isto dizer 

que a arte se desenvolve num espaço peculiar no qual ocorre a expressão do intraduzível, de 

uma força viva, de uma existência que aí projecta o desejo de unificação do Eu, tentado, cada 

vez mais, a dissolver na imaginação um rol de dicotomias que ocupam e torturam o seu 

espírito. 

 Se bem que as mostras dimensionais tenham assumido fraco vulto no cômputo geral 

da obra de António Pedro, certos princípios viriam a encontrar, contudo, manifestação 

aprogramática em toda a obra subsequente do autor, percorrendo as telas e a produção 

poética que assentam em postulados surrealistas. Em Casa de Campo, entre o verbo e o 

desenho, Pedro propôs-se então, ad perpetuaum, «recria[r] em mundo o que nasceu num 
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sonho» (Pedro, 1939:7), como forma de angariação de um conjunto de possibilidades para 

uma existência que se quer una e plena, no seio da qual se estabelece o liame entre matéria e 

espírito, corpo e alma.   

 Com efeito, ao submeter os indícios da natureza ao poder transfigurador da imaginação 

e ao recorrer à construção alquímica de significados, Pedro foi transportando gradualmente 

para as suas manifestações artísticas o furor erótico e a visão do absurdo, patentes na criação 

de paisagens antropomorfas, ora harmonizadas pela presença totalitária do amor, ora 

assombradas por elementos hostis e grotescos, sugestivos de sentimentos de angústia, 

revolta, violência e solidão.  

 Daí a asserção de que a tentativa de unificação do sujeito poético passa 

frequentemente pela descoberta do amor electivo, através do qual se opera a verdadeira 

ascese, sendo no seio desse ponto supremo, surreal, que todas as antinomias desaparecem. 

Pelo contrário, o amor  que não resulta da união sublime entre o espírito e o corpo, projecta o 

sujeito num cenário caótico e violento. Neste sentido, a mulher, figura recorrente na obra de 

António Pedro, assume uma representação ambígua que oscila entre as acepções da mulher-

anjo e da mulher-diabólica. Assim, a figura feminina surge revestida ora de uma verdadeira 

força inspiradora, capaz de elevar o sujeito, ora de uma intenção punitiva, castradora e hostil. 

Do âmago desta união nasce a metamorfose, na tradução da expressão particular da 

imaginação e da sensibilidade do autor, que transporta para a livre, anómala e sexualizada 

manipulação dos elementos constitutivos do corpo feminino, uma clara intenção de 

manifestação do desejo. 

 Contrariamente a um platonismo mitigador patente na poesia de outros tempos, as 

experiências de António Pedro ao nível da narrativa, e que são objecto desta edição, situam-se 

ambiguamente entre os esquemas do subjectivismo modernista e o granjeio de uma 

incomensurável dimensão de liberdade, traduzida, sobretudo, pela tentativa, muitas vezes 

frustrada, de imbricamento entre sonho e realidade. 

 Neste sentido, pudemos constatar que, na maioria das novelas, contos e romances que 

produziu cerca de 1934, Pedro primou por evidenciar o drama existencial da personalidade na 

esteira da sua substância, em evidente conflito com Deus, os outros e as convenções sociais. 

Daí a conduta dúplice de um sujeito titubeante que se situa entre a impulsividade do desejo e a 

obediência aos cânones cartesianos e de conveniência social. Esta indeterminação subjectiva 

e a divisão do sujeito conduzem, inequivocamente, à configuração de cenários trágicos nos 

quais se projectam a frustração, o desespero, a loucura e, em última análise, o crime, como 

reflexo de uma atitude romântica e monista perante as limitações do real. 

 No que concerne aos fragmentos narrativos, revestem-se de um certo hibridismo formal 

e temático, pois, ao mesmo tempo que exploram as várias possibilidades de co-relação entre a 

palavra e imagem no sentido de criar um novo espaço para a arte – propósito de índole 

dimensionista -, consubstanciam experiências insólitas e metamórficas tendencialmente 

próximas do surrealismo. Neste patamar, efectiva-se progressivamente a aliança entre o texto 

visual e o texto literário, entre uma vertente sensível e um exercício pessoal de 
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conceptualização. No entanto, esta associação ocorre por via da transgressão, patente na 

recusa em ceder aos códigos de previsibilidade academicamente instituídos, proclamando-se a 

metamorfose enquanto regime da própria imagem.  

 As narrativas surrealistas, na maioria incompletas, assinalam a descida ao inconsciente 

para consolidar a expressão totalmente livre do desejo, culminando no automatismo de alguns 

textos e na adopção de um sistema de referencialidade absolutamente inusitado, que encontra 

um foco de significação plural na sensibilidade e na imaginação de cada um. A palavra surge, 

assim, como antídoto que possibilita todas as metamorfoses e que convoca o insólito, 

operando um sistema de subversão de toda uma cosmografia, subversão essa que se 

transporta do texto para o contexto. 

 Com efeito, o estilo de António Pedro, se bem que tenha encontrado no surrealismo um 

modo de transposição mais consentâneo com a sua atitude perante a vida, pautou-se sempre 

pela originalidade e pela tradução de um evidente desejo de intervenção, não se deixando, 

assim, subjugar por propósitos de extrema ortodoxia inerentes a um cânone estético particular. 

Daí a sua deserção surrealista e o exílio voluntário que procurou em Moledo do Minho, em 

1951, manifestando-se igualmente cansado do apertado controlo da censura e da mesquinhez 

da vida cultural de Lisboa.   

 A arte preencheu, assim, um espaço iluminado e vociferante no qual Pedro projectou o 

seu desejo de se rebelar contra a escuridão e contra o silêncio aviltante que imperava na 

sociedade sua contemporânea. Assente em imagens que configuram um espaço visceral, 

orgânico e violento, toda a actividade artística de Pedro traduziu, precisamente, um lirismo anti-

académico, «o poder aliciante, irónico e explosivo do mau gosto». 

 De facto, é recorrente a intromissão da ironia, do sarcasmo e da sátira em toda a 

produção artística de Pedro após a sua passagem por Paris. Quer seja no âmago de um 

psicologismo de feição neo-romântica ou nos cenários mais insólitos, a ironia, para além de 

acelerar a dinâmica diegética e de sublinhar a tensão dramática pela convocação de efeitos de 

estranheza e de contraste cabais, propicia ao autor uma vinculação pessoal ao texto que se 

traduz na possibilidade de intervenção. 

 Fernando Pessoa diagnosticara que é «na incapacidade de ironia que reside o traço 

mais profundo do provincianismo mental»86. Foi contra esta incapacidade de personalização da 

sociedade burguesa, inapta à operância de um distanciamento crítico e igualmente 

constrangida por condicionantes políticas, que Pedro sempre lutou, profundamente consciente, 

como Pessoa, de que «para o provincianismo há só uma terapêutica: é o saber que ele existe». 

 Assim, pela desconstrução do real, pela inversão dos sistemas lógicos de 

previsibilidade e pela desocultação dos tabus, pela proclamação da palavra que não se quer 

dizer, em suma, sob o tópico da insubmissão surrealista, pretende-se advertir as demais 

consciências para a necessidade de prover um revigorado alento psíquico e imaginativo capaz 

de extirpar os males da práxis social, porque é preciso inverter para reconstruir. 

 
                                                 
86 Cit. Fernando Pessoa, «O provincianismo português» (1928) in Prosa publicada em vida, ed. Richard Zenith, col. 
Obra essencial de Fernando Pessoa, Lisboa: Círculo de Leitores, 2006, p.374-376). 
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Sobre a presente edição 

 

 

 

 

 

 

 Na tentativa de conferir maior visibilidade à narrativa breve de António Pedro, 

subsistindo em grande parte inédita, reúnem-se nesta edição todos os textos que nos foi 

possível recolher dentro do género designado, à excepção de Apenas uma Narrativa que, pela 

sua extensão e dado o reconhecimento que já gozou da crítica, embora numa fase tardia em 

relação à data da sua publicação, não cabe nos propósitos deste trabalho. 

 Por nos movermos no âmbito de uma edição crítica cuja intenção se aduz na 

divulgação exaustiva dos textos narrativos de António Pedro, independentemente do valor 

literário que lhes seja imputado, optámos por contemplar a inclusão nesta edição de textos 

fragmentários, lacunares ou incompletos que justificam, de certo modo, a actividade multímoda 

do autor, cuja dispersão por inúmeros projectos sacrificou uma boa parte da sua obra literária. 

 No que concerne ao modo de organização dos textos, procedeu-se à distribuição dos 

documentos éditos e inéditos por duas secções distintas, no seio das quais se optou por uma 

disposição titular em função das especificidades estilísticas evidenciadas pelos mesmos. Este 

arranjo resulta essencialmente do facto de a grande maioria dos textos não evidenciar menção 

de data, o que inviabilizaria qualquer ensaio de apresentação dos mesmos segundo uma 

ordem cronológica de produção. Cumulativamente, a passagem de António Pedro pelo 

surrealismo, movimento afim à sistemática «confusão de géneros» e à oposição aos discursos 

especializados, da qual decorre a existência de alguns textos híbridos no corpus averbado, não 

legitimaria uma disposição organizativa convencional mediante a distinção de categorias como 

romance, conto, novela, etc.  

 A apresentação dos anexos afigurou-se-nos pertinente no sentido de ilustrar mais 

concretamente as asserções feitas ao longo desta edição que ressaltam o intenso visualismo 

da escrita de António Pedro, pelo que texto e imagem complementam-se frequentemente numa 

reverberação de sentido concorrente à noção de «poesia plástica», avançada por José-

Augusto França: «Parece que realmente se pode concluir que todo o poder poético de António 

Pedro se exprime sempre e apenas em formas plásticas – quer pinte quadros, quer escreva 

romances.» (França, 1949:10). 

 A fixação dos Esboços Narrativos inéditos, bem como a revisão dos textos éditos, fez-

se a partir dos testemunhos autógrafos arquivados no espólio de António Pedro na Biblioteca 

Nacional. Seleccionaram-se desse arquivo todos os textos passíveis de enquadrar no género 

narrativo – sendo que por vezes se torna difícil distinguir os limites entre o texto narrativo e a 
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mera reflexão pessoal -, deixando-se de fora apenas aqueles que, demasiado lacunares, 

inviabilizam uma lição integral e significativa. 

 Com efeito, do cotejo dos textos editados por Maria de Fátima Marinho na obra O 

Surrealismo em Portugal com os textos autorais resultam, frequentemente, lições divergentes 

cuja referência não será pertinente incluir no aparato crítico desta edição. 

 Remetem-se, porém, para nota de rodapé todas as escassas ocorrências de variantes 

decorrentes de revisões autorais prévias. As notas de rodapé exibem igualmente a 

identificação dos textos na consideração de aspectos que se prendem com o número da cota 

do documento; a forma como se encontra grafado (manuscrito, dactiloscrito ou misto); a 

existência de assinatura e data de produção; o carácter inédito ou édito do documento e, neste 

último caso, a inscrição da data e local da primeira publicação. Estas indicações sistematizam-

se mediante a utilização de um corpo de abreviaturas e sinais que adiante se apresenta. 

 Focalizando os critérios de fixação do texto propriamente dito, procedemos à 

actualização da ortografia e corrigiram-se os erros óbvios. Da mesma forma, e por força de 

algumas inconsistências do autor, uniformizou-se a norma de inscrição titular de livros, 

periódicos ou artigos. Seguindo o mesmo critério de coerência, generalizou-se a adopção do 

itálico para assinalar palavras de origem estrangeira, marcadas manuscritamente pelo autor 

ora com aspas, ora com sublinhado. 

 No entanto, mantém-se a genuinidade de António Pedro na preservação intacta de 

vocábulos que entretanto caíram em desuso, o que poderá indiciar em certos contextos uma 

espécie de intencionalidade jocosa do autor face à tacanhez do meio. O mesmo critério subjaz, 

naturalmente, à necessária e enriquecedora preservação de vocábulos derivados de operações 

rebuscadas de feição neologista.  

 Excepcionalmente, procede-se a pequenos ajustes ao nível da pontuação, 

principalmente no que diz respeito à colocação da vírgula, na prossecução do mero intuito de 

superar sintacticamente algumas lacunas e incorrecções. Porém, esse movimento verifica-se 

apenas quando as alterações a operar não redundam na adulteração do estilo do autor, 

pontualmente afim à apresentação fluida e ininterrupta de discurso que se quer consentâneo 

com a ideia de movimento e de devir, renunciando, assim, à colocação de pontuação. Um 

exemplo recorrente é o da não colocação de vírgula para separar elementos de uma 

enumeração, pelo que a edição respeita essa opção do autor. 

 Cumpre-se, assim, o natural anseio de ver reunida toda a narrativa breve de António 

Pedro, uma vez consideradas as peculiaridades dos inéditos, textos em grande maioria não 

datados, dispersos, lacunares, fragmentários e incompletos cuja caligrafia suscita sérios apuros 

de decifração, em coabitação com alguns projectos mais consolidados e definitivos. 

 Ao autor ter-lhe-á faltado tempo e espaço, palavras e imagens, fulgor e imaginação, na 

imensidão do seu sonho, ou apenas «vontade», para acabar e fixar uma obra que não tem fim, 

que aspira à eternidade em pleno devir e mutação, porque «[e]terno não é o que jaz, mas o 

que se modifica» (E5-473:1) ao longo de um penoso caminho que só permite «re-existir pela 

ilusão» (id.:ibid.). 
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 «Não foi o Almada que disse: “eternidade, sim, mas não tão devagar”?» (id.:ibid.). 

Caminhemos então, ao passo das paixões e determinações de António Pedro, rumo a um 

destino qualquer, concretizado e transfigurado no imaginário individual de cada um. 

 

 

Abreviaturas e sinais usados na fixação do texto e nas notas 

 

�  espaço em branco deixado pelo autor; 

[]  preenchimento de uma lacuna 

[.]  fragmento ilegível (cada ponto corresponde a uma palavra); 

[?]  palavra de leitura duvidosa; 

ms.  testemunho manuscrito; 

dact.  testemunho dactiloscrito; 

r.  recto; 

p.  página; 

l.  linha; 

var.  variante; 

sobrep.  (variante) sobreposta; 

subp.  (variante) subposta; 

s.d.  sem data; 

s.ass.  sem assinatura. 

ass.  assinado 
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«O CARANGUEJO»87 

 

 

 

 

 

 

 O caranguejo é um mamífero octópode em forma de olho e com mãos. Vive nas 

regiões palustres, como convém, e a extrema mobilidade dos seus gestos aumenta ainda os 

atractivos sexuais com que excita os outros bichos que com ele copulam, pois o caranguejo é 

sempre fêmea. Vê por umas protuberâncias frontais equivalentes ao olho das estrelas, mas 

não é fácil confundi-lo com elas. Ao caranguejo88, quando lhe brilha o olho89, é sempre por 

malícia. Quanto menos limpeza houver mais caranguejos haverá90, como é fácil de calcular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
87 E5-505; ms.; s.d.; s.ass.; 1.ª publicação: Catálogo Exposição 22.Abr.-20.Jun.1999 - António Pedro: desenhos, 
Lisboa: IPM/Museu do Chiado, ilustração 59 (Anexo XXX). 
  Afigura-se-nos pertinente referir que existem dois exemplares de «O Caranguejo», um esboço e uma reprodução: no 
espólio de António Pedro está arquivado um exemplar, manuscrito, com inscrição do desenho na metade superior de 
uma folha A4 branca, precedendo o texto; no catálogo da exposição encontramos uma reprodução que consiste numa 
colagem do texto dactiloscrito (em papel que colou sobre cartão) imediatamente a seguir ao desenho, feito com tinta da 
china, seguindo a mesma disposição do esboço. Do cotejo dos dois testemunhos ressaltam algumas variantes no que 
diz respeito à lição do texto e uma alteração formal que consiste em encurtar e centrar a última e a antepenúltima 
linhas do corpo de texto.  
  António Pedro adita, assim, uma feição diferente à reprodução de um primeiro esboço. Embora o texto desta 
descrição dimensional se mantenha praticamente intacto, a adopção da técnica de colagem confere um efeito de 
fragmentação ao documento e promove o seu redimensionamento, mercê de uma combinação diferente de materiais. 
A justaposição plástica do próprio texto, que encontra uma reverberação de sentido no desenho, é sintomática da 
deslocação dos signos linguísticos para territórios desconhecidos, alheios ao próprio sistema de referencialidade, não 
se assinalando nenhum tipo de ancoragem do texto exclusivamente a um género artístico (literatura) ou a um quadro 
de significação previsto.  
  Esta figura atípica do «caranguejo» integra o «bestiário» de António Pedro, que constitui uma espécie de colectânea 
de seres estranhos, supra-naturais, cuja configuração híbrida, obtida pela conjugação de parcialidades humanas e 
animais na mesma criatura, redunda na revogação da dicotomia homem-animal e na proclamação de um princípio de 
subversão instaurado à escala da natureza (Anexo XXXII). 
88 Var. in Catálogo: A este animal. 
89 Var. in Catálogo: olhar. 
90 Var. in Catálogo: o texto termina neste ponto preciso. 



I. ÉDITOS | DESCRIÇÕES DIMENSIONAIS 
 

TEXTOS NARRATIVOS DE ANTÓNIO PEDRO: ENTRE O ESBOÇO E O PROJECTO CONSOLIDADO 102 

 

«O PATULHER»91 

 

 

 

 

 

 

 O patulher é um bípede alado que se não reproduz. Obtém-se esfregando, em noites 

quentes, a pedra da lua no veludo carmesim, e é sempre inesperado e irremediável. Nunca se 

sabe se é macho ou fêmea, pois, mal se lhe toca, ele desfaz-se, deixando colado às mãos do 

caçador um visco corrosivo que as dilata a ponto de não mais ser possível colher o menor 

indício. Depois, desfaz-se e ri-se. O riso do patulher é como a água salgada – onde cai não 

pode nascer erva nenhuma. 

 Nunca se vê mais do que um patulher de cada vez, mas diz-se, embora sem 

fundamento, que há de voar um grande bando destes animais exactamente no anúncio do fim 

do mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
91 Dact.; s.d.; s.ass.; 1.ª publicação: Catálogo Exposição 22.Abr.-20.Jun.1999 - António Pedro: desenhos, Lisboa: 
IPM/Museu do Chiado, ilustração 60 (Anexo XXXI). 
 Contrariamente ao que acontece em relação ao documento precedente, a existir um esboço prévio à execução da 
colagem, encontrar-se-á perdido ou disperso. A edição foi, portanto, estabelecida de acordo com o fac-simile que 
consta no catálogo supracitado. Verifica-se igualmente, em linha de coerência com o «Caranguejo», uma intervenção 
formal no corpo de texto: Pedro utiliza a mesma técnica da colagem e procede também à centralização de três linhas 
do texto. 
  «O patulher» consta igualmente do inventário de seres estranhos de António Pedro. 
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«MONOTONIA - AUSÊNCIA DE ROMANCE DUMA VIDA VULGAR»92 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

 Desvirgara-a93! Magoava-o isto e enchia-o duma felicidade que transbordava de si para 

as coisas que o rodeavam, numa esplendorosa alucinação quieta. Turbavam-se-lhe os olhos 

se os fechava: luzes vermelhas e doiradas traziam-lhe ao subconsciente aquela rua nocturna 

onde os cartazes luminosos esqueciam na preocupação do caminho para casa dela. 

 Depois era a escada, o gato preto que se lhe enrolara nas pernas, como 

comprometido, o brilho do corrimão, suado dos marçanos, à luz leitosa da clarabóia… 

 Uma mosca – lembrava-se nitidamente – pousara-lhe numa orelha, depois do 

desagrado de a ter ouvido zumbir, gorda, à volta da cabeça. Todas as suas sensações se 

resumiam ao nojo da mosca naquela ocasião. O resto era como uma necessidade. Foi o único 

intervalo de pensamento em toda aquela noite. 

 A fantasia, agora, colava raciocínios sobre o incidente, pressentimentos que não tivera 

e, até, a alegoria que podia fazer-se com aquela brusca chamada à realidade que uma mosca 

de esterco quisera o destino que personificasse. 

 E não era nada disso! Tudo aquilo fora imprevisto até à saída! Nem um beijo, nem os 

outros eram mais nítidos do que o pormenor da mosca sobre a orelha! Nítido, a cortar-lhe a 

imaginação como um desvio, era o luzir do corrimão pela escada acima sob a luz da clarabóia. 

 Feliz! Sentia-se inteiramente feliz com aquele desfazer de tudo quanto tinha sido um 

sonho lírico de castidade… Estupidez de sonho! Estupidez! Estupidez!... A vida é assim! 

                                                 
92 E5-422; ms.; 1933; 1.ª publicação: Marinho, 1987. 
 Este texto figura no rol de projectos inacabados por António Pedro no seio de uma temática surrealista. À data que 
figura no romance, António Pedro estava de passagem por Paris, em contacto com um núcleo intelectual cujos 
princípios estéticos terão suscitado esta inflexão surrealizante mais evidenciada.  
 O autor chegou, inclusivamente, a preparar um esboço para a capa, indiciando a intenção de vir a publicar o romance, 
mas acabou por abandonar o projecto no terceiro capítulo, entre os onze que projectara, ou doze, uma vez que há um 
erro na numeração (a menção ao capítulo VI repete-se).  
 À semelhança de «Sensasonho», o texto encontra-se manuscrito em folhas quadriculadas, sendo que as 
correspondentes a «Monotonia» se encontram dispostas in folio. 
 O texto apresenta-se com algumas rasuras e correcções, mas sem variantes. 
 Em anexo ao conjunto de páginas do romance encontram-se duas folhas soltas, de papel de arquitecto, e um recorte: 
uma primeira folha, com o título «Figuras do romance», concebe uma breve apresentação de três personagens, a 
saber, Alfredo José dos Santos, D.ª Engrácia e Amélia; a segunda, constitui uma espécie de sinopse dos capítulos 
previstos, muito embora se trate de um mero esquema muito pouco linear, consistindo no seguimento de uma outra 
folha perdida que faria o desenvolvimento sumário do assunto tratado nos dois primeiros capítulos; existe também um 
pequeno recorte (c. 6,5cmx5cm) que constitui um ensaio da capa do romance. 
93 O autor utiliza sempre o verbo «desvirgar», inexistente no vocabulário actual. Não se tratando de um erro fortuito de 
António Pedro, o autor poderá ter pensado no neologismo para aditar ao acto de «desvirginar» uma conotação sexual 
substancialmente mais violenta, mais próxima da semântica de «violar», pelo que optámos por manter a genuinidade 
linguística do autor. 
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 Mais comentários surgiram, numa amargura disfarçada, a justificar a sua pobre 

felicidade. Nem eram comentários na baralhada da sua cabeça. Tudo era como uma luz vaga, 

espécie de bruma que deixava adivinhar e que apagava tudo. 

 Alastrava-[se]-lhe aos olhos uma mancha vermelhíssima de sangue… Sua! Sua como 

nunca a tinha suposto e como nunca a tinha chegado a desejar! O namoro, o resto, tudo o mais 

era vago como aquela tristeza, mais ou menos do que tristeza… espécie de amargura 

enervadora lá muito no fundo, num sítio onde nem era preciso que chegasse toda a felicidade 

que andava a brincar-lhe nos olhos, nas cores, na pele toda, como se saísse agasalhado dum 

banho morno numa plenitude de prazer. 

 Era por isso que andava ali, atontado, deambulando pelas ruas como se andasse 

doido… quási como se andasse doido. 

 Subira toda a Avenida. Tinham-no visto. Tinham reparado. Um, porque o viu 

bambolear-se, entoando uma cantarolice engolida e gutural, disfarce daquela alegria que o 

sufocava, dissera-lhe piedosamente: 

 - Isso é que foi, hein?! 

 Supuseram-no vindo, pela certa, duma paródia de vinho e de mulheres. 

 E não tinha sido vinho! Mulheres?... sim – uma mulher desvirgada por ele naquela 

noite! Por ele… uma paródia! 

 Como aquela palavra lhe soava mal aos ouvidos! Como aquela palavra, como aquele 

bêbado, como aquele hein? lhe magoava ainda, lhe atormentava dolorosamente os ouvidos 

que tinha para a sua consciência… 

 E, abrindo os olhos, via sorrirem-se-lhe as pedras das esquinas, os candeeiros, a luz, 

como numa hora de felicidade perfeita. 

 A pele, a sua pele sabia-lhe a ela, vagamente, duma forma tão dispersa como a sua 

alegria duvidosa, mas extraordinária. 

 O portão do Parque abria-se-lhe de par em par. Caramba! A luzerna… os 

contratadores… e fugir pela Avenida acima atraído e repelido a um tempo por aquela luz, como 

pela sua própria felicidade indomável. 

 Bailavam-lhe frases na cabeça e tudo lhe sabia a choco, a infeliz na forma. Para que 

era aquilo de andar ali entre a sombra das árvores? Resolveu voltar, ser como as outras 

pessoas, atravessar como os outros a fila dos contratadores e sentar-se a um café.  

 Ali sentado, os homens e as mulheres eram como bonecos inúteis ao seu intenso 

nervosismo. Apetecia-lhe gritar, bater, beber, rir como num desvairo, mas tudo lá por dentro, 

muito no fundo, enquanto levava regradamente o copo de café à boca, numa vagareza que a si 

próprio arrepiava. 

 As mulheres pareciam-lhe de aflitivo contacto no amolecer da noite, ciosas, como se só 

de carne e de dinheiro se tratasse neste mundo. 

 Chegou a espantar-se da frase que formulara. “Neste mundo” lembrava-lhe a opinião 

extraordinária dum pensador profundo nas páginas dum almanaque. Na página do almanaque 

via mesmo o desenho do lado com uma menina de cabeleira, a sorrir-se como não podia ser. 
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Quis então formar o pensamento com a frase toda, mas faltou-lhe primeiro a frase, depois a 

própria ideia, e ficou, apenas, a alastrar-se em frente dos seus olhos, a boneca a sorrir-se ao 

lado duma mancha cinzenta de letrinha miúda. 

 Agastava-o a menina do almanaque. Foi às algibeiras à busca dum lenço para dar 

qualquer coisa que fazer às mãos, sem ser aquela insistência importuna e monótona de levar à 

boca o café sem vontade nenhuma. Em vez do lenço escorregou-lhe dentro do bolso um lápis 

por entre os dedos. Fez um esforço para agarrá-lo, mirou-o, mordeu-o distraidamente e, a 

assobiar muito entretido, como se estivesse esquecido da sua própria alegria, dobrou-se todo 

sobre a pedra da mesa para fazer a menina do almanaque. 

 Levou imenso tempo, a carregar muito no lápis, e desenhou uma mulher como não 

vinha em almanaque nenhum, toda torta, toda nua.  

 Escreveu-lhe por baixo uma palavra obscena. 

 Desvirgara-a! A ideia insistente tornava-o todo um infinito e indefinido sentimento de 

remorso. Para quê? Tinha piada uma virgem que se entrega! A palavra obscena por baixo do 

corpo horrível que tinha desenhado era toda para ele – um tipo! um gajo! um grande malandro! 

 Que boa mulher tinha saído a Amélia!... e sobre o desenho indecente aquela palavra 

indecente cresceu como nos anúncios de cinema até dar-lhe um safanão no corpo todo que o 

fez odiar aquela perseguição. Pôs-se a apagar o boneco a lápis e a indecência, meteu as mãos 

nas algibeiras do sobretudo para tapar a sujidade dos dedos e fugiu. 

 Que doido! Estava doido! Dava comigo em doido! Nem tinha deixado o dinheiro em 

cima da mesa. 

 Lembrou-se disso a meio da Avenida e desatou a correr cheio de medo que viessem 

atrás dele, que fizessem escândalo, que o insultassem por não ter pago, por ser ladrão e 

abusador de menores, um tipo indecente, ali, cheio de frio e com muitíssimas razões para ir 

parar à cadeia. 

 A ideia de cadeia fê-lo parar e rir. Ora esta! Ela é que quis! Ela e ele é que quiseram! 

Pois é claro que foi assim… os dois, ali, em cima duma cama… Que grande idiota!... Os seios 

da Amélia94 muito redondinhos… Estava em frente de casa, subiu a escada, e como de 

costume, mais que de costume, foi em bicos dos pés até ao quarto da criada, despiu-se 

devagarinho e, nu, meteu-se-lhe na cama sem sequer pensar em acordá-la. Esteve ali, a 

ranger os dentes, até cair para o lado de cansaço e de sono. Que idiota!  

 

CAPÍTULO II 

 

 Não é verdade mamã, não é verdade! Deitei-me a horas. Não sei porque tens a ideia 

de que ando sempre metido na boémia! Eu não ando na boémia. Vou casar! Não me sobra o 

dinheiro para paródias. 

                                                 
94 Na folha em anexo onde apresenta uma sumária descrição das figuras do romance, António Pedro caracteriza-a da 
seguinte forma: «A Amélia - menina do 3.º andar, 22 anos, onanista e romântica misturada de ambiciosazinha, leitora 
de folhetim, curiosidade sexual que se desfaz com o hábito. Corneia o Alfredo como [.] curiosidade […], tem filhos e 
gosta dos móveis e dum gato.». 
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 É verdade… ele tinha dito aquilo! Tinha dito exactamente aquilo – que ia casar, que 

não tinha dinheiro para paródias… O copo de leite parecia-lhe um lago branco diante dos olhos 

ensonados. Ia casar, é claro, depois daquela asneira… E agora? 

 Enquanto se vestia as coisas parece que tinham todas um ar exagerado. O botão do 

colarinho não entrava no colarinho, os móveis de sempre pareciam-lhe pela primeira vez 

desajeitados e incómodos. Lembrava-se perfeitamente da casa de banho que estava na 

montra da Companhia do gás. É verdade! Para casar também era preciso ter uma casa de 

banho e as outras casas, uma casa completa, ou uma parte de casa para casal sem filhos… 

tinha graça, como nos anúncios do Diário de Notícias… Uma casa! “Aos noivos”. Havia muitos 

anúncios assim. Nunca tinha reparado… também havia noivos, tipos que iam casar com 

raparigas, tirar-lhes os três depois duma festa com imensa gente bolos um chapéu alto… Ele 

gostava muito mais do chapéu alto do que aquilo de ir de coco como para os enterros. Um 

chapéu alto devia de ser caríssimo. Tudo era caríssimo, a casa, os móveis, a data de coisas 

que era precisa, sustentar uma mulher com fatos e tudo, depois os filhos… Fazê-los faziam-se 

com gosto, depois… diabo! 

 Estava quási como ontem. A cabeça não tinha parança de ideia para ideia como se não 

valesse a pena pensar numa coisa e depois noutra e depois noutra, uma por cada vez. 

Parecia-lhe que não havia tempo de pensar em coisa nenhuma demoradamente. A casa de 

banho da Companhia do gás, toda em mármore, os filhos porquíssimos, muitos, com caracóis 

e ranho, e sobretudo, com uma insistência doentia como o reflexo dos pêlos luzidios, o chapéu 

alto, aquele chapéu alto da montra da rua Augusta em cima duma cabeça de manequim, toda 

amarela, muito bicuda, com o sítio do monóculo sem olho por causa de ser futurista… 

 Sentia-se amarelo como a cabeça do manequim e com um chapéu horrível. Tudo nele 

estava agora fora do lugar e do tamanho; os sapatos as calças o casaco, a gravata, e 

sobretudo aquele chapéu que ele sentia na cabeça e que não podia ver, de que só via a 

sombra e os pêlos ao arregalar os olhos para cima, como os cegos da pedincha. 

 Ele tinha lá dinheiro para aquilo tudo! Quê? Mas o que era aquilo? Ele tinha dito que ia 

casar, mas quem é que o obrigava a casar?... Ele nem sequer tinha dito coisa nenhuma! Era 

sono, um sono horrível, desde a véspera, cheio de pesadelos de que ele nem ao menos se 

lembrava. Só se lembrava de andar pelo ar como se não pesasse, por cima dos eléctricos sem 

ninguém reparar, com uns pés enormes umas pernas muito compridas um corpinho pequenino 

e cá muito encima uma cabecinha de grão-de-bico só com olhos, como as libélulas… como as 

libélulas… como um boneco que ele tinha visto na capa dum livro – era o Charlot – todo 

maltrapilho e de patins. Ele também tinha patins… tinha, a escorregarem na linha dos 

eléctricos, muito brilhante, como agora. 

 O que é que lhe parecia aquela linha dos eléctricos ali como ontem sem se saber 

nunca onde ia acabar muito luzidia, como o corrimão da Amélia?... O corrimão da Amélia, é 

verdade – ele ia casar… ele tinha desvirgado a pequena ontem à noite. Não podia deixar de 

ser… Que chatisse!  
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 Casado, como os colegas a falarem no útero das mulheres por causa do dinheirão dos 

médicos e da pequenez do ordenado. Tinha que ser. Era preciso falar à mãe naquilo. A 

pequena não era má pequena – tinha os seus arranjos… e viu-a de novo, rendida e 

coradíssima, a dizer que não queria e a pedir mais beijos, ofegante, com as saias arregaçadas 

para ele mexer nas pernas e toda molhada, já. Que pele! Casar por casar tinha de ser com ela 

e depois, era preciso casar para quando faltasse a família um homem não ficar ao desamparo. 

Ela era tão meiguinha… as coisas haviam de andar arranjadinhas – pobre, mas limpinho – tudo 

no seu lugar e, até, um quadro que ele lá tinha da ceia de Cristo, todo bonito, ia pô-lo na sala 

de jantar. 

 Que estupidez terem-lhe dado uma ceia de Cristo. Foi a madrinha. Agora ia fazer 

jeito… Nem a madrinha tinha imaginado! 

 Casamento religioso, é claro, era mais decente. Ela de branco, ele de chapéu alto e de 

fraque, aquele chapéu alto da rua Augusta, e plastron. 

 Era preciso dizer à mãe. Aquilo tinha de ser quanto antes. De resto já se esperava: seis 

meses de gargarejo eram suficientes. Seis meses… Da ida a casa ninguém sabia. Quem é que 

tinha alguma coisa com isso se ele ia casar! 

 Tinha sido bestial! 

 Ia andando o mais depressa possível. Sem dar por isso estava a falar alto na rua, a 

fazer gestos e a tomar atitudes como o Pinheiro Maluco. É que ele estava maluco. Era então 

uma coisa tão extraordinária namorar uma rapariga e depois casar-se com ela? Quem é que 

tinha alguma coisa com isso? 

 Chegara à repartição. Os companheiros fizeram todos um coro: - Ena, que grande cara 

de satisfação! Foi a sorte grande? 

 - Não, não é nada. Vou casar. 

 Saiu assim, seca, naturalíssima aquela resposta. Que estupidez! Ele ainda não tinha 

nada assente na cabeça e já estava para ali a dizer aos quatro ventos que ia casar… era 

aquela cabeça, aquela estupidez, aquela coisa de andar como um rapaz pequeno ali muito 

entusiasmado com a coisa mais natural deste mundo. O diabo era o resto. Não chegava a um 

conto de reis o ordenado com os descontos e o desemprego. Comida seiscentos mil reis – três 

saía a quási sete mil reis por cabeça – cento e cinquenta ou duzentos para a casa, oitenta para 

a criada, os eléctricos e o tabaco… e para fato? Onde ia ele arranjar dinheiro para se vestir e 

para vestir a mulher? E o resto, sim o resto? Ele não havia de ir uma vez por outra ao Parque 

Mayer nem ir às tardes ao café falar um pouco de mulheres, caramba!, como não podia ser em 

casa? 

 Era um cavalo! Casar? Mas quem é que tinha dito àqueles palermas que ele ia casar? 

Quem é que lhes tinha dito que ele estava muito contente? Que é que os tipos tinham que ver 

com a sua vida? 

 Doía-lhe a cabeça e estava estúpido, em frente dos livros da escrituração. Não havia 

meio de saber quanto eram cinco e oito e quantos iam, por causa daquela barafunda em que 
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tinha a cabeça depois daqueles parabéns que todos lhe deram na mira da comezaina do copo- 

d’água.  

 O dia foi todo assim. Não havia nada que andasse nem para trás nem para a frente. 

Ele próprio parecia que estava, como as contas, engasgado. Tinha a boca seca, os dedos 

suavam-lhe, tudo lhe sabia a desastrado como aquela resposta pública que não era precisa 

para nada. 

 Ele é que tinha a culpa: aquela asneira, todo aquele entusiasmo e depois, a bujarda de 

dizer logo que se estava contente é porque ia casar. 

 Casar? Ele podia lá casar com menos de um conto de reis de ordenado com todos os 

chefes de secção cheios de saúde, com os descontos e com o diabo? 

 Para que é que lhe tinham perguntado se ele tinha ganho a sorte grande? 

 Ena! Ena o quê? Cinco e oito são treze noves fora quatro e cinco nove noves fora 

nada, estava certo. 

 Ia casar… Sabia lá se ia casar ou não, com aquela falta de luz, quási sufocado, sem ter 

tido tempo sequer para pensar no assunto. Casar, como se casar fosse ir dar uma voltinha de 

barco no lago do Campo Grande. 

 Quem o tinha mandado ir a casa da Amélia quando a pequena estava sozinha em 

casa? Tinha de casar… Tinha de casar… Não havia dúvida nenhuma que ele tinha de casar – 

porque não havia outro remédio. 

 E se o houvesse?… Ele já não sabia de todo onde é que tinha a cabeça. 

 

CAPÍTULO III 

 

 Sentado numa cadeira de braços a vida não lhe parecia desconfortável: do outro lado 

da janela caía uma chuvinha miúda, pingada, insistente, capaz de arrefecer o Diabo se o Diabo 

andasse à chuva. Ali na saleta a temperatura era agradável, a cadeira era cómoda, não havia 

luz senão a luz da rua coada pelas vidraças molhadas, e as coisas, as ideias e as pessoas 

tinham com certeza naquela dispersão um ar muito vago de hipótese sem importância. 

 - Olha o noivinho! Ora viva o noivinho! Então? Então? 

 O estupor da D. Engrácia95 alarmara-o com o berreiro. Aquele chapéu, aquela gordura, 

o fato estampado e aqueles sapatos inverosímeis de meio salto, a voz, a sua voz estragada, 

meio gutural meio adocicada aquele exagero dos ohs! o suor no verão, tudo nela lhe era 

antipático sem saber porquê. Sentia ao ouvi-la a desagradável sensação que dá uma vareja. 

Xiça! Tão bem ali, tão à vontade comigo mesmo, tão longe de tudo por um bocado estiraçado 

naquela cadeira e logo havia de aparecer a D. Engrácia! Que diabo viria ali cheirar aquela 

beata? Saber da sua vida, é claro! Fazer algazarra com o noivado, é claro! É claro! Toda a 

gente já sabia que ele ia casar: a mãe, os colegas da repartição e a D. Engrácia. É claro toda a 

gente já sabia, até o estupor da D. Engrácia. Sabendo a D. Engrácia toda a gente já sabia… É 

                                                 
95 Na folha em anexo onde apresenta uma sumária descrição das figuras do romance, António Pedro caracteriza-a da 
seguinte forma: «D. Engrácia - Viúva dum velho militar de quem era engomadeira, beata, 55 anos, gorda e enfeitada, 
bisbilhoteira e vaidosa. Arranjou o emprego ao Alfredo.» 
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claro, toda a gente já sabia que ele ia casar. Xiça! Voltou a cabeça devagarinho como se 

tivesse estado a dormir, abriu muito os olhos e levantou-se ajeitando o fato, muito depressa, 

todo desfeito num sorriso amarelo. 

 - Oh, D. Engrácia! Que bons ventos a trazem por esta sua casa?  

 O quarto como o mundo nos compêndios andava todo à roda. A D. Engrácia estava a 

dizer imensas coisas, umas atrás das outras como se não tivessem seguimento nenhum. Ele 

só a via muito gorda, enorme com as plumas, a beiçola gorda a resmoer por entre risadinhas 

de endoidecer desejos de felicidade mais arrepiantes do que pragas. Adoecia-o aquele sorriso 

com que não ouvia nada e que tinha de ter. Ele sabia bem quem era a D. Engrácia! Fora ela 

que lhe arranjara o emprego por intermédio do farmacêutico democrático que lhe corneava o 

marido. Tinha de sorrir-se por causa do emprego mas sabia bem quem era aquela marafona só 

a pingar moral! Que gostava de ver o Alfredinho96 na idade de tomar assento pensar em casar-

se como devia de ser com uma menina como devia de ser… como se ela não tivesse 

enganado toda a vida o tarimbeiro caquéctico com quem se tinha casado depois de lhe 

engomar os colarinhos e de ensaboar o juízo do homem!… 

 Estava pálido como um desenterrado. Em vez de ideias parecia-lhe que tinha só 

grunhidos que se lhe entalavam na garganta. Aquela D. Engrácia afligia-o como um sapo. 

Lembrava-se sempre, quando a via, de imaginá-la descomposta a fazer meiguices ao velho ou 

negaças ao farmacêutico. Via mesmo o velho morto, roxo da morte e ela de fralda[?], aos 

pulinhos como se fosse possível. Depois o farmacêutico arrepiava-a com a pêra e o ar mal 

lavado a cheirar a drogas[?] e a naftalina. Era impossível continuar a sorrir em frente daquela 

mulher! Tinha que ser. Tudo na sua vida tinha que ser. Nada era como ele queria ou como 

queria que lhe apetecesse. O liceu o emprego a D. Engrácia eram fatalidades inamovíveis da 

sua vida. Tinha que ser. Aquele sorriso era como o horário da repartição e o latim em que ficou 

reprovado duas vezes o seu habitat[?] de contrafeito. Nada era como ele imaginara: tudo era 

como tinha que ser. Ele não podia, não podia continuar a ouvir aquela lenga-lenga, aqueles 

risinhos! Não podia continuar a ver ali à sua frente aquele espantalho de gordura flácida a 

mastigar hipocrisias! O sorriso doía-lhe na boca como uma ferida – sentia que arrebentava se 

continuasse calado.  

 - Oh, D. Engrácia, é muito amável… 

 Saíra-lhe aquilo como um parafuso da garganta. Era impossível! A mulher continuava a 

remoer conversa: 

 - Ora essa! 97 

                                                 
96 Na folha em anexo onde apresenta uma sumária descrição das figuras do romance, António Pedro caracteriza-o da 
seguinte forma: «Alfredo José dos Santos de 32 anos, empregado público, magro, misto de imaginático e de pelintra, 
onanista por hábito e femeeiro por luxo. Sobrepõe-se à sua psicologia a psicologia do empregado público.» 
97 Da lição da descrição sinóptica do capítulo, que surge em adenda ao romance, podemos inferir que este também 
não se encontra concluído, pois, de acordo com o esboço, Alfredo diria a D. Engrácia que tinha desvirgado a pequena 
só para gozá-la. Passamos então a apresentar esta espécie de sinopse dos capítulos, cuja primeira página se 
extraviou, pelo que parte do texto, referente aos resumos dos Capítulos I e II, se encontra elidida: 
� o Alfredo desvirgina a Amélia, hesitante resolve casar-se e  
 falar à mãe no pedido. Uma visita da D. Engrácia  
 fá-lo explodir com ela que lhe arranjou o emprego e 
   dizer que tinha desvirgado a pequena só para 
III gozá-la. 
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IV   Sai de casa a querer convencer-se que é um pândego, 
 emborracha-se com os amigos para entrar num club. Leva uma  
V tareia e há uma pêga que o recolhe. 
VI gosta da pêga. A Amélia de antes do desvirgamento e 
 a pêga confundem-se para ele sentimentalmente 
VI Falta à repartição e emborracha-se. Uma  
 carta da Amélia chorosa, lamenta a sua desgraça. 
 Há um colega da repartição que sabe de tudo e 
VII quer pôr-se na Amélia. O Alfredo bate-lhe. Recebe  
VIII conselhos do chefe da repartição. Resolve casar-se 
XI com a Amélia. O pedido. A lua-de-mel,  
XI saudades da pêga, a mulher está grávida, vontade 
 de voltar à pêga – desistência moral – chatisse da vida   
 comum. 
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«SENSASONHO – HISTÓRIA DUMA NOITE»98 

 

Sonho? Realidade? Sabe-se lá onde começa e onde acaba cada coisa! 

 

 

CAPÍTULO I99 

 

 Tinha alugado o quarto na véspera. A gerente consentira em fazer um pequeno 

abatimento e sorria, desajeitada, ao desejar-lhe um aproveitamento agradável. Fazendo-o, 

acompanhou os bons desejos duma piscadela de olhos desagradável e mostrou o 

funcionamento das torneiras e das válvulas das duas peças do lavatório. 

 O quarto era razoável. Sobre o cosy três gravuras arrancadas da “Ilustration” estavam 

encaixilhadas e com vidros. Um potezinho sobre a mesa, que uma renda amarelada quási 

cobria por inteiro, ajudava a dar um ar mais íntimo, quási pessoal ao conjunto. As cortinas 

pesadas e castanhas garantiam um despertar tardio. 

 Esta observação correspondeu a uma segunda piscadela de olhos da gerente. Roberto 

abriu-as completamente. Um luar duvidoso espalhou, então, uma brancura de sémen sobre os 

móveis. O candeeiro estava apagado. Vinha da rua a luz amarela e fraca das lâmpadas 

eléctricas. Só o ruído dos automóveis ao longe cortava o silêncio que a espera tornava mais 

enervante. 

 A sua ligação tinha virado num lirismo desagradável. Nada de menos convidativo a 

uma virilidade repousante! Os nervos, sacudidos pela estranha ternura da amante, desviavam-

no da sua naturalidade humana e masculina. Sentado na poltrona, em face da janela, sentia-

se, por causa da luz quási imaginária, cansado e desgostoso de si mesmo – vazio… 

 O estranho veneno duma castidade sensual, se é possível, duma sexualidade desviada 

e impotente, banhavam-no dum suor lunar e doentio. 

 Que horas eram? O boletim meteorológico dos jornais anunciava chuva e vento para o 

dia seguinte. Uma moínha de nevoeiro começava a tombar sobre as casas. Ela estava para 

chegar. 

 Tinha uma amante magra. Nem sabia exactamente se era bonita. Sabia-lhe de cor o 

sabor da saliva e pouco mais. A sua presença perturbava-o a tal ponto que era incapaz de 

recordá-la depois. Havia um perfume que se desprendia quando lhe tocava – era quando lhe 

tocava! – e o enchia duma lassidão deliciosa.  

                                                 
98 E5-420; ms.; s.d.; s.ass.; 1.ª publicação: primeira página do manuscrito reproduzida enquanto «hors-texte» in 
Catálogo da Exposição Três Poetas do Surrealismo, Biblioteca Nacional, 1982; publicação integral in Marinho, 1987. 
  De acordo com a catalogação efectuada pela Biblioteca Nacional e que consta nos ficheiros do espólio de António 
Pedro, embora o texto não se encontre datado, estima-se que remeta a c.1934, altura em que o autor terá projectado 
um determinado número de narrativas. Este romance, de temática consolidadamente surrealista, quedou-se no 
primeiro capítulo. 
  O documento é constituído por um conjunto de folhas soltas, quadriculadas, cuja primeira página tem como cabeçalho 
o título e sub-título numa disposição formal que solicitou algum arranjo da parte do autor. O primeiro e único capítulo do 
romance inicia-se com capitular. 
99 Em vez de Primeiro Capítulo, adoptámos Capítulo I, inscrição mais recorrente de Pedro, mercê de uma necessidade 
de coerência interna desta edição. 
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 Como era? Sabia apenas que tinha os olhos enormes e bistrados e a pele suave, mate 

e extraordinária. Era alta, sim, da sua altura. Os cabelos negros e riços roçavam-lhe na cara 

quando a ajudava a vestir o casaco de astracã. Roçavam-no e turbavam-no como o perfume e 

a cor da pele que lhe entrevia os ombros. 

 O tacto da astracã – era evidente! – misturava-se com a lembrança dela, uma 

lembrança impessoal e impossível, espécie de neblina dos sentidos que o deixava 

adormentado e embevecido numa felicidade física quási dolorosa. 

 Esperava-a. Em frente da janela, enterrado na poltrona de veludo, sentia-se adormecer 

numa emudecida exaltação sensual. Tinha nas mãos um cachimbo atacado de tabaco novo. 

Não o acendia por inércia. Era, com certeza, incapaz de o acender, incapaz dum gesto que não 

fosse demoradíssimo e mole. 

 Pela janela, entre a névoa que o luar liquefazia numa translucidez leitosa, o contorno 

das casas e das coisas tomava um ar fantasmático. Maugrado o vidro da janela e o calor do 

aquecimento sentia-se trespassado de humidade e, como a luz dos candeeiros da rua, rodeado 

dum halo de transparências a desfazer-se no escuro.  

 Boiava. Era essa a sensação. Desconhecia-se a boiar na humidade e dormente como 

se tivesse ingerido um narcótico. Sentia-se de cortiça e a boiar, como uma rolha. À ideia, 

sorriu-se. Tinham metido uma chave na porta. 

 Era ela. Vinha de peto, e trazia o casaco de astracã. Vinha vaga suave e serena como 

sempre. No entanto nem lhe dera tempo para se levantar nem para se mover. Não falava: 

Beijou-lhe os olhos devagar, depois a testa, depois ainda os olhos, depois a boca longa, longa, 

longamente. 

 Derramavam-se-lhe luzes sobre os olhos como estrelas cadentes. Zunia-lhe aos 

ouvidos como que um surdo ruído abafado. Os movimentos do coração ritmados compassados 

e sonoros, sentia-os no pescoço e nas orelhas. Ouviu vagamente a “boa noite” que ela lhe deu 

depois dos beijos e vagamente a viu, suave e serena como sempre, puxar sobre si o guarda-

vento que encobria os lavatórios. 

 Sentia-se desarrumado e sonâmbulo sobre a poltrona. Sem dar por isso desabotoara-

se todo. Com um pequeno esforço estava nu. Escorregando entre os lençóis teve a impressão 

que se molhava todo. O luar, numa aberta de nuvens, vincava mais, de repente, os contrastes 

da sombra, avivando de brancura as manchas leitosas que semeara. 

 Breve passou a aberta e com o decrescendo da luz o corpo nu de Luísa, que se 

debruçava agora sobre a sua boca, tinha o recorte espantoso duma alucinação. 

  Beijou-a sobre os seios que se lhe ofereciam à luz que decrescia sempre. Quanto 

tempo? O luar fechara-se entretanto e era escuro, escuro tudo. 

 - Meu amor! 

 Ouvira nítidas as palavras. Nítidas de mais, alto de mais. Sabia, porventura, que tinham 

sido segredadas, quási ditas num queixume – mas ouvira-as gritantes, inumanas, recortadas 

abrupto no silêncio como duas lâminas luminosas na escuridão. 
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 Luísa estava ao seu lado, quási sobre ele de aconchegada, envolvendo-o na brandura 

tépida da sua pele. Sentia-se emagrecer progressivamente, emagrecer e esvaziar-se como se 

fosse possível. Ganhara na estranha sensação uma espécie de lucidez sonâmbula que lhe 

permitira assistir a si mesmo, à impossível passividade abúlica do seu corpo que se 

desumanizava em trapo. 

 Via e ouvia. Do tronco e dos membros tinha uma vaga percepção anestésica. Cortiça – 

como se fossem em cortiça oca. Cortiça e pano. 

 No lavatório – pingue, pingue – a torneira mal fechada enchia o silêncio do quarto dum 

composto de perturbação. Suave, Luísa começou a contar-lhe uma história de embalar 

meninos: 

 - Era uma vez um rei… 

 A história inverosímil e deliciosa adormentava-lhe a lucidez. Já perdendo com ela, 

progressivamente, o que lhe sobrava da memória de si. Sentia-se longo e sem pés – cada vez 

mais longo e insensível. Do corpo, só o sexo desconforme lhe pertencia inteiramente. 

 Foi então um frenesi. O perfume dela encheu-lhe as narinas duma ansiedade dolorosa. 

Rolou-lhe por cima e ao possui-la tinha a impressão de se ir transformando numa máquina de 

prazer dulcíssima, mas mecânica e ausente. Beijaram-se. Coladas as bocas esmagavam-se 

até à dor. 

 Era um desvairo. Via-se como num desvairo alheio. Doíam-lhe os rins no frenesi sem 

fim que a língua nas bocas caricaturava em espasmos, até que a saliva, rolando-lhe em baba, 

e escorrendo nas guelas dela, os entonteceu de prazer. 

 Era uma noite real. Sobre as esquinas dos móveis o luar desenhava ou gumes ou 

fantasmas. O quarto, no dilúvio alvíssimo, submergia-se, como se uma onda de brancura o 

balançasse no ar. Até as sombras se liquefaziam em branco… 

 Na parede, uma das gravuras tornou-se clara, a luz da lua que, como se fosse saída 

duma lanterna, desenhava um cone no ar. Vinha de não sei que fresta de sobre a janela, e 

chapava-se no muro, sobre o quadro, como a destacá-lo. 

 Era uma estrada entre árvores e relvas. Ao fundo uma casinha branca, de brinquedo. 

No ar umas nuvens imóveis, detestáveis. Paisagem. Na estrada um homem com um saco, 

atardava-se penosamente no mesmo passo começado sabia-se lá há quantos anos. O saco, 

às costas parecia uma marreca. 

 Uma marreca? Com as mudanças da luz, permanentes, o homem do quadro 

desumanizava-se. Misturava-se ao verde do resto como se fosse mais um tronco. A paisagem 

mesmo mudava. Onde estava o homem? Seria mais uma árvore no meio do caminho? 

 Depois reganhavam as coisas o seu lugar entre os caixilhos, mas cresciam, 

ampliavam-se. Depois adoçavam-se de novo os contornos e espraiavam100 as cores – 

envolvia-se o homem em bruma. Até que, nítido, irónico e suave, o homem se mexeu. Voltou a 

carinha redonda que era corada e meninenta. Sorriu. Desdobrou da marreca duas asas de 

libélula, translúcidas e coloradas de manchas em arco-íris. Piscou-lhe o olho, num 

                                                 
100 E5-420: espraeciam. 
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desconchavo, como a gerente na véspera, e enchendo o peito de ar, como a espreguiçar-se e, 

devagar, com uma lentidão de gaivota perdida no céu sem movimentos, se desprendeu do 

quadro, voando. 

 Sobre o cansaço dormente do seu corpo, Roberto, que fechara os olhos, sentia como 

um murmúrio, o ruído surdo das asas do homem rodopiando-lhe sobre a cabeça – um ruflo 

d’asas, persistente, suave, diminuindo lentamente até extinguir-se… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. TEXTOS AUTOMÁTICOS 
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«TEXTO AUTOMÁTICO DA TARDE DO DIA 14 DE OUTUBRO DE 1946, EM LISBOA»101 

 

 

 

  

 

 

 Quando do novo oriente suspeitado se ergueram sinuosas as pregas do vestuário com 

o tufão das montanhas nasceram das lápides antigas músicas de máquina rotativa com 

cabelos dum rosa desnorteante. A donzela estava só e na mansão das nuvens baixas correram 

velozes por arquitraves e aquedutos gorgolejos ruinosos de bússola partida. Quási não havia 

pétalas na sombra do gineceu. Das folhas tombadas gotejava como que um murmúrio 

noctívago e havia em todo o ambiente um ruflar transitório de obnubilados. Sabia muito a todas 

as angústias. Nas primeiras horas da manhã fundeara no silêncio álgido um clangor de 

clavilâminas. O vermelho das espadas encheu de tremolinas o ar imperturbável como as 

ameaças. Gemeu lubricamente o canto das anémonas. Nem flores. Do ruído das algas ergueu-

se um vapor de fluoroscópio estabelecendo-se no coração dos homens as neves perpétuas 

duma imaculada Conceição. 

 Não venhas amanhã que o ruído dos meus passos amaciou-se no branco isófono das 

noites. O que ficou de cada um de nós esbateu-se sensível como uma reprovação silenciosa e 

não há motivos que valham um suspiro na perturbação das alamedas. Ergue os teus braços 

até à minha fome como um suplício e reconhece-te assim, virgem, na imagem das árvores. 

Nem há furor nem lástima no negrume dos céus irremediáveis. Deus perdeu-se na 

penumbrosa quietação dos leitos aureolados e ao desfazerem-se em névoa as folhas dos 

redodendros sorvamos a alegria inefável desta renúncia. 

 O amanhã será. Valham ao segredo das nossas dúvidas os cárceres do dia. A morte 

não chega nunca.  

 
 

 

 

 

 

                                                 
101 E5-412; ms.; s.ass.; 14 de Outubro de 1946; 1.ª publicação: Marinho, 1987. 
  A escrita automática revela, de facto, que a linguagem, não submetida aos referentes colectivos e liberta, portanto, do 
jugo da lógica e da função comunicativa, pode ser utilizada de maneira absolutamente distinta, conquistando uma 
autonomia que redunda numa fonte de poder contra a ordem existente, contra o quotidiano. A subversão que se quer 
operar no plano ético, a revolução que se quer proclamar nas esferas individual e social, começa no próprio texto, pelo 
desregramento de todas as regras. À parte de todo o absurdo do texto, no qual se dissimula inconscientemente o Eu 
do autor, a própria sintaxe é violentada pela ausência de pontuação. Note-se que Pedro coloca apenas duas vírgulas 
em todo o texto para isolar a palavra «virgem», deixando fluir todo o texto a um ritmo tal que a consciência não terá 
capacidade para apreender as imagens racionalmente, efeito explosivo que está em consonância com o próprio 
processo de criação. Como tal, não procedemos a qualquer alteração na pontuação. 
 Contrariamente ao segundo texto automático que consta desta edição, este manuscrito não oferece quaisquer 
problemas de decifração. 
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«TEXTO AUTOMÁTICO DO DIA 6 DE DEZEMBRO DE 1946, ÀS 13,30»102 

 

 

 

 

 

 

 Anda-me um sumo de matraca no horizonte entupido de crisântemos. As anémonas 

elevaram-se de gradação em gradação até ao substractum do caso e na nêspera das 

hemorróidas calcinou-se de branco o suspiro das velhas e dos imbecis. Basta-nos esta afronta 

de semear cactos e lavar no gorgolejar sensacional das amnistias para que ténue ou 

gorgolejante se apague principalmente o alvorecer das jóias. Ah se eu pudesse sumir a gula 

dos vasos na tépida água das nascentes sulfurosas e a cada borbulha do Outono que 

chamejasse o linguado das paixões anestésicas. Bem vai o destino dos humildes com 

madréporas e andrágoras no coche frio das nomenclaturas. Basta a cada um o seu sustento de 

pássaros! Recamei de porcelanas antigas o meu palácio de eunucos e na fronte de cada vestal 

desenhou-se o sexo das ambições recalcadas e espúrias. Assim se consumiu toda uma noite 

de angústia e à flor da pele se cousificaram exaltações. O amor abriu os braços e o sexo 

aconchegou-se no cruzar dos pés perfurados pelo cravo de ferro. Baixaram pudores do céu 

como folhas de pássaros caídas pelo Outono. Nada se adivinhava da pêra de satanás e 

andavam, os pés descalços e a fronte altiva, como nos romances, as canganheiras de estrume 

pelo átrio dos epitalâmios.   

 Ninguém se esforça do que não teme. Nos grandes plainos da Etrúria cisalpina o nevão 

sumiu-se pelos buracos da terra e quem ficou aos arruaços do vento ficou desamparado e só.     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
102 E5-416; ms.; s.ass.; 6 de Dezembro de 1946; 1.ª publicação: Marinho, 1987. 
  O manuscrito oferece grandes dificuldades à lição do texto. O carácter imprevisível do mesmo, construído a partir de 
associações perfeitamente ilógicas e inesperadas, dificulta ainda mais o trabalho de conjectura que, neste caso, para 
além de se bater contra uma caligrafia apertada e informe, tacteia um trilho inglório no habitual exercício de 
experimentação de vocábulos/sentidos passíveis de serem admitidos num determinado contexto, simplesmente porque 
o contexto se esfuma em movimentos de distorção lógico-semântica. 
  Muitas palavras suscitaram dúvidas, pelo que o texto deveria estar povoado de pontos de interrogação. No entanto, 
isso iria interromper o fluxo de apreensão do leitor que se deteria nas nossas problematizações em vez de se deixar 
envolver pelo ritmo alucinante de projecção de imagens insólitas. Uma vez que se trata de um texto automático, 
portanto, desvinculado dos trâmites do pensamento racional, optámos por oferecer a nossa lição enquanto uma lição 
possível, entre muitas outras, evitando perturbar a predisposição de relaxamento que se requer ao leitor no encontro 
com o texto, necessariamente tão fortuito como aquele que subjaz à criação. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CADAVRE EXQUIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ÉDITOS | CADAVRE EXQUIS 
 
 

TEXTOS NARRATIVOS DE ANTÓNIO PEDRO: ENTRE O ESBOÇO E O PROJECTO CONSOLIDADO 120 

«CONTO DE UM SÁBADO DE ALELUIA»103 

 

 

 

 

 

 

 Uma sala onde funciona uma sessão de espiritismo em que tomam parte cinco 

personagens. Há muito que se descobrira, ao fundo da porta, ajudada por dois cães ovais de 

grandes proporções, a tarefa extraordinária de uma multiplicação sem fim através dos quartos 

da casa, de resto iluminadíssima. Ao fundo, uma cortina de pássaros azuis no sentido vertical 

reverberava luzes mecânicas, entre o rolar de dois seixos enormes. E, efectivamente, quando a 

porta se abriu, apareceu uma ravina profundíssima. 

 As encostas do abismo estavam cobertas de plantas gordas que deitavam uma 

aguadilha pegajosa onde se iam prender as moscas que saíam daquela casa. As flores de 

cada um tombaram no silêncio da noite catastrófica, esquecida para lá da cortina. Nada parecia 

extravasar daquela ausência de burburinho e os pingos de água, soltos como rimas do poema 

premeditado e sem origem, retiniam na planície, em baixo, vazia de outras imagens. 

 O primeiro espírita era um grande coxo de olhos fitos e sem pálpebras comendo 

permanentemente azeitonas e cuspindo os caroços para distâncias incalculáveis. Era de resto 

sujeito a vertigens e costumava aconchegar-se cuidadosamente aos muros para o seu acto 

habitual. O segundo era uma pulga-do-mar omnipotente e carnívora, que apreciava esconder-

se numa nesga do retrato do dono da casa. Este, o mais velho, tinha cosido o braço direito na 

balbúrdia das dobras da túnica verde que usava para simplificar uma nudez exaustiva e porca. 

Havia também uma rapariga e um homem magro vestido de preto que passava as mãos sobre 

um osso muito branco e limpo colocado num estojo de veludo à sua frente. 

                                                 
1 dact.; s.d.; 1.ª publicação: CESARINY, Mário (org) (1989) Antologia do Cadáver Esquisito, Lisboa: Assírio & Alvim; 
desconhece-se o paradeiro do exemplar original. 
  O texto conta com a colaboração de Alexandre O’Neill; Fernando de Azevedo, Mário Cesariny e António Pedro e 
consta da Antologia do Cadáver Esquisito cuja organização e recolha das experiências colectivas ao nível da escrita foi 
da responsabilidade de Mário Cesariny.  
  Para bem esclarecer o leitor das particularidades do projecto, com vista à elucidação do título bem como de alguma 
terminologia afim, Cesariny achou por bem aditar uma secção à Antologia, sintomática do poder subversivo do jogo 
linguístico, na qual apresenta um «Léxico», híbrido e provocatório, cujas fontes variam entre o saber instituído e 
convencional (Dicionário da Língua Portuguesa; Pequeno Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa), os postulados 
estéticos do surrealismo (Dictionnaire Abrégé du Surréalisme) e a tradição oral da época (1926-1974): 
  «CADÁVER – Corpo sem vida, especialmente do ente racional. 
  ESQUISITO – Achado com dificuldade ou raramente. Precioso. Excelente. Primoroso. 
  CADÁVER ESQUISITO – Jogo de papel dobrado que consiste em fazer compor uma frase ou um desenho por várias 
pessoas, sem que nenhuma delas possa aperceber-se da colaboração ou colaborações precedentes. O exemplo, 
tornado clássico, que deu o nome ao jogo, está contido na primeira frase obtida deste modo: O cadáver-esquisito-
beberá-o-vinho-novo. 
  HETERODOXO – O oposto aos princípios de uma religião. Diz-se dos botânicos que não tomaram a frutificação como 
base das suas classificações. 
  ORTODOXO – Conforme a doutrina definida. 
  PEVIDE – P.I.D.E. – Polícia de Investigação e Defesa do Estado (Estava sempre um ao lado a ler o jornal).» 
  À constituição do texto do Cadavre exquis subjaz, portanto, a uma técnica de colocação gratuita de frases cuja 
formulação decorre do fluxo automático, logo, instantâneo e inconsciente dos participantes, que devem preocupar-se 
apenas em respeitar a ordem gramatical e a pontuação do discurso. Assim, todas as aproximações linguísticas são 
possíveis e todas as analogias admitidas. 
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 As cinco personagens não estiveram muito tempo naquela conjuntura sem que cada 

uma por si se recordasse da infância. A rapariga encaminhou-se para a porta, afastando os 

pássaros azuis da cortina com um passo cadenciado e sonolento. Na ravina, em baixo, 

dormiam duas mulheres atravessadas uma por cima da outra. Ao vê-las, escorregou nos 

caroços do coxo e foi estatelar os olhos no osso do coleccionador. Longa, laboriosa e secreta 

conversação se entabulou entre os dois. 

 Não era a primeira vez que, depois de inúmeros e esfalfantes apelos, os espíritos se 

recusavam a converter-se em imagens, seguindo-se então colóquios intermináveis, frases 

minúsculas e breves, entre os assistentes. Por exemplo, a pulga-do-mar carnívora e 

omnipotente já se havia instalado no capilo-mensor do dono da casa, esperando 

prudentemente que o fumo saísse do estranho maquinismo. Quem te avisa meu amigo é. O 

dono da casa, realmente, não podia permitir, por causa da moralidade, aquela visão cuidadosa. 

Assim, o primeiro personagem, ante a possibilidade de avaliar a sangue frio a trajectória do 

primeiro caroço, expelido pela manhã, volteou sobre si mesmo duas vezes e especou-se de 

olhos abertos. 

 A paisagem estendia-se sem interrupção até às ruínas do castelo do marquês de Sade. 

De casa a casa, do pátio misterioso e sem janelas fechadas ao histórico castelo, tudo era como 

se a distância não fosse. Estranhos cavalos-marinhos, com seios de mulher, impediam o 

acesso às ruínas, e então, Catarina, pegando no osso do coleccionador, arremessou-o naquela 

direcção. 

 Entre o dono da casa e a rapariga nada havia que os aproximasse, salvo um gesto 

dele, que a amedrontava sempre, gesto recôndito, premeditado desde a infância e sempre 

suspenso, em que desdobrava os dedos como numa panóplia. 

 Mas ninguém estava ali por acaso. Falhada a invocação de alguns espíritos de 

reconhecido interesse, quatro das personagens, seguindo o olhar espantado do coxo, tiveram 

que sair. E imediatamente, avançando com a irregularidade de um insecto, surgiu na 

paisagem, através de uma grande ponte em arco, um automóvel negro muito lento com o 

aspecto das bestas do dilúvio. Dele saíram, sucessivamente, uma tesoura branca, dois pares 

de formigas excessivamente ingénuas (a ponto de trazerem os laços debaixo do sovaco) e um 

cão que tinha de extraordinário a cabeça de um homem morto durante o Directório. 

 Eis que chegam os espíritos! - exclamou o dono da casa. 

 Na verdade, tratava-se apenas de polícia que a municipalidade enviara para arruinar o 

intento, aos naturais suspeito, daquelas reuniões sucessivas e prolongadas. Catarina lançou-se 

num vai e vem de corpo livre. O homem magro mostrou-lhe a meia balaustrada que trazia 

escondida e dobradinha em quatro voltas sobrepostas, depondo-lha aos pés. Com um acesso 

de despedida, ela içou-se sem esforço e, transformando-se em águia, voou para as ruínas ante 

o pasmo dos companheiros e da polícia. Quando regressou, trazia os seios apartados por um 

pedaço de lua e resplandecia da cintura para cima. 

 Não havia nada a fazer. Com terrível angústia, o cão de cara humana expressou-se 

nestes termos: senhores, eu nunca me teria aproximado desta casa pestífera, se não estivesse 
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há muito submerso na mais total vertigem. Não teria dito às minhas patas que avançassem, 

obedientes às provas de tontura em que a região é fértil, se esta vossa casa fantasmática não 

abrigasse nela a memória das noivas que eu possuí em jovem.  

 O choque foi tremendo. Nada do que podia suportar-se eterno e respeitável correu 

jamais o risco de uma desintoxicação tão completa. Ao contrário do cão, os agentes da 

autoridade usavam gestos expressivos de combate, e os espíritas, sedentos de outro mundo, 

nem cuidavam de arregaçar a sombra, na confusão do atropelo. Andava assim trocada a 

mancha de cada um. Só o coxo, impretérrito, cuspinhava caroços na confusão das imagens. 

 Quem vem lá? 

 No vale amedrontado as irmãs sobrepostas aceleraram o ritmo da respiração. E, como 

eco do seu alvoroço inconsciente, retiniam quase em surdina todos os instrumentos de tortura 

espalhados pelo campo. 

 Ouviu-se então, e sabe-se lá donde vinha, uma canção de embalar: 

 

dorme dorme meu menino 

dorme no mar dos sargaços 

que mais vale o mar a pino 

que as serpentes dos meus braços 

 

 E então a paisagem alongou-se extraordinariamente, enquanto os cavalos-marinhos 

acenavam com grandes lenços vermelhos. 
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«DICIONÁRIO PRÁTICO ILUSTRADO»104 

 

Onomástico, Bibliográfico, Opinante e Informativo 

 

Daquilo porque me valeu a pena aprender a ler e a escrever. 

 

 

PREFÁCIO105 

 

 O que mais importa em cada um são os deuses com que se descara, as sombras a 

que se acolhe, os amores em que se exalta, os ódios de que se mantém – o seu mundo, afinal, 

que é onde lhe começa e acaba a ambição. O resto é parte vaga, uma matéria para discretear 

tão abstracta e desapaixonadamente como sobre o comércio do arroz na China, quando não 

negociamos em arroz e nunca pensámos lá ir. 

 É assim que o princípio do mundo se repete com o abrir dos nossos olhos e, se não 

queremos que ele se acabe ao fechá-los e inventamos transmigrações e sobrevivências, no 

significado dessas palavras se descobre o desejo que nos transporta além de nós. O desejo e 

o medo. 

 Por isso somos o Adão de cada paraíso terreal e nos apetece a maçã da árvore do 

bem e do mal ao sermos forçados a abandoná-lo. 

 Então, e porque é esse o pecado do conhecimento, também o que mais nos importa 

nos outros é o mundo de cada qual. Por ele se coteja, acumina e desdobra, ou rejeita, o que 

em nós se realiza e vale. 

 Lavrador e terra arável da nossa própria individualidade, não nos é permitido pela 

natureza semear o que se não colheu. O homem é semente do homem em toda a espécie de 

fornicações e o mundo uma seara de fantasmas.  

 São o grão de lançar e os frutos dessa seara, no que toca às leiras do meu amanho, 

que neste livro se expõem como amostra. Se os cataloguei na sequência do abecedário não foi 

                                                 
104 O «Dicionário Prático Ilustrado» consubstancia um projecto inacabado de António Pedro, iniciado num período de 
alguma acalmia no percurso literário do autor, já em Moledo do Minho, em 1952 (data que acompanha o prefácio). A 
compilação das entradas do «Dicionário» revelou-se ser morosa, uma vez que António Pedro ainda tinha o projecto em 
mãos, pelo menos, em 1955, altura em que esboça a capa para uma edição do autor, e em 1956, quando publica 
alguns textos do «Dicionário» em Pentacórnio. Desconhecem-se, porém, os motivos que levaram António Pedro a 
deixar incompleto um livro que se assume como plena manifestação da sua tão prezada liberdade artística, tal como 
inscreve neste mesmo prefácio: «Disse o Almada que a liberdade é uma palavra que sobe e, no fim dela, é o verbo 
desinchar. Que este livro sirva, de qualquer modo, a assoprar-lhe o balão. O fim dela é o fim de tudo porque vale a 
pena respirar e comer.»  
105 O Prefácio encontra-se integralmente transcrito no jornal O Comércio do Porto, 12.Set.1967, sendo que algumas 
entradas do «Dicionário», bem como parte do prefácio (de «(…) um author’s digest (…)» a  «(…) seu mundo particular 
(…)», foram publicados na revista Pentacórnio, 31.Dez.1956. O texto encontra-se ainda integralmente transcrito na 
obra O Surrealismo em Portugal (Marinho, 1987). Ainda assim, elegemos como texto base desta edição o documento 
catalogado com a cota E5-405 que integra o espólio de António Pedro.  
  Anexos aos fólios que constituem o texto do «Dicionário Prático», ora manuscritos, ora dactiloscritos, encontram-se 
algumas entradas do «Dicionário» em inglês e em francês (E5-405-A), tratando-se, em quase todos os casos, de 
meras traduções literais das entradas em português. Deste modo, e uma vez que, originalmente António Pedro incluíra 
no conjunto uma entrada em francês (Ácaro), optámos, por um lado, por aditar ao texto original as entradas para as 
quais não existe correspondente em português, por outro, por fazer surgir em nota os desvios mais significativos 
encontrados na tradução em relação ao texto base escrito em português.  
  As entradas não preenchidas pelo autor apresentam-se segundo a ordem prevista, mas sem corpo de texto. 
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para comodidade de leitura ou facilidade de consulta, que não interessam, mas para encontrar, 

na desarrumação em que me movo, um mecanismo qualquer que se pareça com o método. 

 Quer isto dizer que cheguei àquela idade em que a idade não conta porque é o meio da 

vida e se tem vontade de recomeçar. 

 Como? Sei lá! Sei que já queimei os dedos a agarrar estrelas e os refresquei, sujando-

me, na lama de várias enxurradas. Da experiência, como de todas as experiências, não ficou 

lição para amanhã. Nunca fica. Mas nem por ser sempre igual é menos novo o caminho de 

cada vez. E na descoberta surpreendente e renovada de todas as horas é que se compreende 

o quanto magoa, quase sempre, o trilho de pisar. 

 E que isto se não pareça com uma queixa! No fundo, tenho sido feliz. Nem passei trinta 

anos numa cadeia, em várias cadeias, como o Marquês de Sade, nem me tentaram nunca 

veneras ou lugares. Espero morrer sem ter sido conde nem ministro, académico ou 

comendador. 

 Penitenciário, sou-o. Guarda-me a prisão numa linha de fronteira que não deixa abrir os 

braços a ninguém e, pior do que os guardas dessa linha, por mais imundos, é este amor, 

epidérmico mas irremediável, por um pássaro que voa, uma árvore que se abre, uma boca que 

se exprime, um penoso suor da fronte que cai, uma praga que se dissimula ou rebenta dum 

modo que não é o modo como tudo isso acontece para além dela. 

 Os patriotas por conta do Vasco da Gama metem-me nojo, mas gosto de ser 

português, como o António Nobre gostava de ser tísico, por saber que desse mal não há 

remédio para me curar. E, antes vítima que renegado, prefiro-me a viver uma vida que não 

quero a ter uma morte que não entenda. 

 E a vida que não quero e tenho é isto de estar aqui, parado, neste Minho de regatos 

mansos, flores silvestres, oiro do ar, cobiças mesquinhas, ancas redondas, cantos desafinados 

e uma grande dignidade no olhar a direito, que é o meu encanto e o meu degredo. É isto de eu 

estar escrevendo para me ler, por acaso, algum enganado; de eu pintar para os incêndios; de 

eu sonhar um teatro que é impossível por causa da pobreza dos pobres, da estupidez dos ricos 

e por serem sempre precisos mais de dez, numa terra onde nunca os há juntos, para poder 

fazer; isto de eu ter de medir, contra vontade, as palavras que guardo, por mor de se 

entenderem as que queria soltar. 

 Disse o Almada que a liberdade é uma palavra que sobe e, no fim dela, é o verbo 

desinchar. Que este livro sirva, de qualquer modo, a assoprar-lhe o balão. O fim dela é o fim de 

tudo por que vale a pena respirar e comer. 

 Deste modo se chega à explicação para que serve um prefácio. Que livro é este? 

 DICIONÁRIO PRÁTICO lhe chamei eu pelo vício de taquinar algum palavrão que não 

tenha nada que ler ou procurar em coisa deste jaez. Um author’s digest do que me exalta e do 

que me afronta, do que me parece e do que não quero entender, biográfico, axiomático e 

informativo daqueles e daquilo por que me valeu a pena aprender a ver, a ler e a escrever. O 

tal mundo que mais importa, porque é o meu, ao serviço do que mais importa a cada um, que é 

o seu mundo particular. 
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 Posto ao serviço, quer dizer: posto a nu. Servir, sirva-se quem quiser desta nudez, ao 

modo como lhe parecer bem. 

 O que lhe ofereço, em acto voluntário, é esse desejo de prostituição. 

 

Moledo, Abril de 52 

 

 

A 

 

 Minha mãe chamava estômago ao baixo-ventre, com medo de dizer barriga. Por um 

pudor semelhante, os budistas aconselham a obtenção do nirvana por um longo e distraído 

exame do umbigo. 

 O lugar por onde se foge deste mundo é mais baixo. Eva, contemplando o próprio 

sexo, assiste ao princípio de tudo. A é a imagem antes da letra, tal como é, sem o disfarce 

fenício da sua caligrafia. 

 

ABADE 

 

 «Pássaro dentirrostro (Pica Brasiliae) da família dos córvidas, parecido com a pêga.» 

In Dicionário de Morais. 

 

ABELARDO, Pedro (1079-1172)106 

 

 São ínvios os caminhos da verdade e, às vezes, espantosas as circunstâncias em que 

se desvendam. Muito mais sensacional que a filosofia de Abelardo é o facto de ter sido 

castrado por ciúme e, alguns anos depois de castrado, ter sido ele o destinatário das famosas 

cartas de Heloïsa. 

 Proclamado herético por tentar explicações racionalistas para o mistério da Trindade, 

foi assim, irracionalmente e de facto, um autêntico herético do amor. 

 

ABERRAÇÃO107 

 

 O caminho em linha recta vai do querer ao ter, pelo poder. Ter e não querer é não 

poder. Poder e não querer ou querer e não poder é não ter. Só querer e ter é que é poder. Mas 

quem tem o que não pode não quer o que tem e quer, por isso, o que não pode ter. Para poder 

tem de querer. Para querer tem de não ter. A força de tudo o que há, com força vem dessa 

necessidade absoluta de percorrer o caminho que vai do querer até ao ter, que é sempre 

                                                 
106 Este item encontra-se traduzido em inglês (ABÉLARD, Peter (1079-1172). Trata-se de uma tradução sem desvios 
de realce em relação ao texto português, verificando-se apenas a supressão da primeira frase: «São ínvios os 
caminhos da verdade e, às vezes, espantosas as circunstâncias em que se desvendam.». 
107 1.ª publicação: Pentacórnio, 1956:13-14. 
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aquém do que se quer. Daí vem o poder. O poder vem de não ter. Por isso, querer é poder. 

Mas se querer é poder e ter é não querer, poder ter é não ter e não querer. 

 Chega-se assim à conclusão de que o melhor caminho não é do querer ao ter, mas do 

querer ao não ter, pelo poder. A linha recta que é o caminho, pelo poder, do querer ao ter, leva, 

portanto, ao não querer. O que é berra que é e, quase sempre, não é como berra. O que é e 

não berra, aberra de como é. A linha recta é uma abstracção e só se escreve concretamente 

direito por linhas tortas, mesmo não sendo Deus. A aberração é a verdade que não parece e a 

linha recta, que parece verdade, é que redunda em aberração. 

 

ABESCANTO 

 

 Ilustrando um artigo do Calas108 sobre o mau-olhado (in VARIANTE, 2), o António 

Dacosta meteu uma vista de Nova Yorque dentro da «janela» de Tomar. É um bom exemplo de 

abescanto. 

 Outro exemplo é aquela perna longa com que o Almada assina aquilo que lhe vale a 

pena109. 

 No primeiro caso, a extraordinária janela inválida serve de enquadramento a uma 

paisagem de edifícios onde o valor das janelas se anulou por inflação. Da oposição dos 

contrários resulta uma harmonia admirável e o malefício destrói-se. No segundo, todo o 

comprimento é pouco para servir de pára-raios. (Veja-se ALMADA) 

 Ao modelo frequente de abescanto chamado figa, prefiro estoutro, sem nome e de 

minha invenção, parecido com um pássaro, que está pousado nas árvores e no chão do 

desenho que adiante se publica110. 

 

ABISMO111 

 

 Porque um dia descobri que no céu só havia nuvens e na terra transformações. Nesse 

dia, despovoando-se os abismos fictícios da invenção do homem, descobri também que o seu 

povoamento era conveniente para tudo o que não é conveniente. 

«Porque sou surrealista.» 

In Catálogo da Exposição Surrealista. 

Lisboa, Janeiro de 49. 

 

 

                                                 
108 Nicolas Calas, ensaísta grego que trava conhecimento com António Pedro em Outubro de 1939, em Lisboa, onde 
viveu durante a guerra. Partilhavam o gosto pelas artes e a sedução pelos princípios surrealistas: «Intelectually, 
Surrealism was for both António Pedro and me the only adventure that was still worth pursuing.» (Cit. Calas 
«Remembering António Pedro» in AA.VV., 1979:48) 
109 A «perna longa» que refere deverá corresponder ao acentuado alongamento vertical da consoante «d», marca 
característica que Almada adoptou na sua assinatura. 
110 O autor deverá referir-se a algum desenho que complementaria esta entrada, no entanto, não existe nenhum 
desenho anexo ao documento. Poderá eventualmente tratar-se de Da minha janela (Anexo XXV). 
111 Esta entrada constitui um excerto da justificação das motivações surrealistas de António Pedro cuja forma integral 
se encontra inscrita no Catálogo da Exposição Surrealista, tal como os testemunhos dos restantes intervenientes na 
exposição. 
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ABJECÇÃO112 

 

(Veja-se ABADE) 

 

 Ora a natureza é a abjecção. O homem é civilizado na medida [em] que a combate, a 

constrange e a domina. O seu esforço imemorial é desenvolvido contra ela. Todas as 

actividades nobilitantes do homem são contra ela exercidas. O que se convencionou chamar-

se moral, virtude, ciência, progresso, heroísmo, etc., são actos contra-natura. As origens da 

luta contra ela, perdem-se com as origens do homem. Como seria ele antes dessa luta, antes 

de dominar o fogo e a água, antes da roda e de saber cobrir-se? Quem pode já imaginar o 

homem anterior a um rudimento de civilização? E esta o que é? Creio poder definir-se como o 

resultado do esforço humano para controlar ou desobedecer às leis da natureza. Mas se a 

natureza é a abjecção, se o homem não tende senão para substituir pelas suas as leis que lhe 

são próprias. 

In Introdução a uma História da Arte 

 

ABSOLUTO113 

 

 O que atrai na ideia de absoluto é o absurdo do seu conceito. O que repugna, a 

causalidade lógica que leva a esse absurdo. É nessa oposição que abre falência a dialéctica 

dos idealistas como Hegel e gagueja a confiança racionalista dos cartesianos. 

 O absoluto é incognoscível. David Hume e os fenomenologistas negaram, portanto, a 

aceitação da ideia de absoluto ainda antes de Einstein demonstrar, no campo da matemática e 

da física, a inviabilidade das noções absolutas de espaço e de tempo. 

 Numa variante poética a estes argumentos vários, pude também inventar um verbo 

irregular inglês – to absolute, obsolete, ibsen – em que se esclarece, indubitavelmente, 

funcionar o dramaturgo nórdico como um particípio passado. 

 

ABSTRACÇÃO114 

 

                                                 
112 Excerto de Introdução a uma História de Arte (Pedro, 1948:53-54) que o autor achou pertinente para «definir» este 
conceito terminando a citação, incoerentemente em relação às demais aqui incluídas, com reticências seguidas de etc. 
De facto, esta marca do autor justifica-se pelo facto de interromper a citação a meio da frase. Fica-nos a dúvida se 
Pedro ainda tencionaria retomar o texto para acabar de desenvolver a ideia tal como se nos apresenta em Introdução a 
uma História de Arte, ou se achou de todo desnecessário prolongar a sua reflexão. Para servir uma lição dúbia, 
passamos a citar o fragmento que o autor olvidou: «… chegará o mito anti-bíblico, nascido há dois séculos, para 
obliterar a sua inimizade milenária? Qual é então, a razão do seu prestígio?». 
113 a) 1.ª publicação: Pentacórnio, 1956:14. 
  b) Este item encontra-se reproduzido em inglês (ABSOLUTE). A tradução patenteia um pequeno desvio em relação 
ao texto em português, uma vez que António Pedro traduz o último parágrafo de «ABSOLUTO» da seguinte forma:  
  «Poetic Variant 
  To absolute, Obsolete, Ibsen (irregular verb) 
  Present Indicative: I absolute, you flower, he, she or it together, we absolute, you absolute, they absonot (at all).» 
114
 1.ª publicação: Pentacórnio, 1956:14. 
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 Abstracto é, segundo dizem os dicionários, aquilo que só existe no domínio das ideias, 

sem base material. Arte é, segundo deviam dizer, o resultado dum exercício mágico concreto 

pelo qual se renova a natureza ou se recria o que nela é válido para que o homem sinta nela 

prolongada a sua existência para além da morte (Veja-se MEDO). Arte abstracta seria portanto 

uma arte imaginada e não realizada na matéria concreta em que se processa a sua existência: 

sons, palavras, barro, tinta ou o que for. Uma asneira. 

 Abstractas são as ideias. A ideia do ser, a ideia do devir, são exemplos exactos de 

duas abstracções. Mas quando a ideia do ser se transforma na noção sensível dum ser 

determinado chamado Elvira, ou a ideia do devir se materializa, como quási sempre, na 

ambição dum jazigo de família, ninguém duvida da sua existência concreta. Ora bem: na obra 

de arte, boa ou má, só há Elviras e pedregulhos. Mesmo na música, o som e o tempo que ele 

consome, ou em que dura, é apenasmente apreensível pelos sentidos e consequentemente 

funciona ao contrário das ideias. Não se congemina – é. 

 O Cristo ressuscitado acho que disse, segundo S. Jerónimo: «noli me tangere»115. O 

artista, com menos latim, exige sempre o contrário: «Toquem-me, os que forem capazes da 

minha ressureição». 

 «Abstraction sur un trompe – l’oeil», pintura a óleo sobre tela, 1939. Pertence ao pintor 

Arpad Szenes (Veja-se TROMPE L’ŒIL)116. 

 

ABSURDO117 

 

 Um ab surdo parece absurdo porque nada o faz pressupor ouvindo e, sobretudo, 

porque não existe nenhum ab. Mas, não existindo, não pode ouvir. Não ouvindo é surdo. Logo 

o ab é logicamente surdo se não absurdo como seria o ter ouvido uma coisa que não há. Mas, 

se não há, não é. Se não é como é que é surdo? É absurdo ser surdo o que não é. E, no 

entanto, só o ab surdo é que há. Haver o que não é, é que é absurdo. Se é, mesmo absurdo 

como é, há. Se há e é absurdo e não pode ser sem ser como é, e logicamente como é embora 

absurdamente, isto é – tanto lhe faz, para ser, ter ou não ter razões superiores às de existir. 

Mas, se não é, o seu ser também não depende de explicações. Ser ou não ser não tem razões 

de ser. 

 

ACACADEMIA 

 

 Aliteração cacofónica produzida pela gaguez natural do respeito ao nomear o areópago 

onde se reúnem os doutos académicos.  

        (Veja-se DANTAS, Júlio118)  

                                                 
115 Locução latina designativa de «Não me toques», palavras de Jesus a Madalena após a Ressureição.  
116 Seguindo uma linha de coerência atribuída pelo autor e dado o carácter excepcional deste tipo de ocorrências, 
generaliza-se a utilização da forma itálica entre parênteses para todas as indicações deste tipo. Neste caso específico 
o autor não sublinha a palavra para marcar o estilo. 
117 Item comum ao Dicionário de Breton e Éluard. 
118 Este item não chegou a ser concebido pelo autor. Permitimo-nos, no entanto, a conjectura de que a associação de 
Dantas (1876-1972) a este item, tendo em conta o seu desempenho enquanto sócio efectivo e presidente várias vezes 
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ÁCARO119 

 

 «En comptant l’acarus sarcopte qui produit la gale, tu auras deux amis.» 

Lautréamont120 

Fim do 1.º canto de Les chants de Maldoror. 

 

ACASO121 

 

 Na linguagem de meia tigela portuguesa a expressão «por acaso» tornou-se sinónima 

de «evidentemente». Ora como acontece ser Portugal mentalmente um país de meia tigela e 

corresponder «por acaso» exactamente a essa evidência, etc122. 

 

ACATAFASIA 

 

 Doença mental a desejar aos romancistas que torna impossível agrupar numa ordem 

sintáxica as várias palavras duma frase que, deste modo se vai, às vezes, reduzindo na 

expressão até à expressão duma palavra só. No seu aspecto benigno manifesta-se 

comummente em certas apreciações masculinas sobre os atractivos de determinada senhora, 

quando à vista. No seu aspecto poético, nos títulos dos livros como o do António Nobre a quem 

bastaram duas letras para se retratar. 

 

ACATALEPSIA123 

 

 Nenhum julgamento é possível anteriormente à apreensão sensível e esta informa 

apenas segundo a aparência. O fenómeno acataléptico da apreensão estabelece, portanto, 

uma dúvida definitiva e põe automaticamente de parte a noção exacta do objecto real. Quer 

                                                                                                                                               

reeleito da Academia das Ciências, cuja obra denota um profundo teor académico, se perfilaria no intento de salientar o 
sentido parodistico do tema.   
119 a) Entrada também contemplada entre os anexos, com título em francês (ACCARUS). 
    b) António Pedro elegera também esta epígrafe de Lautréamont para servir de abertura ao livro Quando já não se 
engana o coração com música, volume de poesia que deixou inacabado. 
120 Lautréamont (1846-1870) foi considerado o anunciador de uma nova era espiritual. Os seus Chants de Maldoror 
mereceram a atenção e a admiração dos surrealistas que o classificam enquanto prova experimental da escrita 
automática. Os Cantos ecoam, pois, um sentido de libertação da palavra do jugo racional, pelo que o mergulho no 
subconsciente, num estado de sono e de inércia que se desenvolve em cenários ora tenebrosos ora luminosos, permite 
a formulação de magníficas e insólitas metáforas que percorrem o poema a um ritmo alucinante. Similarmente, a ironia, 
o humor negro, as técnicas e ornamentos de escrita subversiva e a libertação dos tabus sexuais patente na 
representação da mulher, concorrem a um movimento de subversão e de revolta contra Deus, as instituições e o 
mundo, o que seduziu paradigmaticamente os surrealistas, merecendo a atenção crítica e teórica de Breton. 
121 Esta entrada apresenta-se com uma nota final do autor: a arranjar. 
122 Apesar de o autor não anotar a intenção de rever o texto, à semelhança do que acontece noutras entradas, a ideia 
parece não estar plenamente desenvolvida. A abreviatura etc. poderá funcionar aqui como uma marca expressiva de 
suspensão intencional do discurso (uma vez que o tema focado poderia implicar uma ampla dissertação sem que nada 
de realmente novo se lhe viesse a aditar). Alternativamente, poderá indiciar a intenção de Pedro em desenvolver o 
tema, o que não viria a concretizar-se.  
123 Este item foi traduzido para inglês (ACATALEPSY), sendo que, à tradução fiel do texto, António Pedro adita a 
citação de André Breton que a seguir se transcreve: 
    Example: «I can hope for nothing better than that Surrealism will pass for having tried to throw a conducting thread 
between the too dissociated worlds of waking and sleeping, objective and subjective reality, reason and madness, the 
calm of knowledge and love, life for life’s sake and the Revolution, etc.»  André Breton 



I. ÉDITOS | TEXTO HÍBRIDO: AUTHOR’S DIGEST |«DICIONÁRIO PRÁTICO ILUSTRADO» 
 
 

TEXTOS NARRATIVOS DE ANTÓNIO PEDRO: ENTRE O ESBOÇO E O PROJECTO CONSOLIDADO 131 

isto dizer que é imaginada a própria realidade tangível. Nenhum critério pode ser considerado 

válido para a obtenção da verdade. Sonho e realidade não são compartimentos estanques. 

Como se disse no prefácio, o mundo do homem é uma seara de fantasmas. 

 O problema da existência e da aparência tomou consciência, na Grécia, com Pyrro 

(360-270 a.C.). Transposto por Freud do campo dialéctico para o psicológico, veio a encontrar 

na imagem surrealista uma solução objectiva. 

 

ACÇÃO124 

 

 Ah. São Vicente de Paulo me valha! 

 Quem age é actor. Mas o actor não age, finge que age. Há portanto uma afinidade 

inconfusa entre o agir e o fingir. A acção [é] o resultado do agir. Quem age é agente. 

 

ACONTECER 

 

 «Aconteceu-me uma poesia.» 

Fernando Pessoa125 

 

ACTOR 

 

 Fabricada a personagem na imaginação do autor e posta em conflito com outras 

personagens, o ser dialogante que, por definição, tem de ser, sente, propõe, organiza e 

reflecte, falando, o drama, a tragédia, a comédia ou a farsa em que intervém. Como acontece 

naturalmente a qualquer pessoa natural nascida de pai e mãe, primeiro existe e depois fala. O 

que diz e como o diz é resultado de quem é e de como é. Na criação da personagem, o seu 

falar é consequente do seu agir e reagir na acção. É ela que lhe determina o que diz pelo modo 

como, de antemão, o autor lhe concebeu o comportamento possível. 

 Acontece, porém, que, desse mecanismo processual da criação do autor, tudo se 

apaga até ao diálogo que apenas fica no texto dramático, esquecendo as rubricas que pouca 

ou nenhuma importância vêm a ter. Só nele residem, finalmente, os elementos de identificação 

válidos para o conhecimento da personagem. Se primeiro falou em consequência de como é, 

sabe-se depois como é somente pelo modo como falou. Tudo o mais – aparência, tiques, ritmo 

de dizer, maneira de gesticular, como se move, articula e funciona, os mil elementos de que 

                                                 
124 Esta entrada vem acompanhada de nota do autor sugestiva de uma revisão: a ver. A ideia é desenvolvida 
posteriormente, nos mesmos moldes, na entrada ACTOR. 
125 Pessoa (1888-1935) foi amigo de António Pedro e companheiro de viagem no I Salão dos Independentes de 1930. 
Ambos partilhavam da mesma inquietação e sede de intervenção perante «O Caso Mental Português» (Pessoa, 1932), 
bem como de uma concepção gregária da Arte, vista como ponto de confluência das várias manifestações artísticas. 
Se bem que admirado por António Pedro, que por diversas vezes o cita em feição de aforismo, salientando a sua 
sedução por algumas características estilísticas de Pessoa, o certo é que o fosso de gerações que os separa, cujas 
heranças de modernidade são particularmente distintas, os impediu de traçarem uma aventura conjunta. «Orpheu 
acabou. Orpheu continua», nos projectos ousados da aventura surrealista. (cit. Fernando Pessoa, «Nós os de Orpheu» 
(1935) in Prosa publicada em vida, ed. Richard Zenith, col. Obra essencial de Fernando Pessoa, Lisboa: Círculo de 
Leitores, 2006.)      
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dependem as palavras que diz e nem sempre essas palavras exactamente determinam, cabe 

ao actor inventá-los na realização teatral. 

 Nenhuma introversão psicológica é mais complexa e mais extraordinária. O ponto de 

partida para essa realização inverte o sentido percorrido pela criação do autor. No 

desdobramento de personalidade, que a um e a outro é necessário, o que no autor é positivo 

negativa-se no actor. Macho e fêmea na fabricação conjunta da personagem de teatro, culmina 

um nas palavras o seu acto de amor com que o outro é fecundado. Começa então a gravidez 

misteriosa de que resulta a obra de arte – um vai-vem dialéctico da imaginação até à carne, 

pelo caminho do falar. 

 Só? De modo nenhum. 

 Conta-se do Signoret, se me não engano, ou do pai Guitry, que respondeu a alguém 

que lhe perguntava o que fazia sentado num café a mirar, calado, o bico dos sapatos: «Estou a 

estudar o meu papel». A estudar, segundo disse, ou a chocar, como seria melhor. O processo 

da introversão necessária mais se parece com a transformação biológica e inconsciente da 

gema em pássaro que com o trabalho intelectual da apreensão pelo estudo. Mas, estudado ou 

chocado, o papel, isto é – a personagem, feita a adaptação do próprio ego ao ser diferente que 

irá funcionar no tablado do palco com os seus vícios, as suas virtudes, o seu modo de agir e 

reagir na acção que aí se desenvolverá, novo movimento dialéctico se estabelece entre o ser e 

o parecer, entre o actor poder sentir-se a personagem e o poder dar a sentir como ela é. O que 

foi introversão no desdobramento da personalidade, volta à superfície na exigência extrema 

duma extrema extroversão. 

 O actor tem de provocar no espectador o mesmo movimento sensível que lhe foi 

necessário para começar. Não basta que sinta, tem de fazer sentir. O pinto que surgiu do ovo 

tem de mover-se e cantar… e cantar de forma a que se aquietem as galinhas para outros ovos 

serem possíveis também. 

 A personagem acabou, no autor, falando. Pela fala ouvida começou, no actor, sendo. 

Pela fala do actor irá ao espectador, comovendo. Assim se fecha o círculo fantástico da sua 

vida que, ao contrário das vidas de cada um, não nasceu para morrer. 

 Tal extroversão duma personalidade adquirida exige do artista em que se realiza uma 

capacidade especial e, além dessa capacidade inata, um desenvolvimento extraordinário duma 

série de dons mímicos e vocais. Quer isto dizer: técnica. O que no poeta dramático vive pela 

imaginação criadora e se concretiza em palavras dependentes duma acção, é, no actor, a 

acção que se desenvolve nessas palavras. 

 Actor é o que age. O seu agir, no entanto, é limitado e a sua liberdade condicionada 

pelo texto de que depende. Por isso Gordon Craig o queria sem ela, como uma super-

marionnette. Por isso Diderot o queria sem sinceridade, como um aparelho de fingir. 

 Erraram, um e outro, pela compreensão unilateral da actuação do autor. Antes de 

parecer, o actor tem de ser como se. Nenhuma técnica de exteriorização será emocionalmente 

válida se, antes dela, não houver uma despersonalização fundamental e uma impersonação 

psicológica subsequente, realizada sem subterfúgios. A exteriorização somática pode ser, 
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depois, friamente controlada pela razão, como queria Diderot, e tecnicamente perfectibilizada 

até a aparência duma mecânica superior, como Craig desejaria. O serem uma e outra coisa 

perfeitamente possíveis prova até que ponto o ofício de actor depende dum conhecimento que 

se não compadece com improvisos fáceis. Mas esse ofício, como o de pintor ou o de poeta 

(exigindo também uma destreza técnica que só por habilidade sofística se pode esquecer), 

serve o oficiante duma arte que não é mecanizável e requer-se, portanto, que seja utilizado por 

um artista. 

 Esse, como o poeta de Fernando Pessoa, 

«finge tão completamente 

que chega a fingir que é dor 

a dor que deveras sente.» 

 As limitações de liberdade que o texto do autor lhe impõe, para servi-lo, não são 

maiores que as do tamanho da tela, do equilíbrio do barro, das leis amargas da gramática e da 

física para os outros artistas que há. Como o deles, o seu mundo pode subir mais alto do que 

os astros mas prende-o ao chão da terra o peso incómodo dos pés. 

In O Comércio do Porto 

 

ACTUAÇÃO COLECTIVA 126 

 

 Toda a experiência surrealista é, antes de mais, um esforço para a conquista da 

liberdade, e, ao matar a sua sede, não cura da sabedoria dos outros a ânsia de cada um. O 

monstrozinho que em nós se fabricou, cobrindo-nos a carne, tem maneiras próprias de colar os 

enfeites que lhe agradam. O acto de libertação será exclusivamente individual para quem se 

queira nu e não aspire apenas à substituição dum modelo por outro modelo, duma regra por 

outra regra de vestir. Ética social, actividade mística, pátrio poder, escola, os hábitos que se 

não sabem, os reflexos condicionados por esses hábitos, adquiridos ou herdados, a literatura, 

tanto medo de tudo como uma espécie de pele – o sarro de todas essas coisas acumulado, 

não pode limpar-se senão abrindo a válvula daquele automatismo inicial que continua a ser, até 

melhor encontro, a única válvula libertadora. 

 Usando o processo de desintoxicação, ao escapar das contrafacções impostas, tanto a 

satisfação é necessária que logo aparece a alegria. Mas a alegria não é exercício de onanistas 

e precisa ecos para cantar. Chega-se assim a um segundo estágio. 

 Proclamando a omnipotência do desejo e abrindo a fronteira das restrições 

convencionais, sabemo-nos capazes da própria pessoa, o que não é pequeno achado, e, quási 

sem querer, o nosso mundo particular estende-se, como num alargamento de raízes, até ao 

que há de comum e recalcado em todos os outros homens. É assim, pela total individualização, 

que se nos torna indispensável uma actuação colectiva. 

 O homem não é bicho solitário nem maquinismo de relojoaria. Os pássaros não 

pousam nas nuvens e, para funcionar activamente numa colectividade, nem nos serve ser fala-

                                                 
126 Excerto do «Posfácio a uma actuação colectiva» que integra o Catálogo da Exposição Surrealista, datado de 1948, 
embora tenha sido publicado em Janeiro de 1949, aquando da exposição. 
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sós, nem queremos abafar a personalidade, aceitando que, desse sacrifício, alguma coisa se 

ganhe que não seja inútil e cominatório. Liberto, o surrealista quer-se ligado aos outros, porque 

os não teme e se não teme. Tenta-o assim o mais perigoso dos exercícios: anular-se pelo 

excesso de egocentria, achar em si o que em todos se equivale e confundir essa equivalência, 

não pela amputação do que lhe é próprio, mas, ao contrário, pela desencantação do que, por 

ser extremamente seu, acaba também por pertencer a todos. 

 Todos os pragmatismos pretendem catalizar uma parte apenas de cada um para a 

actividade global, estabelecendo na consciência um desnível equivalente ao que, no plano do 

social, pertenceria ao indivíduo e pertenceria à colectividade. Nasce daqui a noção monstruosa 

do dever, e nascem daqui os conceitos de pecado e de virtude. O homem seria, deste modo, 

um campo de batalha donde sai sempre vencido, o mundo um vale de lágrimas.  

 É contra isto que nos erguemos. O que em nós vive está morrendo – sabemo-lo sem 

nenhuma espécie de pessimismo existencialista. Assistimos a este contínuo recomeçar com 

uma alegria enorme, e, quando rimos de todas as noções de absoluto, o gozo deve ouvir-se 

longe… Mas, tal como nos aparece, cada homem é um ser semelhante ao seu semelhante. A 

maior desigualdade está no fato e esse fato não é apenas a carga que impõem as condições 

sociais. Há em cada um de nós uma vestimenta de convenções que cobre a equivalência de 

todas as nudezes. Proclamamos, pelo exercício da liberdade individual, a primeira 

possibilidade dum acto colectivo que não seja constrangedor. 

In Catálogo da Exposição Surrealista 

Lisboa, Abril de 48. 

 

AÇUCENA 

 

ADÃO127 

 

 O plantador andava ali, pelo campo, enterrado até acima dos joelhos, na terra que é 

ubérrima e preta. Era bonito vê-lo andar nu, o rosado do corpo a contrastar com a cor dos 

torrões remexidos, lançando ao longo das leivas aqueles bocados de mulher que levava num 

braçado. Havia braços de rainhas de mãos pendentes, brancas e com anéis, rosários de olhos 

como bolindros variegados com ternuras incalculáveis e molhadas e também com ódios e 

estupidez, mitras e cogumelos, como anémonas que, se tinham nascido e morrido era por 

acaso, ao sabor do vai-vem do sangue, na pele sei lá de quem. Também havia pernas e bocas, 

ossinhos brancos e dentes e também havia cabelos no que ele levava de braçado. Via-se que 

era um hábito seu aquela espécie de sementeira e, se na verdade o não era, assim parecia, 

enquadrado no ambiente bucólico do entardecer que, naquela parte do Minho, tem um encanto 

de paraíso. 

 Quando acabou o dia e recolheram os pássaros, se calaram as cantigas e passaram 

para Espanha os patos, as aves frias que voam alto e toda a outra arribação, o plantador 

                                                 
127 Excerto de Apenas uma Narrativa (Pedro, 1942:26-29) 
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deitou-se sobre a terra e acendeu a lua como uma lamparina para acompanhar-lhe o sono 

merecido. Quási não havia estrelas e tudo seria silêncio se não fosse o latir dos cães que se 

pressentia na aldeia ao lado. 

 Com a noite, o acento romântico deste conjunto ganhou valores de magia, mas chegou 

o tempo em que todo aquele romantismo se tornou inaceitável. As coisas semeadas 

desfizeram-se em húmus e o homem acordado pegado à terra, como as árvores de ao pé da 

água, alimentado duma seiva a que não estava habituado. Mercê de tal alimento cresceu a 

todo o tamanho do céu, até ficar mais alto do que a noite. 

 Tudo se passou tão de repente que se sentiu tonto da altura e teve vertigens como não 

sabia. A cabeça andava-lhe à roda. Do movimento e da agonia desarticulou-se-lhe o pescoço. 

Depois, rebentaram-lhe as veias todas pela pressão da altitude. Foi imponente como uma 

catarata e mais espectaculoso por causa da cor. 

 O minhoto é amador de romarias e de festas de fogo de artifício. Toda a gente veio ver 

aquela subida do homem e aquele desabar, lá em cima, de sangue vermelho em catadupas, a 

reflectir-se no rio com os reverberos da lua. Mas aquilo durou pouco. Seco da seiva, ficou-lhe a 

carne de palha e sem mais préstimo nenhum. Ao fim de poucas semanas já nem reparavam 

nele, como se não passasse dum espantalho maior. Quando acabaram as colheitas deitaram-

lhe fogo como ao restolho. Na sua cinza mijaram os gatos e espojaram-se as galinhas. Só a 

sombra que tinha feito ficou no chão como uma nódoa. 

 Era uma mancha verde-escuro, longa como um descampado. 

 Houve diversas discussões se havia ou não que retirá-la dali por causa do turismo e do 

bom-nome da localidade. Uns eram partidários do pitoresco e outros queriam as coisas como 

deviam ser. Durante a contenda apareceu até quem não quisesse acreditar que a sombra era 

uma coisa natural. Acabaram por enrolá-la, como a um tapete, e levá-la para observação dos 

membros da Academia. 

 Cheirava tanto a tristeza que os académicos se acharam comovidos. Escreveu, então, 

cada um, seu soneto comemorativo. Desse conjunto de produções literárias da melhor água se 

fez e se editou um livro que aí corre e não tem, evidentemente, nada de comum com esta 

história verdadeira. 

 O plantador chamava-se Adão, como é fácil de calcular. Não é, no entanto, verdade 

que fosse o primeiro homem. Antes e depois dele já havia este sabor a vazio que enche o 

mundo duma inquietação sem remédio. 

In Apenas uma Narrativa 

 

ADULAR = ADULTERAR 

 

 Quem adula adultera porque adita dolo ao que lhe dita a mente adúltera. 

 

AFIGURAR = IMAGINAR 
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 Àquele que imagina afigura-se-lhe que vê. Mas, como afigurar é cercear de figura o 

que se imagina, visto que a é um prefixo negativo, imaginar torna-se igual a ver sem figura, isto 

é, a não ver. Logo o que imagina, porque não vê, sonha que vê o que se lhe afigura, ou seja, 

só figura ao que a não tem. Imaginar é, portanto, como criar, fazer surgir do que não é o que 

passa a ser. Imaginar é assim sinónimo de criar, quando essa actividade é parecida com a que 

atribuem a Deus. 

 

AFRONTA; AGOURO; AFROFITE X AFRODITO; AFRODISÍACO 

 

AGRACIADO 

 

 A menos perturbante das minhas qualidades ou, pelo menos, o menos grave dos meus 

defeitos é ter em menos conta a natureza, menos como natureza do que como coisa a menos 

perante a capacidade que tem o homem civilizado de poder fazer menos dela. A natureza só 

me interessa quando forçada a não o ser. 

 Ora, entre os modos naturais de forçar a natureza, a agricultura, porque é o mais 

natural, é a que mais naturalmente me interessa menos. Nem me interessa nem sei se me 

interessa a agricultura, que é uma coisa de que eu sei apenas que não sei. Não tenho mérito 

nem falta de mérito, portanto, em não saber do mérito da agricultura, seja ela particular ou 

oficial e seja qual for o grau do seu ser. 

 Fui conseguintemente agraciado com o grau de Oficial da Ordem do Mérito Agrícola o 

que prova que tem por vezes graça o ser agraciado128. 

 Dado o contra-senso dessa graça, uso essa condecoração em resumo na lapela 

quando vou à Itália, para me chamarem comendador que é uma coisa que eu não gostaria de 

ser, o que é o contra-peso desse contra-senso de ter sido agraciado de graça, sem graça 

nenhuma. 

 

ÁGUA 

 

ALEGORIA129 

 

 A alegoria é o lugar-comum convencional da imagem. Fornece-lhe, portanto, os 

elementos reconhecíveis que a tornam comunicante. E, além da alegoria propriamente dita, na 

poesia, como no sonho, a transposição imagética serve-se, por vezes, de símbolos cuja 

repetição lhes confere um carácter idêntico. 

 Quando a Paz ou o Espírito Santo são uma pomba, a Pátria uma senhora anafada com 

filhos à roda e um perfil mais ou menos romano, a Liberdade mostra um seio e leva uma 

bandeira na mão e o Trabalho é um cidadão nu, curvado e com muitos músculos, o autor 

destas e de semelhantes monstruosidades chama-lhes alegoria. Tal significado não tem, 
                                                 
128 Referência de cariz autobiográfico. 
129 Este item encontra-se também traduzido, segundo uma tradução muito fiel ao original (ALLEGORY). 
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evidentemente, nada que ver com a expressão poética, por sua natureza surpreendente e anti-

convencional. 

 Isto não quer, no entanto, dizer que, na estrutura da imagem poética, o elemento 

alegórico não desempenhe uma função indispensável. O erro destes exemplos está na 

falsidade sensível da evocação que pretendem. A convenção, nestes casos, é imposta à 

expressão por uma razão que lhe é exterior, a espontaneidade do lugar-comum não se verifica, 

a correspondência sensível e inconsciente da imagem foi substituída por uma relação 

consciente de ordem intelectual. 

 No mecanismo da alegoria poética, pelo contrário, em vez desta introversão forçada, o 

que se passa é uma extroversão aceite naturalmente pelo hábito, muitas vezes sem a menor 

consciência dessa simples aceitação. O coração atravessado por uma seta não exige do 

soldado, que o recorta na casca duma árvore, conhecimentos anatómicos ou de mitologia e o 

poeta popular que diz andar de cabeça perdida, porque lhe fugiu a mulher que amava, nem 

sequer se dá conta da castração alegórica que, assim, tão admiravelmente e por amor se 

atribui. 

 

ALEIJADINHO; ALICE 

  

ALMA130 

 

Separaram no homem alma e corpo 

Como se o homem, feito de bocados, 

Pudesse ser um todo e, assim, amar, 

Ser sexo e sentimento e, do contacto 

Da estranha tentação de cada ancestro, 

Criar tragédias de dar pasto aos deuses: 

Anjo e demónio e não, em carne e sangue 

Pelos e origem, sémen coagulado 

Em ventre de mulher, capaz dos astros 

E com peso e com pés a segurá-lo 

Ao movimento rítmico da terra! 

In Casa de Campo 

 

ALMADA-Negreiros, José de 

 

AMADOR131 

 

                                                 
130 Poema extraído da obra Casa de Campo (Pedro, 1938:19). 
131 a) Este item encontra-se reproduzido em inglês (AMATEUR), traduzido de forma literal, mas excluindo a última frase 
do texto em português: «Mas entre as muitas coisas erradas e de mau gosto que me têm chamado, é a mais certa, e 
do meu gosto, terem-me chamado amador. (Veja-se Pedro, António)»  
    b) Este item constitui a abertura do livro Proto-Poema da Serra d’ Arga. 
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 Filologicamente, amador é o que ama. Na linguagem corrente também e opõe-se a 

profissional. Amor e profissão, quando se juntam, dão, consequentemente, profissão de 

amador e amor profissional. A primeira confusão dá de comer aos críticos e às galerias de arte, 

quando as há; a segunda faz nascer os homens de letras, os artistas profissionais e as 

prostitutas. Nas confusões parece que é sempre tudo a ganhar… Mas entre as muitas coisas 

erradas e de mau gosto que me têm chamado, é a mais certa, e do meu gosto, terem-me 

chamado amador. (Veja-se PEDRO, António) 

In Cadernos Surrealistas 

 

AMOR; ANGÚSTIA 

 

ANJO132 

 

 Uma das boas coisas que há para acreditar é na existência dos anjos. 

 

ANORMAL; ANTÍGONA 

  

APARELHO METAFÍSICO DE MEDITAÇÃO133 

 

 Andei em tempos interessado (1934-35) nas correspondências espaciais da expressão 

verbal. Das várias experiências feitas nesse sentido, a mais sensacional foi, sem dúvida, a 

realização dum aparelho metafísico a que chamei de Meditação. Consiste essencialmente na 

aplicação da descoberta da circularidade da frase «DEUS FEZ O HOMEM» que pode, 

consequentemente, ler-se das três maneiras seguintes: 

 

1- DEUS FEZ O HOMEM 

2- FEZ O HOMEM DEUS 

3- O HOMEM FEZ DEUS 

isto é: 

1- O homem é obra de Deus 

2- Deus fez-se homem; o homem fez-se Deus 

3- Deus é invenção do homem. 

 

 As quatro variantes, assim encontradas, cobrem rotativamente as hipóteses 

 

1.º, da criação, 

2.º, da identificação humana de Deus e divina do homem, 

3.º, da invenção humana do divino. 

                                                 
132 1.ª publicação: Pentacórnio, 1956:14. 
133 a) 1.ª publicação: Pentacórnio, 1956:15. 
    b) Este item foi traduzido para inglês, segundo uma tradução muito fiel ao texto base (APPARATUS, Metaphysical). 
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 Quer dizer: todos os pontos de partida da especulação teológica ou anti-teológica se 

invalidam mutuamente, mercê da simples redução dum conceito abstracto (metafísico) a uma 

forma abstracta (neste caso o círculo) que lhe é correspondente. O aparelho original é um 

móvel de madeira e vidro134. Não reservei, para ele, os meus direitos de autor.  

 

APOLO 

 

 Deus Grego que tinha um carro puxado por cavalos. Os cavalos de Apolo, ou 

apolinários, fazem-se ocos por causa do peso. Quando em pedra, precisam dum apoio no 

ventre para se manterem de pé. 

 

APPOLINAIRE, Guillaume135 

 

 O inventor da poesia visível, menos através do Caligrama, que da lição que deles se 

desprendeu ao ligar as palavras e as formas numa só compreensão emocional quando 

elevadas poeticamente pela escolha do poeta a objectos sensíveis. 

 

APOSTLES136 

 

La Cène 

 

Ils sont assis 

Ils ne mangent pas 

Ils ne sont pas dans leur assiette 

Leur assiette se tient toute droite 

Verticalement derrière leur tête 

Jacques Prévert137 

                                                 
134 A imagem encontra-se reproduzida na secção de anexos desta edição (Anexo XIV). 
135 Apollinaire (1880-1918) concretiza a fusão de uma herança simbolista e academizante num movimento de ruptura 
estética desencadeada nas primeiras décadas do século XX, ao qual o próprio dá nome, depois de Albert-Birot: 
«surrealismo». Se é verdade que Breton vai revestir o termo de um conteúdo diferente, o facto é que Apollinaire, 
seguido de Baudelaire e Rimbaud, esteve na vanguarda da poesia modernista ao procurar submeter o quotidiano e 
todos os motivos do mundo sensível aos desígnios da sublimação poética. Os seus Caligramas seduziram Pedro, no 
sentido em que representam simultaneamente as formas poética e plástica. (Cf. BEAUMARCHAIS, Jean-Pierre de; 
COUTY, Daniel; Rey, Alain (org.) (1998) Dictionnaire des Littératures de Langue Française – auteurs, Vol. A-D, Paris : 
Bordas:54-63) 
136 Esta entrada só existe entre os fólios anexos ao original (E5-405-A), pelo que, estando a entrada em português por 
preencher, se optou por reposicionar a entrada APOSTLES no conjunto. 
137 Jacques Prévert (1900-1977), frequentou o grupo surrealista mais por amizade a alguns dos seus membros do que 
propriamente por filiação à estética de Breton. Apologista da arte enquanto fait-diver, recusando enveredar por 
especulações intelectuais que o comprometam ao labor artístico adentro uma escola ou movimento - postura um tanto 
ou quanto comparável à de Pedro –  foi produzindo canções dispersamente sem nunca se preocupar em reuni-las. Os 
temas que percorrem as suas obras variam entre a denúncia dos males da guerra e da igreja, a importância dedicada 
aos pobres das ruas de Paris, por onde deambula, e a atenção dada ao amor, propulsor da alegria e da dor. 
Manifestando-se quase sempre pela insolência e pelo humor patentes numa imaginação transfiguradora, encontra no 
inventário de tipo cinematográfico a resposta para «pôr em marcha» os seus fragmentos, cadenciando um movimento 
constante que aproxima a poesia do próprio mundo, mutável e fugaz. (Cf. BEAUMARCHAIS, Jean-Pierre de; COUTY, 
Daniel; Rey, Alain (org.) (1998) Dictionnaire des Littératures de Langue Française – auteurs, Vol. M-R, Paris : 
Bordas:1916-1917)    
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APÓSTOLO, ARAGON, ARCHIMBOLDO 

 

 ARISTOCRACIA138 (ARISTOCRACY) 

 

 The bourgeoisie, wherever it has got the upper hand, has put an end to all feudal, 

patriarchal, idyllic relations. It has pitilessly torn asunder the motley feudal ties that bound man 

to his “natural superiors”, and has left no other nexus between man and man than naked self 

interest, than callous “cash payment”. It has drowned the most heavenly ecstasies of religious 

fervour, of chivalrous enthusiasm, of philistine sentimentalisms, in the icy water of egotistical 

calculation. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Owing to their historical position, it became the vocation of the aristocracies of France 

and England to write pamphlets against modern bourgeois society. 

 In order to arouse sympathy, the aristocracy was obliged to lose sight, apparently, of its 

own interests, and to formulate its indictment against the bourgeoisie in the interest of the 

exploited working class alone. Thus the aristocracy took their revenge by singing lampoons on 

their new master, and whispering in his ears sinister prophesies of coming catastrophe. 

 The aristocracy, in order to rally the people to them, waved the proletarian alms, beg in 

front for a hammer. But the people so often as it joined them, saw in their hindquarters the old 

feudal coat of arms, and deserted with loud and irreverent laughter. 

 What they upbraid the bourgeoisie with is not so much that it creates a proletariat, as 

that it creates a revolutionary proletariat. 

Karl Marx139 

In Manifesto of the Communist Party 

 

ARTE; ATROCIDADE; AUTOMATISMO 

  

AUTOMORFISMO140 

  

 Na fórmula de Protágoras, o homem é a medida de todas as coisas. Mais do que isso: 

a medida do homem só é reconhecível pelos próprios elementos de comparação que cada um 

generaliza aos outros, por comodidade. 

                                                 
138 Este item só foi desenvolvido em língua inglesa, não encontrando, portanto, ao contrário de outras entradas do 
«Dicionário», um correspondente em português. 
139 Os surrealistas adoptam como motivo de permanente de vida e de acção, na prossecução da revolta ao nível social, 
a verdade moral (Breton) que subjaz ao humanismo marxista, no sentido em que visa a libertação do homem das 
misérias da sua exploração material, premissa fundamental para a conquista da emancipação do espírito, na acepção 
de Césariny. No entanto, a adesão dos surrealistas ao comunismo não é incondicional, visto recusarem aceitar 
qualquer constrangimento à sua acção, seja de ordem moral, política, sociológica ou económica, instigado por qualquer 
indivíduo, religião, partido ou grupo. «Ni Dieu ni maître», inscrição lapidar que impressionou Breton, surge como lema 
que determina o trilho surrealista, pois «tendo como mira a liberdade efectiva do homem, não pode subscrever 
programas políticos que usam a liberdade como engodo que atrai o homem para novas cadeias.» (Correia, 2002:390)   
140 Este item encontra-se traduzido segundo tradução literal, sem desvios de realce (AUTOMORPHISM). 
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 A tese da Gestaltheorie e as suas experiências no sentido da atribuição dum 

significado psicológico à forma, independentemente da correlação mnemónica que essa forma 

suscite pelo hábito, não destrói este princípio. 

 Toda a confusão humanista provém duma concepção mística do homem. Assim, para 

os humanistas, a própria liberdade se transforma numa regra. A correcção materialista, 

automórfica, desta nova tentação religiosa, parece-me o único remédio a propor. 

 

AUTO-RETRATO141 

 

Mago de me fazer história e guerra, 

Capaz em cada imagem de servir 

A minha imagem d’oiro, que um porvir 

Breve desfaz e n’outra imagem se erra, 

 

Ou louco de temer-me, pela serra, 

Árvore doida em transe de florir 

Mãos como frutos e olhos a dormir 

Ao marulho das ondas, sobre a terra, 

 

Quero-me, tonto, a tornar exacto e certo, 

Quotidiano e vil, como suponho 

Tão necessário que se seja, aquilo 

 

Que ultrapassando o limiar incerto 

Do que é, em suave (de divino) trilo 

Recria em mundo o que nasceu num sonho. 

In Casa de Campo 

 

 BABO142 

 

 Masculino de baba que, na linguagem comum, anda normalmente ligado 

copulativamente ao substantivo ranho. No masculino, com essa ou outra companhia, serve 

para identificar qualquer espécie de imundície.  

 

B por V 

 

 No Minho e na conta romana trocam-se habitualmente os bb pelos vv. Andei muito 

tempo a pensar se seria legítimo tirar daqui uma conclusão honrosa para o Minho ou para a 

                                                 
141
 Poema extraído da obra Casa de Campo (Pedro, 1938:9). 

142 Procedemos à colocação da entrada na respectiva posição, de acordo com a ordem alfabética, pois acreditamos 
que o fólio terá sido deslocado da sua ordem lógica por algum leitor mais descuidado aquando da consulta do 
documento no arquivo do autor na Biblioteca Nacional.  
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conta romana e cheguei à conclusão de que não valia a pena o esforço de pensar se seria 

legítimo tirar daqui uma conclusão, pois já era honrosa a conclusão-sem-pensar de no Minho e 

na conta romana se trocarem habitualmente os bb pelos vv. 

 

BABILÓNIA 

 

 BABUGEM143 

 

 «À babugem das sedas.» 

 

BACANAL 

 

 Há um café em Lisboa que começou por livraria e depois de café ainda quis parecer 

bastante literário por causa dos donos que eram os mesmos e mandaram fazer uns baixo-

relevos com uns homens e umas mulheres muito retorcidos por causa de ter havido o Miguel 

Ângelo e umas colunas pretas com capiteis dourados junto às privadas que eram bastante 

públicas dado o jeito que davam naquela artéria central a que os frequentadores depois 

chamaram as Portas de Mijâncio o que também demonstrava uma certa cultura e entre essa 

colunas e umas outras que também havia precisou de haver dois quadros e como se tratava 

dum café que foi livraria e porque os donos eram pessoas de cultura e o café cheira a deboche 

literário e a livraria tinha falido e o café ia dar dinheiro e por vingança ou porque lhes apetecia e 

a arte pode ser um substituto do que se não tem e a que se aspira como diz o Freud e porque 

o pintor esteve de acordo e porque eram todos umas cavalgaduras assentaram em que os dois 

quadros fossem um uma bacanal antiga e outro uma bacanal moderna e com este programa 

no primeiro haveria ânforas e no segundo taças de champagne e nos dois mulheres nuas ou 

relativamente despidas e no primeiro este relativamente era em peles de tigre e no segundo 

em peles mais macias de coelho e no primeiro com archotes e no segundo com luz eléctrica e 

como o pintor coitado além deste programa só tinha um modelo e como não tinha muita 

imaginação e como a imaginação podia levar a modernismos e como os modernismos não 

eram próprios e como o café já fora livraria e como pertencia a uns literatos que não gostavam 

de modernismos e como assim é que estava bem ficou cada um dos quadros em cada um dos 

lados da sala entre os dois pares de colunas pretas e como cada um dos quadros tinha uma 

data de mulheres e alguns homens e essa data de mulheres e esses homens eram 

sensivelmente o mesmo homem e a mesma mulher ou pareciam todos irmãos e todas irmãs e 

como a bacanal assim era incestuosa ou se o não era era porque as personagens tinham 

resistido à mudança das peles e do tempo e portanto eram eternas e como eternos só são os 

deuses e não há bacanais entre os deuses embora haja incestos que não são incestos porque 

são entre deuses e deusas e o paganismo, etc. – as duas únicas bacanais do meu 

conhecimento eram tristíssimas e tão frias como roupa molhada junto ao corpo e como eram 

                                                 
143 Numa secção de desenhos do autor encontra-se uma representação intertextual relativa a este item (Anexo XXXIII). 
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frias e não eram bacanais e o café mudou de donos e os donos novos eram mesmo donos de 

café e para os donos de café o café é uma coisa muito séria e como ninguém se ralou com isso 

para nada e como os espelhos aumentam a luz e como era escuro ali onde mais valia estar 

claro embora deixem de haver as bacanais que não havia e como os frequentadores têm caras 

diferentes para ver aos espelhos e as caras das bacantes eram a mesma cara e como mais 

vale a variedade que a monotonia, tiraram-se um dia os dois quadros que foram substituídos 

por espelhos onde se podem escrever coisas porventura menos literárias que bacanal mas 

infinitamente mais substanciais como, por exemplo: bifes da casa – 16$00. Meio bife – 10. 

 

BACHAREL 

 Xiça! 

 

BACON144 

 

 Filósofo inglês que se come com ovos. Já houve quem o confundisse com 

Shakespeare por ser mais habitual ao pequeno-almoço. 

 

BÁCULO 

 

BALAÚSTRE 

 

«Lemes e mastros 

E os alabastros 

Dos balaústres…» 

   Camilo Pessanha145 

 

BALEIA; BAMBOLINA; BANDARRA; BANHO 

 

 BARDOT 

 

Quem me dará desse bar? 

 

BAÚ – Os galos do; BAUDELAIRE, Charles  

 

 

 

 

                                                 
144 1.ª publicação: Pentacórnio, 1956:15. 
145 A Pessanha (1867-1926) Pedro deve uma herança simbolista que se manifestou apenas na sua poesia em 
adolescente e no início dos anos 20, caracterizada por um certo recolhimento interior patente num lirismo musical e um 
mecanismo verbal algo convencional. Logo o autor havia de renegar uma influência academizante estatuindo a alegoria 
enquanto sistema de representações estranhas e inesperadas como baluarte estético. 
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BEATA 

 

 Ponta de cigarro. Mulher religiosamente sempre em hora de ponta. Ambos os 

significados desta palavra envolvem uma ideia de ponta: e são, portanto, as duas pontas com 

que se ata um bê. 

 

BEETHOVEN; BEHAVIOURISMO; BEIJO; BELAS-ARTES; BELAS LETRAS  

 

BELEZA146 

  

 Mulato cabo-verdiano autor de mornas. 

 

BELO 

 

 Nome dum grande cozinheiro que também foi oficial de marinha. 

 

BENÇÃO; BERGSON; BERLINDE 

 

 BESTA147 

 

Oh que de bestas! Que de bestas! Que de bestas! 

Oh que de bestas! Que de bestas há! 

 

BISPO; BLASFÉMIA; BOMBA; BONDADE; BONIFRATE; BORGA; BOSTA; BRASIL; 

BRÉTON, André; BRITÂNICO; BURGUESINHAS; BURRO; BYRON; BÚZIO  

 

CALAS, Nicolas148 

 

 Lúcido é o que luz, não o que aquece. A lógica racionalista é sempre reaccionária na 

medida em que fecha portas e janelas para chocar, sem perigo das correntes de ar, uma 

conclusão constipável. A maior qualidade da inteligência é servir para lhe conhecer os limites. 

Lúcido é o que se não limita por conhecê-los, nem conhecendo-os, como um existencialista, 

chora, impotente, a perdida noite de amores, nem teme, como um religioso, o que da luz lhe 

virá. É assim que Calas é lúcido: uma catapulta dos micróbios do tempo que morrem nele pelo 

excesso de ar. 

                                                 
146 1.ª publicação: Pentacórnio, 1956:15. Item reproduzido igualmente no Dictionnaire Abregé de Breton e Éluard. 
147 1.ª publicação: Pentacórnio, 1956:15. 
148 a) Embora António Pedro não tenha definido previamente uma entrada «CALAS, Nicolas», como fez para 
«BRETON, André» (item que não chegou a preencher) e para outras personalidades de destaque no contexto artístico 
que conheceu, o texto que anexamos a esta entrada, constando avulso e sem título entre as restantes folhas que 
constituem o testemunho original do «Dicionário» (E5-405), parece-nos ilustrar claramente a intenção do autor em 
preencher um item subordinado a Calas, daí a nossa opção de reposicioná-lo alfabeticamente atribuindo-lhe uma 
designação coerente em relação às demais. 
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 N. C. nasceu grego, educou-se francês e vive agora na América. Podia isto mesmo ter 

acontecido a outra pessoa e não valer a pena saber das consequências, exactamente por as 

não haver. No seu caso, são as consequências que pedem esclarecimentos acerca do que 

aconteceu: uma rara capacidade de descobrimento que pertence a uma Grécia que até se 

julga que já não há, uma claridade extensiva e arrumada de tradição francesa e parisiense 

(caracterizada explicitamente por nunca ser tradicional), e uma linguagem elementar e 

convulsiva em todas as línguas como a dos americanos. 

 Os livros Foyers d’Incendie e Confound the Wise, os ensaios e artigos publicados em 

inúmeras revistas dos dois continentes, a sua acção de crítico, evidenciam, com estas 

qualidades, o mais surpreendente doutrinador surrealista. Em tudo o que Calas escreve, além 

de tudo o que há, sobra sempre alguma coisa do que seria apenas necessário para se ler 

como quem digere. 

 

ESTÉTICA149 

 

 Os dicionários dizem ser a Estética a ciência da Arte ou do Belo. A confusão começa 

sempre por aqui. Se a arte ou melhor a obra de arte não souber ou não puder libertar-se do 

tabu do feio, nada há a esperar da sua mísera esterilidade bem vestida. Arte é amor e o amor 

não se contenta com mesuras palacianas. Exorbita do traje mas é dele que nascem filhos e 

filhas. 

 Quando Eugénio d’Ors estabeleceu a origem das duas constantes barroca e clássica 

em Portugal e na Grécia, e assim dividiu a Europa estética numa espécie de novo tratado de 

Tordesilhas em outras latitudes, não o atraiçoou apenas essa ambição papal de cortar o mundo 

em duas metades, mas também a estranha mistura do seu espanholismo com o hábito 

intelectual duma disciplina de origem humanista. Se não fora espanhol talvez a trouvaille não 

fosse possível, se não fora humanista, em vez das constantes clássico e barroco, o que lhe 

teria aparecido era, porventura, qualquer coisa que mais tivesse com o arrumado e o 

desarrumado, com o lógico essencial (primado da inteligência) e com o alógico funcional e 

arbitrário (primado do imaginoso e do irracional). 

 Quando eu era pequeno, havia em minha casa um prato de loiça que tinha pintado no 

fundo um sujeito de cabelo desgrenhado, sobrecasaca desabotoada de abas ao vento, olhos 

em alvo e nas mãos uma flor. Por baixo uma legenda que dizia: - O POETA. A minha família 

comia-lhe habitualmente fartos de creme em cima. Quando se soube em casa dos meus 

primeiros versos, que escondi, foi-me sempre o prato oferecido com pudim, quando havia 

pudim, e o gáudio com que mo davam justificava-o eu plenamente ao esborrachar com o 

convexo da colher a pasta saborosa sobre essa imagem, que sentia a minha imagem, embora 

                                                 
149 a) Excerto de um texto publicado por António Pedro no número de Inverno da revista Variante, em 1943 (pp. 9-10): 
«Poder aliciante, irónico e explosivo do mau gosto». Contrariamente à indicação que o autor dá, o texto não foi 
publicado no primeiro, mas sim, no segundo número da revista, portanto deveria designá-la, pelo mesmo critério, 
Variante 2. 
    b) Este item foi traduzido segundo tradução muito fiel ao texto base escrito em português (AESTHETICS). Item 
reproduzido também por Breton e Éluard no seu Dicionário. 
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nunca tivesse tido sobrecasaca e nunca tivesse olhado assim para uma flor. E então quando 

havia geleia é que se tornava especialmente atractiva aquela torpeza de ver a família a gozar 

com o poeta, que era eu, atascado nas suas transparências tremeluzentes. 

 Nada como o mau gosto possui essa atraência misteriosa, esse ressaibo aliciante de 

pecado, sem o qual tudo é frio e se sabor. ¿Não lembrasse receptação de furto e não fizesse 

nascer desejo de desinfecção, não chocasse a mistura desrespeitosa de cibórios e torneiras, 

altares e velhos divans suspeitos e esventrados, teriam as várias feiras da ladra deste mundo a 

curiosidade que têm?  

 Lembro-me certo réclame duma padaria de S. Paulo que, para cúmulo, se intitulava 

Diana. Juntavam seus empregados ao embrulho dos pãezinhos deliciosos uma reprodução da 

Mona Lisa tendo por baixo esta legenda insinuosa: sempre frescos como o sorriso da 

Gioconda. O padeiro que não lera Freud dava assim ao retrato a categoria de um apetite 

alimentar que o absolve de todos os calendários. 

 Esta dúpice expressão aliciante e irónica que só as coisas de mau gosto conseguem 

atingir numa ambivalência perfeita, redunda sempre em faculdade explosiva quando o ódio ou 

o amor (os dois únicos sentimentos nítidos de que o homem é capaz) se lhe entremeiam. 

Caberia aqui a apologia da expressão violenta (veja-se OBSCENA) como mitigadora do acto 

violento e, sobretudo, uma e outro, como humanizadores de qualquer atitude legalista, clássica, 

grega, jurista e chata, na resolução dos problemas em que um ou outro intervenham. 

In Variante 1 

 

RANHO 

 

 (Veja-se BABO). 

 

REPUGNANTE 

 

 Que provoca uma salivação de enjoo à simples figuração mnemónica, como as 

minhocas pálidas, os vermes do ventre ou o Sr. Miguel Trigueiros. 

 

TROMPE-L’OEIL150 

 

 «Trompe-l’oeil», engana-olho, engano de olhos pela realidade fingida. A pintura já nem 

se importa com a realidade possível e quer e encontra uma realidade de ir apalpar com o dedo, 

que até parece mal. A sombra dum papel amachucado tem mais importância que o paraíso. 

Morte à imaginação, antes do quadro! Ah!, mas depois, que correria de sonho em cada 

escaninho do fingimento!... 

In Variante 2 

 

                                                 
150 A ilustração encontra-se reproduzida em anexo, se bem que não conste do volume onde Pedro reunia todos os itens 
do «Dicionário» (Anexo XXXIV). 
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REDONDO 

 

 Que não tem ponta por onde se lhe pegue. 

 

REDONDO JÚNIOR 

 

 Redondinho. 
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«OLARIAS 33»151 

 

Novela por António Pedro 

 

 

∗ 

 

 Encontrou-a no caminho de casa. Estava boa a cachopa, e desejou-a. 

 - Então que fazes por aqui? 

 - Estou a servir ali na rua das Olarias 33. E o menino, quando é que fica doutor? 

 João, depois dum segundo entre parêntesis: 

 - Lá para Julho. 

 Um sorriso, meio sorriso, meio ufania – o menino! 

 - … Vai-se ali pelo Poço do Borratém. 

 - Olarias 33?... 

 - … Adeus menino.  

 E lá seguiu ela pela rua abaixo, a pensar mal dos estudantes, e a sorrir. 

 Era duma família de pouco juízo. Só mulheres. E lá na terra, aos domingos, depois da 

missa, as outras sujavam a língua a falar delas, e as virgens de namorado perdiam-se a 

imaginar os bacanais de gozo que elas faziam por essas areias da praia, entre uma duna e 

outra duna, que a praia era bem escura e próxima daquela espécie de coberto que lhes servia 

de casa. 

 E o facto era que às noites se esgueiravam vultos silenciosos naquela direcção, e a 

quem gostasse de ir ver o luar sobre as ondas, muitas vezes chegariam uns risinhos abafados, 

de intervalo a intervalo. 

 Da Maria José ninguém dizia nada. Mas agora, em Lisboa, numa rua apartada e 

sozinha, com certeza que não deixaria por mãos alheias os créditos da família. Lá o saberiam 

os marçanos do sítio! De resto, fresca e sadia como era, com aquelas cores, e, depois, um 

corpinho que deixava a desejar o de muitas senhoras, até era pena que assim não fosse… 

 Credo!, que ninguém dizia isso!, mas, lá por dentro, todos os que falavam mal das 

irmãs e da tia, depois de as terem deixado, na praia, entre uma duna e outra duna, pensavam 

assim, sobretudo porque com ela ninguém se gabava de ter estado. 

 

                                                 
151 E5-418; ms.; s.d. (c.1934); s.ass.; inédito. 
  No manuscrito o autor atribuiu inicialmente à novela o subtítulo «Novela por António Pedro com ilustrações de Jaime 
de Figueiredo». No entanto, parece não ter sido possível a consecução desse projecto conjunto, pelo que, 
posteriormente, aquando de uma revisão, o autor viria a riscar a inscrição «com ilustrações de Jaime de Figueiredo», 
pelo que a novela se apresenta sem ilustrações e sob a forma de rascunho. A complementaridade que Pedro 
tencionava estabelecer entre texto e imagem corrobora a noção gregária de arte que o autor desenvolveu e que 
consagrou em todos os seus projectos até ao final da sua actividade artística.   
  Apesar de não mencionar data, o manuscrito deverá datar de cerca de 1934, segundo informação constante nos 
ficheiros manuais do espólio de António Pedro na Biblioteca Nacional, o que se aceita, visto a novela revelar já 
algumas influências da escola de Breton, embora pouco consistentes e aprogramáticas. Contudo, o final da novela, se 
considerarmos o texto na sua totalidade, é tipicamente de feição romântica, evidenciando a circunscrição do homem à 
realidade, incapaz de se libertar pelo sonho numa escala indefinida de tempo. 
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 Não eram estas as considerações que João ia a fazer quando subia o resto da rua. 

Nem sequer fazia considerações: repetia inconscientemente, para se não esquecer, Olarias 33, 

e olhava para o relógio. 

 Tinha de estar a horas para o jantar. 

 A mãe, coitada!, não gostava nada que ele viesse tarde, e ele tinha dito que ia às nove 

a casa da Maria, que era sua noiva, pedida havia um ano, mas que mesmo sem ser por isso – 

enfim, ele podia estar cego! – era uma rapariga como há hoje infelizmente poucas. 

Encantadora: mesmo aquilo que ele queria. 

 E tanto, que logo que se formasse, e arranjasse a colocação que o padrinho lhe tinha 

prometido, se casaria. 

 Que bom que havia de ser! Nem mais pagodes, nem mais desmandos, e entendia-se 

com ela admiravelmente. Um anjo, com um delicioso feitio de mulher, e bem mulher, graças a 

Deus. 

 Mas repetindo sempre, quási pela velocidade adquirida, Olarias 33, ia estudando, 

pouco mais ou menos, o caminho que havia de seguir, ali pelo Poço do Borratém. 

 

 Que estranha a humanidade! Pedaços de sonho e pedaços de carne, às brigas e de 

mãos dadas, a passearem juntos no caminho de casa, no caminho para um jantar natural, 

burguês, em que se falaria da última má-criação da vizinha – que lá por ter chapéu já se 

imaginava senhora – dos vestidos da Fulana e da Sicrana, do folhetim do jornal, e do Beltrano, 

que todos diziam que era um rapaz muito inteligente, mas que era pena levar aquela vida que 

levava, sempre com gente de má nota, e sem maneira de tomar assento, o que até lhe ficava 

mal, porque, enfim, [a] um rapaz, lá por ser rapaz, não lhe eram permitidas um certo número de 

coisas. Pelo menos que não andasse, na rua, em pleno dia a dar escândalo! 

 É tudo sempre assim. Desde o ideal mais alevantado à sensualidade mais baixa, tudo 

vai ter a um jantar, a uma necessidade fisiológica ou a um excesso de gula.  

 João era um desses rapazes como há muitos: nem uma águia, nem um burro; levava o 

seu curso menos mal, e à parte [de] uma dose regular de sensualidade de cevado, tinha 

aspirações louváveis duma vida serena de comodidade. Tacanhinho, mas não era dos piores, 

Deus seja servido! 

 E acabado o jantar, beijadas as irmãs e a mãe, lá saiu com a recomendação de não vir 

muito tarde, por causa das más-línguas da vizinhança, que era uma cambada. 

 Em casa da noiva, tudo foram sonhos de delícia e de vida boa. Mas entre um beijo 

quási casto, quando a mãe dela saia da sala, e os comentários sobre mais uma peça de 

enxoval – que a noiva era prendada – vinha-lhe sem querer a repetição daquela morada, 

Olarias 33, às vezes com uma pontinha de desconsolo – que não era bem! – mas quási 

sempre com uma indiferença absoluta, com aquela indiferença com que pensava, no meio dum 

sonho lindo, na lição de processo que havia de dar no dia seguinte.  
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 Manhã de água, torva, como se muitos véus de gaze, sucessivamente, se 

sobrepusessem, para embaciar, para não deixar ninguém ver à vontade. Um nevoeiro que 

apetecia afastar com a mão. 

 Raro em Lisboa um dia como aquele! A humidade da temperatura, nem fria nem 

quente, a luz baça, deram aos membros um certo torpor, uma inconsciente tendência para 

sensualidades mornas de dentro da cama. E foi talvez o dia, com mais um empurrãozito do 

calendário – era domingo – que o fez tornar a lembrar-se daquela morada onde tinha dito que 

ia, ao ouvido da Maria José: Olarias 33, ali pelo Poço do Borratém. 

 E foi. 

 O tempo fazia-o andar depressa. Mas o atabalhoamento da rua do Arco, cheia de 

eléctricos, de gente, e de sapatarias com botas à fadista, fê-lo aconchegar-se mais dentro do 

sobretudo, por lhe abrandar, à força, a velocidade do andamento. 

 Passou o Arco do Alegrete, e a rua, mais desafogada e mais ampla, tornou a deixá-lo 

andar depressa, tão depressa que nem parou a reparar nessa curiosíssima rua do Capelão, 

onde as casas engordam por cima das portas (em que as mulheres se vendem aos das outras 

para sustentarem os seus) a tal ponto que quási se poderia passar, com uma certa habilidade, 

duma banda a outra banda, entre a janelinha minúscula da casa dum lado, e o varandim, 

ridículo por tão pequeno, da casa do outro lado. 

 A rua dos Cavaleiros foi um ápice, e quando acabou de passar as duas fileiras de 

casas de adelo, de andaimes e de lojas, já sentia calor. Saia-lhe a respiração às baforadas, 

como se estivesse a fumar, e, então, respirando compassadamente, deu a volta ao Terreirinho, 

e subiu o largo das Olarias, numa miscelânea de prédios de azulejo e de casas de séculos, 

com coradoiros às varandas para os dias de sol, e um muro cinzento no fim, coroado das 

folhas verdes duma trepadeira qualquer. 

 Rua das Olarias. E pôs-se a olhar para os números daquelas casas, nos mesmos tipos 

disparados dos do largo que mais parecia uma calçada de tão inclinado que era. 

 Quando parou em frente da porta, a mirar o prédio, a escada, o sítio, uma pequena 

exclamação corada da rapariga veio dizer-lhe que estava aberta a sessão, aquela sessão 

banalíssima dum prazer pequeno, como num teatro barato, num bilhete de geral. 

 - Sempre era melhor do que andar para aí, pelos cafés, sem saber em que gastar o 

tempo, e, principalmente, naquele dia sem graça e sem sol, de fazer a gente amachucar-se 

dentro do sobretudo. 

 - Ora viva! 

 - A rapariga nem sabia onde havia de pôr as mãos, nem sabia onde tinha a cabeça. 

 - Que era o dia da saída. Ia para a rua, assim, ao acaso. Talvez a casa da Gracinda 

para irem juntas ao Jardim Zoológico ver os macacos, que eram da gente se perder co’a 

graça… 
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 João nem lhe apertou a mão – era grosseira do trabalho – pegou-lhe nos braços e deu-

lhe um beijo, um beijo sem elegância como aquela escada estreita, a cheirar a gato e a bafio. 

 Saíram. Meteu-a num táxi e levou-a. 

 Maria José a principio nem pensou em nada: nunca tinha andado de automóvel. Aquela 

primeira sensação de conforto, o assento mole, estofado, fez-lhe esquecer tudo para se 

entregar por completo ao seu prazer. 

 Tinha os braços de João à roda da cintura, e fez-lhes uma festa num reconhecimento. 

Depois o menino João não era nada feio… Apearam-se. Maria José subiu uma escada, assim 

sem saber como, olhou aflita para a gordura duma velha indiferente que recebeu um dinheiro e 

apontou para uma porta no corredor, e ficou espantada com aquele luxo. 

 Coitada! Uns velhíssimos cortinados duma espécie de veludo que em seus tempos 

teria feito vista, uma passadeira reles de oleado, um vaso de folhas a um canto, com um laço 

grotesco, gravuras obscenas em molduras baratas, e um tuberculoso sofá de pernas douradas, 

com duas almofadas duma sebosíssima renda forrada de amarelo. 

 Só viu nitidamente a razão do seu passeio, quando com um ah! de boa disposição, 

João deu a volta à fechadura e se encontrou com ele, sozinha, num quarto com uma cama, um 

espelho, um lavatório e um bidé. 

 Fez alarido, gritou, chamou-lhe canalha, ladrão da sua honra, enganador, e encolheu-

se num canto, de cócoras, a chorar e a insultar numa berrada. 

 - Ó menina, trate de fazer essas partes baixinho, que eu não quero sarilhos com a 

polícia! 

 Era a velha. 

 E dominada, vencida pela voz da velha, pela tora da raça, pela presença do macho, 

deixou-se despir, deixou-se violar que ela era virgem. 

 152Estupenda a brutalidade do homem: não acreditou! – Há mulheres assim, são as 

melhores! – e como prémio, como comentário sincero que servisse de recompensa: 

 - És uma boa mulher, Maria José. Extraordinária a tora daquela mulher! Espanejou-se 

como uma perua, remirou a sua nudez, com impudor, naquele espelho posto ali de propósito 

ao lado da cama, e sentiu-se feliz!  

 Tinha sido uma bela entrada na profissão: era boa!... 

 

∗ 

 

 Tempo.  

                                                 
152 O fragmento que se inicia nesta nota e que se prolonga até ao final constitui uma parte do texto que o autor cortou 
posteriormente. Ainda assim, não classificamos a novela como incompleta, pois apesar de diegeticamente 
inconclusivo, o texto parece-nos passível de se quedar neste ponto sob a autoridade da tipologia da narrativa aberta. 
No entanto, admitimos a hipótese de Pedro tencionar retomar o texto para lhe atribuir um desfecho diferente, mais 
consentâneo, talvez, com a estética surrealista, admitindo que esta revisão tenha ocorrido numa altura em que Pedro 
começava a mostrar-se mais permeável à dimensão optimista, dualista e redentora do surrealismo. 
  De facto, a exclusão deste excerto não redime o texto de um final igualmente trágico, mas deixa em aberto o desfecho 
de um acto de libertação que permitiu a concretização do desejo.  
  Apesar de se legitimar a intenção última do autor, que determina a exclusão do fragmento, em prol de uma divulgação 
abrangente dos escritos narrativos de António Pedro, determinámos a transcrição integral do manuscrito. 
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 João tinha casado e tinha uma vida cómoda. 

 O padrinho arranjara-lhe o emprego onde já estava havia cinco anos. 

 Não tinha filhos – era pena! – Mas, lá no fundo, pensava às vezes, que com três a 

comer e a vestir, não lhe chegaria o ordenado. 

 Precisaram de uma criada, puseram um anúncio no jornal. Era verdade que nestas 

criadas de anúncios não havia muito que fiar – umas ladras, umas desavergonhadas! – mas 

também era certo que a tia Joana, a da quinta dos Olivais, tinha encontrado a Gertrudes por 

um anúncio e já a tinha em casa havia dez anos, sem se ter arrependido. 

 Os tempos eram outros, bem sabiam, mas não havia mais remédio. 

 - Sim, minha senhora. Cozinhar não saberia lá muito bem, mas no serviço de criada de 

fora, sim, minha senhora. Não tenho informações porque nunca servi, só agora me vejo 

obrigada a isso!... 

 E vinham as lágrimas aos olhos daquela mulher magra, feia, com a cabeça caída, e a 

face enrugada dum sofrimento de muitos anos. 

 O aspecto da mulher, a cara de fazer dó, turbaram a sentimentalidade burguesa de 

Maria, e a pretexto de ir buscar um lenço, qualquer coisa que lhe fazia falta, foi conferenciar 

com o marido. 

 - Que, coitada, não parecia má. Nesta gente não se podia acreditar, mas se ele 

achasse… 

 João estava a compor a gravata para sair. O dia, formidável de sol, gritava, metendo-se 

pelas janelas abertas. Tudo tomava um aspecto de coisa nova, tal era o banho de luz. 

 - Ele não gostava de se meter nesses assuntos caseiros. Era com ela, mas sempre ia 

ver a mulher. 

 Assomou à porta, e reconheceu-a: era a Maria José. Transfigurada, outra, ainda a 

conhecia, a descarada. Queria lá gente daquela laia em casa dele! E voltando-se para dentro 

do quarto, disse que a pusesse fora já, que a conhecia muito bem – era uma mulher de má 

vida!  

 Murcha, acabrunhada, ao pé da porta, Maria José ouvira, conhecera-o. 

 O menino João, o que a tinha atirado para a lama, rejeitava-a, expulsava-a quando ela 

queria voltar a um trabalho honesto… 

 Nem esperou pela senhora, saiu logo, e como num suicídio, foi continuar a vender-se… 

mais barato. 
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 Eu, que me fiz senhor de mil presenças, tenho às vezes a preocupada mania de me 

parecer comigo! 

 Cansei-me toda a vida a enganar-me, como se eu fosse capaz de ir enganar os outros; 

e hoje que tinha a felicidade na mão, deixei-a fugir, por um punhado de laranjas! 

 Ia!... Aquilo ia!... Ia mesmo, se eu não fosse burro, se eu não quisesse ser tão eu, tão 

eu mesmo, tão parvo! 

 A Dona Conceição é uma bóia, uma bóia de carne que era a minha bóia de salvação, 

se não fosse aquele apetite da pequena. 

 Duas laranjas, uma cara bonita, e um desespero na minha vida. 

 Agora só um tiro… ou andar a pedir esmola por esses cafés… ou ser gato-pingado 

numa agência funerária. 

 Que zanga! 

 E aquilo ia!... Oh se ia!... E eu agora fumava charuto, e podia dar muitas laranjas à 

pequena… laranjinhas de oiro… e beijos… e tudo! 

 Paciência! 

 

∗ 

 

 O caso era que o Pitorras, José Pitorra da Anunciação, tinha realmente imaginado bem 

a grande vigarice. 

 Aquele diabo tinha levado a vida a fazer asneiras, a fartar-se de trabalhar para ver se 

enriquecia, para ver se engordava sem trabalho, e estava cada vez mais pelintra, e cada vez 

mais magro. 

 Mas realmente, desta vez, a ideia tinha sido feliz! 

 O contrabando de diamantes era o ovo de Colombo, e de mais a mais ali, que se dava 

tão bem a plantação de laranjas. 

 Ele tinha tudo preparado. 

                                                 
153 E5-438; dact.; s.d. (c.1934); ass.; inédito. 
  Apesar de não estar datado, o documento está catalogado no espólio da Biblioteca Nacional com a referência 
«c.1934». De facto, à semelhança do que acontece em «Olarias 33», novela que se estima ter sido produzida 
igualmente cerca de 1934, o autor tinha previsto inscrever no texto algumas ilustrações feitas por Jaime de Figueiredo, 
propósito que viria a descartar, mais uma vez, ao riscar o subtítulo que o referia: «Novela por António Pedro, com 
ilustrações de Figueiredo».  
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 Tinha namorado a filha do Sardinha da Alfândega, para se poder instalar na confiança 

da família. 

 A Dona Conceição era uma besta que o ajudava imenso. 

 Tudo corria bem. 

 As negociações estavam feitas, o honesto industrial confiava nele, na sua perícia, na 

sua experiência. 

 Para não levantar suspeitas, ele é que era o exportador de laranjas, das laranjas 

afamadas lá daquela fazenda que estava em nome dele. 

 Mas o mas é que foi o diacho! 

 O mas, foi que ele, o estúpido!, começou a enamorar-se da pequena. 

 Como a fome não lhe apertava a barriga, começou a esquecer-se de que andava a 

representar, e começou, mesmo, a descurar as coisas, num namoro pegado. 

 Aquilo já andava a dar nas vistas. 

 Exportar laranjas velhas e mal tratadas, era só dum idiota… ou então andava ali 

maroteira, pela certa. 

 O Padre-mestre daquele negócio todo, um anafado africanista cheio de cachuchos, já o 

tinha chamado à ordem. 

 - Que não podia ser. Ou ele andava na linha, ou – rua, que é o lugar dos cães. 

 O Pitorras, José Pitorra da Anunciação, andava aborrecido. – Que se lhe havia de 

fazer? – Mas foi-se emendando, foi sendo mais pontual, foi entrando mais nos eixos. 

 

 Até que chegou o dia das laranjas começarem a levar os diamantes dentro. 

 Grande azáfama, e pouco juízo: O Pitorras não foi a casa do Sardinha da Alfândega. 

Não podia. Tinha deixado tudo para o último dia. 

 Grande azáfama, pouco juízo, cheiro a chamusco no nariz de certa gente. 

 

 Mas enfim aquilo lá tinha seguido. 

 Nas laranjas não se via nada, e o Pitorras, José Pitorra da Anunciação, foi fazer o 

despacho. 

 A filha do Sardinha estava na Alfândega com a Dona Conceição. 

 O Pitorras ficou idiota a ver a filha do Sardinha. 

 E a filha do Sardinha estava com calor, e disse: - Ó Joãozinho, dás-me duas 

laranjinhas? 

 E o Pitorras, o burro, deu-lhe as duas laranjas, e agora já não lhas podia tirar, e ia-se 

saber tudo! 

 

∗ 

 

 - Se não fosse aquele azar!... 

 Agora não! Agora estava tudo perdido: - as laranjas, a pequena, e o estupor da vida. 
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«A MULHER DO MANCO»154 
 

 

 

 

 

 

 Foi num amor que bebia luas que começou aquele namoro romântico. 

 Ele era o Eugénio da Silva, o menino Eugeninho que andava a estudar por essas 

Coimbras, ela a filha única do Sr. Meneses, uma facezinha enclausurada naquele jardim de 

grades. 

 Amavam-se, como não podia deixar de ser, e que bem que foi - dizia a tia Estefânia.  

 Amavam-se pelos serões cantantes que passavam juntas as duas famílias; ele amou-a 

porque ela era bonita, e porque era a única, naquela aldeia da serra, que tocava piano e que 

falava francês; ela amou-o com os porquês que o tinham feito amá-la e por aquela natural 

justiça feminina, que manda pôr o coração de fora ao que lhe oferece amor. 

 Depois, falavam à tardinha, ela de dentro ele de fora, com muito menos naturalidade do 

que quando, inda há dias, ambos passeavam juntos pelas alamedas do quintal. 

 Depois, ele foi-se para os estudos e escreviam-se uma vez por semana com o 

consentimento da família. 

 E depois então é que aquilo cresceu, é que aquilo tomou foros, em períodos de prosa e 

em sonetos grotescos. 

 Amavam-se muito, convenceram-se muito de que se amavam muito, e foi na lua cheia 

dessa crescente de amor que Eugénio teve o ataque de paralisia. 

 Maria da Graça tinha sido educada num convento e lia muito os romances da avó. 

Sonhava ainda, como as meninas antigas, e tinha a certeza de ser incompreendida. Tinha feito 

de si mesma uma heroína de romance romântico e quis casar, quis casar, quis casar, quis 

escrever da sua vida no martirológico do Amor. 

   Tal foi, pelas noites diluídas, beijava luares, radiante. 

 O casamento foi uma mera formalidade religiosa, para socialmente lhe ser consentida a 

sua enfermagem solícita, e assim, ela terníssima, ele agradecido, foram vivendo naquela aldeia 

da Serra. 

 Até que um dia, os pais morreram e Maria quis sair daquela aldeia da Serra. Lisboa era 

um destino, e foi em Lisboa que assentou arraiais aquele par estranhíssimo e feliz. E pela vez 

primeira Maria da Graça155 conheceu a cidade, e ali conheceu156 o luxo e o prazer. 

                                                 
154 E5-439; ms.; s.d. (c.1934); ass.; inédito. 
  Embora tenhamos a referência de que datará de cerca de 1934, esta novela não se assemelha de todo à maior parte 
das novelas escritas nesta altura, não evidenciando quaisquer indícios de uma afectação de Pedro a temas ou a 
técnicas relacionadas com o dimensionismo ou com o surrealismo.  
  O texto apresenta-se em suporte de papel pautado A6, escrito a lápis, o que, por vezes, a par de uma caligrafia 
progressivamente mais incerta, suscita dificuldades de decifração.    
155 Var. sobrep. para pela vez primeira Maria da Graça : foi a vez primeira que Maria da Graça.  
156 Var. sobrep. para e ali conheceu: e lhe apeteceu. 
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 É isto difícil de compreender a quem vive aborrecido numa cidade massadora, se não 

for suficientemente capaz de se imaginar [.] e meando a sua vida sem a asfixiante insipidez da 

baixa. 

 Pois para Maria da Graça a baixa era uma coisa nova, e foi na baixa também pela 

primeira vez que ela ouviu na rua dizerem-lhe que ela era bonita. 

 Impressionou-se, corou, olhou gauchemente para trás, o galã seguiu-a e ao entrar à 

porta de sua casa fez-lhe uma proposta obscena. Fugiu, e foi muito triste, redobrando de 

carinhos para o doente convencer-se de que não tinha marido.  

 Incomodou-a. 

 E o bigodinho sátiro do malcriado repugnou-lhe, e fez-lhe sonhar muito um bigodinho 

sátiro… 

 

∗ 

 

 Meses, meses cinzentos como uma neblina de Outono. E um dia foi o doutor Nobre 

visitar o seu antigo camarada de Coimbra. 

 O doutor Nobre continuou a visitar muito o seu amigo de Coimbra. 

 O doutor Nobre tinha um bigodinho sátiro… 

 Era amabilíssimo. 

 

∗ 

 

 Há tanto já que o enganava, o seu doente! Era perverso!, era feio! e ia-lhe n’alma um 

remorso que a roía, que lhe estragava a vida mais, que lhe estragava a vida toda. Para quê? 

Se tinha sido tão feliz quando se amavam cheios de esperança, se tinha continuado feliz 

quando se amavam sem ela, quando pelas noites de invernia lá nessa saudosa aldeiazinha da 

Serra ela lhe aconchegava a manta sobre a cadeira de entrevado, e lhe lia o jornal, e lhe dava 

beijos, como a um menino!  

 Para que aquela ligação culposa, aquela traição constante que ele não conhecia, e se 

soubesse não poderia vingar numa desafronta! 

 … e continuou a acarinhá-lo muito, e a enganá-lo, coitado! 
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«DOIS TIROS NO SÓSIA»157 

 

 

 

 

 

 

 Ele era o Rodrigues, um Rodrigues que se metia no quarto a chorar como uma criança. 

O Outro fazia-lhe raiva. O outro era o Rodrigues da Rodrigues & Cª; o Sr. Rodrigues gerente da 

casa de exportação de vinhos e azeites; um Rodrigues de chapéu de coco que lhe fazia ver 

como ele era ridículo. 

 Ele também era sócio da casa, ele também era gerente da casa, mas o Outro tratava-o 

mal quando ele se entibiava ante qualquer obstáculo. 

 O Rodrigues gerente, o Rodrigues homem de acção que se não fechava no quarto a 

chorar pelas tardinhas, que não tinha medo das sombras, nem amava parvamente aquela 

costureirinha há tanto tempo, punha-o sempre de lado, aniquilava-o com contas, esbofeteava-o 

com argumentos e com números. Detestava-o. E quando, pelas avenidas desertas, se 

enrodilhava no sobretudo, congeminava ameaças. 

 Ainda por cima, o Outro era o seu retrato! - na rua confundiam-no, chamavam-lhe o Sr. 

Rodrigues. 

 … Ele não era o Sr. Rodrigues, ele não era o Sr. Rodrigues da Rodrigues & Cª, ele não 

era coisa nenhuma!...: era o Rodrigues!, um Rodrigues coitado, a tiritar de medo. 

 

∗ 

 

 Nove horas da manhã, nove horas escuras, na sua casa sem ninguém, duma manhã a 

gritar sol por essas ruas da cidade. Janelas fechadas, ideais fechados, tudo fechado pela sua 

imensa cobardia. 

 A noite do Rodrigues tinha sido como todas as noites do Rodrigues: uma noite de 

doente, povoada de duendes, todinha gasta a odiar o Outro. Nove horas da manhã, batem à 

porta: 

 - Quem é? - e de fora uma vozita fresca: 

 - O fato do alfaiate. 

 Cansadamente o Rodrigues tímido foi abrir a porta. 

 

                                                 
157 E5-427; dact.; s.d. (c.1934); ass.; inédito. 
  À semelhança do que acontece em outras novelas também produzidas cerca de 1934, o autor tinha previsto inscrever 
neste texto algumas ilustrações. Inicialmente, atribuiu ao texto o subtítulo «Conto inédito de António Pedro com 
ilustração do autor», corrigindo depois para «Novela inédita de António Pedro com ilustrações por Figueiredo». O 
propósito de ilustração viria depois a ser descartado, provavelmente de forma simultânea em todas as novelas. Ainda 
não era chegada a altura de o autor intervir na narrativa com o seu próprio esboço desenhado.  
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 É preciso contar estas coisas devagar. 

 O Rodrigues, este Rodrigues aflito, o tal Rodrigues sósia do outro Rodrigues sereno, 

consumia-se, havia anos, num amor sem coragem por uma morenita de seios túmidos que ele 

entrevia, às vezes, passarinhando pelas ruas do seu bairro. 

 Já, por vezes, o Outro, não compreendendo o seu tormento secreto, lhe tinha 

segredado coisas obscenas a propósito da pequena. O Rodrigues tímido tinha-se sempre 

calado timidamente, mas odiava-o ainda mais por isso. 

 Ora naquela manhã, ia eu dizendo, quis o acaso, por esse infinito de coincidências que 

nos fizeram inventar essa palavra destino, que quem lhe viesse trazer o fato do alfaiate fosse a 

morena costureirinha que o seu amor endeusava. 

 Rodrigues, apatetado por tal carinho do Céu, nem lhe disse nada, e ficou-se a olhá-la 

num êxtase, como a uma aparição. 

 Lá estava aquela carinha redonda que ele tinha imaginado, a esbelteza ágil daquele 

corpo que ele tinha apenas entrevisto, aquela boquita purpurina e breve que ele bordava de 

beijos, sonhando, há tanto tempo. E nisto, o Outro, o Rodrigues material, o Rodrigues da 

Rodrigues & Cª que lá entrou nem ele sabia por onde, dum salto fechou a porta da rua e 

tentando agarrá-la, quis possui-la ali. 

 Estava o Rodrigues sentado a sua secretária, tendo um revólver nas mãos, e sabe 

Deus, ruminando que misteriosas ideias, quando bateu Gabriela, pois assim se chamava a 

costureirinha. 

 Despertado, o Rodrigues deixara cair o revólver sobre a mesa. 

 Ora quando o Outro, naquele imprevisto golpe de audácia dava um pontapé tão grande 

na sua inferioridade, aos seus olhos brilharam sinistramente as cintilações da arma. Varreu-se-

lhe do cérebro o conhecimento das coisas, e o Rodrigues fraco foi um Rodrigues forte, tão forte 

e tão decidido como o Rodrigues que ele odiava, e, num desvairo, assassinou-o aos tiros. 

 

∗ 

 

 No dia seguinte os jornais traziam parangonas: 

ESTRANHO E MISTERIOSO SUICIDIO 

e contava-se que quando Maria Gabriela da Silva, aprendiza de costureira na conceituada 

Alfaiataria Chic, foi levar um fato ao Sr. Aníbal Rodrigues, de 41 anos, solteiro, gerente da firma 

Rodrigues & Cª da Rua do Bemformoso, este, depois de tentar agarrá-la, tinha dado dois tiros 

no peito. 

∗ 

 

 Chamavam-lhe suicida, coitado!, ele tinha lá coragem! 

 Se morreu, foi porque tinha de matar o Outro. 
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«O DESVAIRO»158 

 

 

 

 

 

 

 - Que era um mandrião, dizia o pai desgostoso com as más notas. 

 - Que era muito fraquinho, tornara a mãe, emendando. 

 - Que não, que não valia a pena andar a gastar um ror [de] dinheiro com um estupor 

daqueles. Que fosse ao diabo que o carregasse. 

 - Nossa senhora! 

 E Afonso, em Viana, perdia os anos do Liceu, doido de amores por esta moça loira, 

fresca e sadia como uma loirinha nova e com uns olhos muito verdes, muito fundos, como o 

mar, que andava a ronronar meiguices, além, na areia branca da praia. 

 Afonso era um doente de sensibilidade, não porque sentisse de mais, mas porque 

sentindo a menos as coisas exteriores, se ensimesmava num erotismo obcecado, que lhe 

esfumava o olhar na pele branca e macia dos seios túmidos, na túmida macieza alvíssima da 

lua conversado, a quem apetecia, num incêndio, a [.] as fontes. 

 Tinha manhas de Eva tentadora, a cabrita branca do tio Francisco – oh se tinha! E o pai 

de Afonso rebentou numa apoplexia de vergonha e de raiva, com uma [.] que se lhe entalou 

nas goelas sem sair, e o baque surdo do seu corpo pesado no soalho limpinho, quando 

entraram as justiças para casamento forçado. 

 Na aldeia quieta boiavam aromas de rosmaninho e de malva, das chaminés, muito 

brancas, saía manso um fumo branco, sereno como toda aquela gente boa, e a canalha miúda, 

nas ruelas, frescas pela sombra das parreiras verdíssimas, jogava o belindro acocorada. 

 - Que o leve o tinhoso! Mofino[?]!, que até ao morrer só teve más palavras!  

 - Era pecado, não?, o Afonsinho andar de amores com uma cachopa?! 

 - Que não era da sua roda… 

 - Ora vejam lá se era mais fina a mãe dele, que até andava pelas leiras! 

 - Que deixassem a mulher coitada que tinha sido séria no fim da vida. 

 - Se andava a cair de velha!... 

 E não mais se falou do Sr. Domingues, pai de Afonso, estoirado pela raiva de ver ir 

parar tudo aquilo que tinha às mãos daquela cambada do tio Francisco da Joaquina. 

 

∗

                                                 
158 E5-419; ms.; s.d. (c.1934); ass.; inédito. 
  A caligrafia do autor neste documento - mero esboço do texto, com várias rasuras e emendas - oferece algumas 
dificuldades de decifração em alguns passos. 
  O autor adoptou para suporte deste texto um papel em tudo semelhante àquele que utilizou em «Olarias 33», sendo 
que a própria cota deste texto procede imediatamente a do referido documento, o que sugere uma proximidade dos 
textos à escala temporal. 
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 O Afonso enlouquecia. A avó tirara-lhe o pequeno de casa. 

 - Que era a justiça de Deus! – e aos de fora, apoquentada, dizia que ele não estava 

bom e que era capaz um dia de afogar o inocente lá porque morrera, quando nasceu, a cabra 

da mãe que lhe consumira o marido até o levar à cova.  

 - Era a justiça!, era a justiça de Deus! E lavava-se em lágrimas pelo defunto. 

 O Afonso enlouquecia, naqueles oito meses em que estivera casado vira o céu, muito 

macio através duns olhos azuis… e agora comiam-na os bichos!... 

 Foi o fedelho! o cabrão do fedelho!... o Assassino!... 

 E rebolava-se no chão aos gritos com os olhos secos, esbugalhados pela raiva. 

 - Ladrão! 

 Depois, com os anos esconderam-se-lhe as fúrias numa apatia amnésica de bruto. 

 Era um malandro!, comentava-se, e os dias sobre os dias, os meses sobre os meses, 

passava a chupar cigarros até à última, meio estiraçado[?] numa preguiceira velha, enquanto o 

filho crescia lá pela casa da avó. 

 

∗ 

 

 Assim correram anos. 

 O Josezito era um rapagão sadio que alvoraçava o coração das moças por romarias 

álacres. 

 Até que um dia, casado, quis mostrar a filha ao safadão do pai. 

 Afonso jazia, envelhecido, a chupar uma beata no cadeirão velhíssimo. 

 - Era ela!, era tal e qual ela! Ela! O canalha! 

 E aos gritos, numa fúria, como se lhe tivessem acordado de repente todas as 

malsanias amachucadas e as fúrias contidas e aquela raiva do filho guardada naquele 

embrutecimento, saltou-lhe ao pescoço, e a esganá-lo, centuplicada a força pelo desvairo; 

 - Que era ela!, Assassino!, que não troçasse dele!, Assassino!, que lhe tinha morto a 

mulher! Assassino! 

 E por escárnio lha trazia pela mão, de sainhas curtas, como em miúda! 

 Na aldeia mansa boiavam aromas de rosmaninho e de malva, e o garoto pelas ruelas, 

jogava o belindro, acocorado.  
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«O “COW-BOY” DE LEOPOLDVILLE»159 

 

 

 

 

 

 

 Achei fantástica aquela figura de cow-boy exagerado, ainda mais parecida com a dum 

herói desenhado das histórias de quadradinhos que com os malandros das fitas do Far West, 

já mais prudentes na indumentária. Era alto, magro e musculoso, desabusado de modos, 

botina a entrapicar o cano de quatro dedos nas calças de bolsos sobrepostos, camisa aberta 

sobre um lenço atado ao pescoço encordoado, fortemente implantado sobre uns ombros 

larguíssimos e um modo inesperado e repentino de se voltar, bem apoiado nos pés, como se 

tivesse sempre de se defender ou de atacar, ali, naquele dancing de Lourenço Marques, com 

táxi-girls enjoadas e bebedores sonolentos, onde ninguém, com certeza, seria capaz de lhe 

fazer mal nenhum. 

 Quem era? O queimado da pele um pouco encarquilhada, a adivinhação dumas 

brancas no cabelo curtíssimo, as mãos enormes e fortes de quem as não tem para brincar e o 

olhar matreiro, agudo, a um tempo inquieto e penetrantíssimo de pássaro de presa, 

surpreendiam pela autenticidade dentro daquela aparência convencional. Pelo arranjo da 

vestimenta poderia supor-se um vendedor de qualquer coisa americana querendo chamar 

sobre si as atenções, mas aquelas mãos reais e rapaces de aventureiro, o tisnado e a 

qualidade daquela pele curtida por ventanias autênticas e indubitáveis solheiras durante muitos 

anos, a mobilidade incrível daqueles olhos capazes de parar de repente, num alvo, com a 

suspensão atenta dum perdigueiro que descobre caça, tornavam inquietante a figura que, de 

outro modo, seria apenas pitoresca. Quem seria? 

 Gastava à farta. O dinheiro trazia-o enrolado no bolso das calças que era cortado 

horizontalmente e descia em alçapão. No cinto, uma de cada lado, duas manchas descoloridas 

pelos coldres das pistolas que lá deveriam ter andado muito tempo. Na barba escanhoada, 

                                                 
159 E5-480; dact.; s.d.; ass.; inédito. 
  O texto narrativo complementa uma crónica de António Pedro, Personagens à procura de autor e, apesar de não estar 
datado, pelo teor da crónica, podemos situá-lo numa fase da vida do autor em que se dedicou sobretudo à actividade 
teatral, reunindo em si as funções de teorizador, encenador, tradutor e produtor (de 1950 a 1966). Quanto à crónica, 
realizada à margem dos ciclos fundamentais que empreendeu, como «Crónicas de 2.ª feira» (locução e palestras na 
B.B.C:1944-1945); «Quinta sem muros» (Diário Popular; 1965-1966) e «As palavras e os dias» (Jornal de Notícias; 
1966) passamos a transcrevê-la:  
  «Cá pelos palcos do mundo, diferentes daqueles em que me consumo e onde há luares fictícios, horizontes pintados 
e castelos que, com três cordas, se suspendem no ar, andam, às vezes, personagens que mais parecem inventadas 
pelo talento dum dramaturgo que pelos acasos da vida de todos os dias, normalmente desimaginosa e sensaborona. 
Parece então que, pelo exagerado dos contornos com que se desenham, nítidos de mais para gente viva, e pelo 
acuminado das situações em que se encontram, demasiado teatrais para pertencerem ao quotidiano, o processo de 
transposição se realizou ao contrário e foi a natureza que se inspirou na obra de arte para a copiar. É a história de 
algumas dessas personagens não inventadas, figuras de farsa ou de tragédia ao que parecem, mas, de facto, gente 
deste mundo debaixo do sol, funcionando sem ponto e sem contra-regra na contracena das ruas com todos nós e que 
o acaso me fez conhecer, que contarei em alguns artigos escritos para possível entretém dos leitores e, com certeza, 
divertimento dos meus dedos por esta máquina de escrever. Vamos a isto. Comecemos pelo ‘Cow-Boy de 
Leopoldville’». 
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aquela cor especial de quem a corta depois de a ter crescida – uma velatura de azul muito 

intensa sobre uma pele mais branca que a do resto da cara. 

 Quem seria? Era óbvio que não gostavam dele e evidente que ele fazia gala nessa 

antipatia, sorrindo com uma dentadura de reclame a pasta dentífrica e pondo, à frente das 

pequenas, bebidas que elas não lhe tinham pedido e eram servidas, como se fossem para ele, 

no balcão do bar. Chamavam-lhe Mister Martin. O mister inglês e o Martin francês ainda 

aumentaram a minha confusão. Porquê? Quem diabo seria aquele sujeito? 

 Perguntei. O homem do bar disse-me evasivamente que era um cliente – um antigo 

cliente da casa. Deixei sair um ah muito estúpido perante a resposta e percebi, logo a seguir, 

que ele ouvira a pergunta. Disfarcei. Ele, pelo contrário, abriu um sorriso cheio de dentes e 

estendeu-me a mão apresentando-se: 

 - Roger Martin. Belga. Pesquisador de diamantes. 

 Balbuciei-lhe o meu nome. Tinha acabado de dizer o enchanté, deu meia volta e 

desapareceu. Desapareceu teatralmente como andara por ali. Fiquei encavacado. Vi-o depois, 

duma janela, seguir rua fora a assobiar, com as mãos entaladas no cinto e, como não podia 

deixar de ser, com um grande chapeirão alvadio de abas reviradas e uma tirinha de coiro no 

sítio da fita. Mister Martin, belga, pesquisador de diamantes, vestido como já se não vestem os 

malandros dos filmes do Far West, mas com olhos e mãos e pele e dentes de aventureiro real, 

voltando-se como um felino e exibindo-se… Porquê? 

 Andava à procura de companheiro para mais uma viagem a pé até ao Congo Belga. 

Contaram-me. A história fantástica de Mister Martin tinha já sete capítulos, todos começados e 

acabados do mesmo modo. Era à procura do partenaire do oitavo capítulo, por viver, que ele 

andava a exibir-se pelos dancings de táxi-girls e pelos bares ordinários de Lourenço Marques, 

onde aparecia pela quarta vez, naqueles últimos sete anos, com uma regularidade de monção. 

E ano sim ano não por aquelas paragens, ano sim ano não, alternadamente, lá por 

Leopoldville, ou por onde era, nunca a isca da sua aparência de anedota tinha sido lançada em 

vão e nunca lhe faltara companheiro para a aventura tremenda dessas travessias a pé. Um 

companheiro diferente para cada vez, pois os sete que tinha tido até ali, fizeram com ele, 

invariavelmente, a sua última viagem! 

 Seria diferente desta vez? Era nessa chance que jogaria o outro ainda por encontrar, o 

outro que assinaria o contrato cedendo, como ele, em caso de doença ou acidente mortal, a 

sua metade no valor das pedras achadas ao sobrevivente, o outro que traria, como ele, duas 

pistolas, uma carabina e um saquitel vazio como instrumentos, capital e bagagem para aquela 

sociedade extraordinária, itinerante e irremediavelmente fatal para um dos sócios antes da 

chegada ao seu termo, com as cartucheiras vazias e os dois saquinhos cheios, até à boca, de 

pedras em bruto, valiosíssimas… 

 Sete viagens! E Mister Martin, belga pesquisador de diamantes, dizia que esta oitava 

seria a última. A última para ele, em qualquer dos casos, acrescentava com um sorriso enorme, 

mesmo que escapasse, ainda desta vez, às febres, aos jacarés e às outras feras a que não 

tinham resistido os seus sete sócios anteriores… 
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 Contaram-me a história e eu pus-me a pensar no que seriam aquelas viagens. Dois. 

Dois a pé, pelo mato fora, durante meses, defendendo-se um ao outro, velando um quando o 

outro dormia, guardando-se mutuamente, querendo um embaralhar o caminho e o outro fixá-lo 

inesquecivelmente, até ao lugar que só um conhece e onde as pedras preciosas estão, 

inexploradas, à espera deles. 

 Depois, a colheita das pedras. A riqueza que se leva e a que se sabe que fica à espera 

de um dos dois… Dois que, a partir daí, têm de continuar a ser companheiros durante uns dias, 

uns dias difíceis de calcular, até chegar o momento em que se pode viajar só… Dois que 

sabem que só fica um para chegar e esperam o momento exacto em que possam matar e 

sobreviver. 

 Contaram-me a história e eu pus-me a pensar nos meses de suspense que tinha vivido 

aquele homem sete vezes assassino, desafiando outro assassino pela oitava vez para um 

duelo incrível, onde tinha apenas a vantagem do conhecimento do terreno, mas onde o 

handicap de sete viagens a pé através dum continente com selvas, feras, negros e mistérios 

lhe deixara no rosto a marca indelével daquelas rugas tisnadas, daqueles cabelos brancos 

disfarçados no corte curtíssimo, daquelas mãos enormes mas nodosas que já não eram de 

rapaz. E pensei, como ele, que devia ser aquela a sua última viagem… Tanto como das outras 

vezes, ou talvez mais ainda, não lhe faltariam propostas de sociedade… 
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 O Senhor Soares tinha sido soldado. Como soldado fora corneteiro e, como corneteiro, 

nas horas vagas, aprendera solfejo. Depois entrara para a banda do regimento e passara a 

cabo e a sargento. Burocratizara-se a tocar contra-fagote que é um instrumento como outro 

qualquer. Casara, engordara e tivera filhos. Os filhos tinham feito a instrução primária, tinham 

tido sarampo e andavam na Escola Industrial. O Senhor Soares acumulava o contra-fagote da 

Banda do Regimento com o extra da Orquestra Sinfónica onde também tocava contra-fagote, 

discreta e aplicadamente. E gostava daquilo. Gostava daquilo serenamente, como quem gosta 

de fazer uma escrita limpa e com boa letra apesar de ser guarda-livros, ou até por isso, no 

gosto acalmante de fazer bem feito o que se tem para fazer e, no caso dele, era soprar por um 

tubinho num outro tubo maior, extraindo um som suave, modulado e acariciante. Toda a vida 

do Senhor Soares era regrada, pautada como os papéis de música por onde lia a sua parte, 

discreta como o seu instrumento que quási se apagava ante a estridência dos cornetins, das 

trompettes e dos saxofones da Banda e ante o prestígio dos violinos, dos violoncelos e dos 

outros elementos da Orquestra onde figurava como parente pobre. 

 Era isso. O seu único problema (se é que tinha problemas o Senhor Soares) era um 

receio subconsciente de não ser preciso, uma dúvida, sempre vaga mas persistente, quanto à 

necessidade, afinal, no meio de todo aquele mar de sons em que andava envolvido, do 

sonzinho discreto do seu tubo sonoro, pouco sonoro em verdade, mas tão agradável ao seu 

ouvido habituado como nenhum outro som do mundo. O Senhor Soares amava o contra-fagote 

e temia por ele e por si. Sargento músico da Banda do Regimento com um ordenado 

suplementar (a que já acomodara os seus hábitos modestos) na Orquestra Sinfónica, ora 

fardado de militar, como se não sentia, ora vestido de smoking, como não lhe parecia ser 

aceitável, mas tinha de ser, toda a segurança da sua vida dependia do contra-fagote. Toda a 

segurança da sua vida económica, o que era muito, mas também – e isso é que talvez por 

modéstia ele não fosse capaz de confessar – toda a serenidade da sua vida interior, 

repousando sobre a certeza de tocar bem aquele instrumento que nem sequer escolhera, mas 

a que se afeiçoara dum modo enraizado, sereno e confiante. Tocava-o há vinte anos. Casara 

                                                 
160 E5-481; misto; s.d.; s.ass.; inédito. 
  O texto encontra-se parcialmente dactilografado e manuscrito: até «celebérrimo», está dactilografado; daí até ao final, 
está manuscrito em letra muito miúda e de difícil destrinça.  
  António Pedro não atribuiu título ao conto, pelo que o designámos em função do primeiro período do texto. 
  Apesar de não dispormos de qualquer indicação quanto à data de produção deste conto, atrever-nos-iamos a situá-lo 
igualmente cerca de 1934, pois o autor utiliza alguma terminologia também recorrente nos outros contos e novelas nos 
quais se evidenciam laivos muito discretos e aprogramáticos da estética bretoniana: «(…) agarrado ao seu enorme 
contra-fagote que lhe parecia boiar num céu de nuvens tão espessas que o sustentavam sem peso numa atmosfera 
gelada onde estrugiam aplausos (…)». 
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há quinze. Nem a ele nem à mulher enganara nunca, talvez um pouco por timidez, talvez, no 

caso da mulher que envelhecera demasiado, por gratidão, ternura ou mesmo amor verdadeiro, 

como tinha por aquele instrumento que era o seu. 

 Seria ele realmente necessário ou beneficiaria do hábito apenas a sua inclusão nas 

partituras? O Senhor Soares não saberia responder exactamente ou, melhor dizendo, temia 

sempre fazer a si próprio a pergunta que involuntariamente lhe surgia às vezes, arreliando-o 

como uma mosca importuna. 

 Até que um dia aconteceu vir reger a Orquestra aquele maestro alemão. Era careca, 

enérgico e celebérrimo. 

 No primeiro ensaio começou por desarrumar a orquestra e colocar o Senhor Soares161 

num local inesperado. Depois – coisa imprevista – na partitura acontecia haver um solo de 

contra-fagote. Era, se me não engano, “O aprendiz de Feiticeiro” de Ducas. O Senhor Soares, 

conservador, nunca ouvira falar em tal músico e em tal música. Mas o solozinho excitou-o. 

Quando foi para casa levou sub-repticiamente a cópia do seu solo. Estudou-o toda a noite. Ao 

2º ensaio o maestro comentou em alemão o que ele tocara e não traduziu, como para os 

outros. O comentário [foi] naquele francês difícil para ele e para todos, mas que era possível 

apesar de tudo adivinhar o que queria dizer. O Senhor Soares encabulou e nas noites 

seguintes insistiu nas suas repetições particulares. E chegou o dia do concerto. Palmas. Muitas 

palmas como é costume para o maestro aparecer. O Senhor Soares ouvia sempre as palmas 

como quem ouve o bater duma porta na casa do vizinho do lado. A parte que lhe cabia nelas 

era como o som do seu contra-fagote, uma coisa por que ninguém dava, com certeza, nem ele. 

E, de repente, naquela noite, o maestro alemão celebérrimo e careca designara-o com a batuta 

e apontara para ele aquela apoteose. E não foi só o público. Para fazer boa letra com o 

maestro (ou porquê?) os colegas da orquestra também o aplaudiram. Os violinos batiam com o 

arco na caixa das rabecas. Era preciso levantar-se para agradecer… 

 E foi então que o Sr. Soares, sem força nas pernas para se levantar, agarrado ao seu 

enorme contra-fagote que lhe parecia boiar num céu de nuvens tão espessas que o 

sustentavam sem peso numa atmosfera gelada onde estrugiam aplausos, dois rios de lágrimas 

salgadas e escaldantes a correrem-lhe pelas faces, perdeu os sentidos em público, como uma 

menina… O Sr. Soares, burocrata de música que o maestro classificara como o melhor contra-

fagote do mundo.        

   

 

   

 

 

 

 

                                                 
161 No texto manuscrito Pedro utilizou sempre a abreviatura Sr., naturalmente, mercê de uma intenção de economia. No 
entanto, como garante de coerência, optámos por manter ao longo de todo o texto a designação completa que se 
utilizou no dactiloscrito: Senhor Soares. 
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«O ESPELHO QUE LADRAVA»162 

 

 

 

 

 

 

 Não é por me gabar, mas quando tudo isto começou eu tinha já a certeza antecipada 

de que ia acabar muitíssimo mal. Para dizer a verdade, o que eu pressentia não era 

exactamente que tudo fosse acabar como acabou, mas aquela espécie de sentimento 

desagradável que nos invade quando resolvemos ser optimistas. Lembro-me exactamente de 

ter uma vez aberto a tampa de ferro dum poço que servia através duma bomba todas as 

necessidades duma casa de família no Minho. Eu era pequeno, a família era a minha e tinham-

me dito que era perigoso abrir aquela tampa. Quando se andava sobre a chapa de ferro o eco 

que vinha de baixo era, no entanto, excitantíssimo e o caso é que um dia, sem que ninguém 

soubesse, abri a tampa do poço. Não se passou nada que não fosse de esperar. O poço era 

escuro. Lá em baixo havia um vago reflexo azul que era com certeza da água parada. Cá em 

cima, comecei a emitir vários sons sem importância como AAH, HOOHH, IIII, mais ou menos 

todas as vogais. O côncavo do poço avolumava os meus mugidos e o caso é que, daí a pouco, 

o que me apeteceu foi desabar e dizer uma série de obscenidades lá para baixo e ficar depois 

de cada uma a ver como era a vibração do eco. Quando terminou a experiência fechei a tampa 

do poço como se estivesse muito satisfeito por ter feito uma coisa que me tinham proibido de 

fazer e também por ter dado aquele resultado aliciante de me apetecer estar para ali a dizer 

obscenidades. Mas o caso é que andei todo o dia como se alguma coisa muito desagradável 

estivesse para me acontecer e quanto mais contente parecia perante mim próprio mais 

aumentava a sensação desfavorável de um sentimento íntimo que me fazia muita falta de ter 

perdido irremediavelmente naqueles ecos inúteis. 

 Quando começou esta história que lhes vou contar o que parecia era, portanto, 

diferente daquilo que de facto me parecia. Todas as minhas objecções eram feitas 

exactamente para que não tivessem razão de ser, pois o que eu queria era que meu pai se 

decidisse realmente àquela compra. Mas exactamente porque eu estava a dizer o contrário 

daquilo que pensava, o que sentia era exactamente aquilo que dizia. 

 Não sei se ainda era ao tempo muito religioso. Tenho mais ou menos a impressão de 

que era agradabilíssimo pensar com reprovação nas blasfémias que dedicara a barqueiros 

espanhóis e suponho, portanto, que era, não pela reprovação, que perante mim própria seria 

                                                 
162 E5-409; ms.; s.d.; s.ass.; inédito; incompleto.  
  De salientar que a caligrafia do autor neste texto apresenta semelhanças muito nítidas com a caligrafia com que nos 
deparamos na novela «Sou o hóspede mais antigo da pensão da Dona Lúcia», semelhanças que se manifestam, 
inclusivamente, no tipo de papel utilizado para a escrita. Esta proximidade, bem como algumas características 
temáticas, permite-nos aferir com alguma certeza que ambos foram escritos quase em simultâneo, cerca de 1933-
1934. 
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apenas de pretexto para repetir a poesia das imprecações perifrásticas, mas precisamente por 

causa do gosto duma repetição e da consequente análise da transposição barroca a que 

chegavam as imagens simultaneamente obscenas, latinarias blasfemantes e sonoras. � 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. INÉDITOS | NARRATIVAS DE PENDOR LÍRICO | TEXTOS INCOMPLETOS 
 
 

TEXTOS NARRATIVOS DE ANTÓNIO PEDRO: ENTRE O ESBOÇO E O PROJECTO CONSOLIDADO 171 

«SOU O HÓSPEDE MAIS ANTIGO DA PENSÃO DA DONA LÚCIA»163 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

 Há em Lisboa, como é natural, dias de sol e dias de chuva, mas ou porque os primeiros 

são mais frequentes ou porque a seguir à moínha da água ou às chuvadas torrenciais, que 

provocam inundações ali para os lados da rua da Palma, a luz ganha uma transparência mais 

fina, o que nos fica na memória, ao lembrarmo-nos de Lisboa, é o brilho das casas, multicor, é 

a ausência de peso do ar entre os ramos das árvores da Avenida, é o cinzento tenuíssimo do 

céu que quase parece branco de tão longe estar o azul, lá onde depois caem as estrelas ou se 

entorna o luar como um deslumbramento.  

 Não sei como é que me veio a ideia de começar por este reparo sem interesse a 

história dos últimos meses desta vida que não creio que seja ainda muito longa, a avaliar pelas 

saudades de tudo com que já ando, capaz duma caminhada de quilómetros só para ver numa 

esquina ou certo banco sob uma tília e que apenas me atrai por alguma lembrança fuste ou 

pela guardada imagem repousante dumas manchas de luz, ao cair da tarde. Foi talvez porque 

da janela do meu quarto na pensão da Dona Lúcia se vê o casario de Campolide, e mercê da 

solidão da minha vida, os rosas, os brancos, os amarelos destas casas, este quadro que tenho 

pendurado na parede entre os caixilhos da janela é o meu confidente mais discreto e mais 

amigo. Amigo é-o por certo, mas duvido às vezes da sua discrição quando vejo anuviar-se-lhe 

o semblante depois de certas melancolias, ou rebentos publicamente duma alegria 

espectacular ao menor assomo da minha vida. Há-de parecer isto um pouco sem sentido a 

quem não conhecer a pensão da D. Lúcia. É que na pensão da D. Lúcia as coisas ganharam 

com o bafio uma tal antipatia pelo sol que, excepto no meu quarto, ela corre a fechar-lhe as 

portas mal ele aponta, denunciando demasiado o cansaço dos móveis, o desbotado das 

almofadas e a cor desnorteante daquele tapete do que ela chama a “sala de visitas”, e onde 

nunca, desde que me lembro, não esteve ninguém senão para ver se lá estava alguém, 

exceptuando a Gertrudes que é a criada da pensão, tem um buço reluzente, um namorado em 

[.] que é corneteiro e uma especial devoção pela Senhora da Nasaret. Mas não precipitemos os 

acontecimentos. 

 A D. Lúcia foi uma senhora sem idade, destas que há, viúva segundo os seus dizeres e 

toda a aparência do seu vestuário e da sua compostura. Digo que a D. Lúcia “foi” porque é em 

razão da sua profunda transformação que me resolvi a contar esta história. 

 Antes de mais é preciso que me apresente. Chamo-me, como muitíssima outra gente, 

António Gomes. Nasci em Portalegre, o que também não constitui um caso excepcional, foi aí 

                                                 
163 E5-424; ms.; s.d.; s.ass.; inédito; incompleto. 
  Esta é mais uma novela que António Pedro deixaria incompleta e que estimamos ter sido projectada igualmente cerca 
de 1933-1934, embora o texto ainda denote a prevalência de uma afectação lírica do autor. 
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o meu curso do liceu até ao quinto ano e vim depois para Lisboa, para casa dum parente que 

me empregou no comércio. Tenho pouca imaginação e a minha timidez impediu-me sempre de 

gastar dinheiro. Deste modo arrecadei uma mão cheia de contos em 40 anos de trabalho e, 

pela constância senão pela ambição, disseram-me um dia que o patrão me deixara uma quota 

no estabelecimento. Esquecia-me de dizer que a loja é de panos: pano branco, linhos, chitas e 

atoalhados, coisas deste género de artigos que não vale a pena enumerar. Tenho boa 

caligrafia e depois duns meses de balcão para que não tinha nenhuma espécie de jeito, como 

dizia o Sr. Soares, comecei por copiar e acabei por redigir a correspondência e fazer a escrita. 

Vieram depois as máquinas de escrever e admitiu-se uma dactilógrafa. Mas nada disto tem 

com o que vou relatar. Serve apenas para dizer que quando o Antunes, meu colega, primeiro, 

depois meu sócio com o filho do Sr. Soares, me propôs adquirir a minha parte com o 

estabelecimento de uma pensão de 600 escudos, aceitei esta espécie de reforma com alegria. 

Já então morava na pensão da D. Lúcia, e se os cinquenta e sete anos que tenho não são uma 

idade provecta nem sequer respeitável, já cheguem, pelo menos, para que prefira deitar-me, 

tudo a ir pernoitar-me para os lugares de divertimento, e para que guarde com convicção a 

minha qualidade de solteirão sem veleidades. 

 Resumindo, sem ser por esta ou por aquela razão especial, calhou um dia ser hóspede 

da D. Lúcia e, ou por causa do casario de Campolide que se pinta no quadrado da janela, ou 

por esta especial apatia que me manteve 40 anos num emprego que nunca me interessou, ou 

pela falta de imaginação a que atrás me referi, o facto é [que] desde que entrei nesta casa 

onde agora escrevo estas linhas, só de cá saí durante 15 dias em que por ingenuidade resolvi 

ir gozar as minhas primeiras férias (foi quando vendi a minha quota) ao Algarve. Voltei 

arrependido e não é exagero sentimental declarar que lamentei involuntariamente durante 

todos esses 15 dias a falta dos meus hábitos, da minha janela e até daquele cheiro especial de 

coisa guardada sem sol que têm os lençóis, os guardanapos, os armários, o corredor e até o 

arroz que se come na pensão da D. Lúcia. 

 Creio que isto, se não é suficiente para [que] eu seja susceptível de despertar o mínimo 

interesse, é pelo menos capaz de justificar a veracidade da minha perturbação ante o que se 

está passando. 

 D. Lúcia “era” uma mulher metódica e limpa. O cheiro a que me referi não provinha da 

falta de asseio mas da idade a que tudo chegara, mercê da extrema conservação e deste 

cansaço do contágio humano com que as coisas se desenganam das suas qualidades 

naturais. D. Lúcia dava-me sempre os bons dias da mesma maneira:  

 - “Então Sr. Gomes, passou bem a noite?” 

 Tinha sempre depois uma queixa a fazer-me sobre o estado do seu rim: 

 - “Como o Sr. Gomes é que eu gostava de ser! Sempre prazenteiro.” 

 Creio escusado dizer que este “prazenteiro” era devido à minha resposta ser 

invariavelmente a mesma – “bom dia D. Lúcia! Como passou hoje a noite a proprietária deste 

grande hotel?”. Dissera isto uma vez, e como com tudo o que acontece na minha vida, nem 
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perdi o hábito de o repetir nem senti nunca necessidade de lhe modificar a expressão. Fora 

esta graça matinal nada justificava o adjectivo com que diariamente me qualificava D. Lúcia. 

 Encontrava-a depois ao almoço em que ela me distinguia sempre com uma informação 

carinhosa ao ouvido: 

 - “Escolha daqui, Sr. Gomes. É aqui nesta ponta da travessa que está a perninha do 

galo.” 

 Ou então: 

 - “Repita a sopa, Sr. Gomes que, não sei como isto foi, entrou um pouco de bispo164 no 

cozido.” 

  Ao jantar a D. Lúcia já estava sempre bastante cansada. Já não [era] ela que servia e, 

trazida a terrina da sopa, era a Gertrudes que fazia os carretos de travessas com pastéis de 

bacalhau ou com o peixe frito, com o arroz e com o pão. A D. Lúcia, entre recriminações pela 

falta de cuidado da Gertrudes: “deitaste o vinho por fora e já esta semana foram duas toalhas 

“ou” não sei como não partiste os pratos a pô-los no aparador com essa falta de jeito”, levava o 

tempo a lamentar-se da carestia da vida. 

 “Os senhores chegam aqui, sentam-se e comem. Nem calculam o que uma pessoa tem 

que ralar-se para conseguir fazer comida para tanta gente sem ficar a perder tudo com o pouco 

que custa aqui a pensão.” 

 Não sei se, de facto, a D. Lúcia ficava a perder tudo. Sei que andava sempre 

apoquentada nos fins de mês, que nunca lhe vi um fato novo ou nunca, pelo menos, reparei 

que o tivesse em 10 anos de permanência e que a pobre senhora só comia depois de nós, o 

que me levava a acreditar que nem sempre comeria tudo o que lhe apetecia, se é que lhe 

apetecia realmente alguma vez outra coisa que não fosse queixar-se, sempre hesitando entre 

afligir-se com a Gertrudes ou com o rim. 

 Tudo isto serve para dizer que se a D. Lúcia podia mais facilmente chamar-se uma boa 

criatura e que, tanto os hábitos da sua vida como a sua aparente e monótona repetição 

quotidiana, nada poderia fazer adivinhar o desenlace inesperado … como hei-de chamar-lhe? 

O descaminho desesperante da sua personalidade comezinha e serviçal. 

 Terá já imaginado do que se trata? Não quero apressar as coisas, mas não quero que 

se suponha a D. Lúcia qualquer espécie de aventura menos séria ou menos própria da sua 

idade. De tudo o que aconteceu nesta casa creio não poder acusar-se D. Lúcia, mas a 

estranha e tosquíssima fatalidade que, não se sabe porquê, pairou sempre sobre o seu 

destino. 

 

  

 

 

 

 

                                                 
164 Registo familiar para designar esturro na comida. 



II. INÉDITOS | NARRATIVAS DE PENDOR LÍRICO | TEXTOS INCOMPLETOS 
 

TEXTOS NARRATIVOS DE ANTÓNIO PEDRO: ENTRE O ESBOÇO E O PROJECTO CONSOLIDADO 174 

«350 METROS DE ESTRADA»165 

 

 

 

 

CAPÍTULO I166  

 

 Nem sequer é uma aldeia, ou melhor, a aldeia nem sequer é ali. São trezentos e 

cinquenta metros de estrada com casas de ambos os lados entre a gravidade verde do pinhal, 

a repetir como um bêbado aquela toada monótona e aliciante do bater das ramadas sabe-se lá 

desde quando, e as penedias da Ponta Ruiva onde a costa dá uma volta para ajeitar à revessa 

o pardieiro do Sanatório, com toda aquela miséria de coxos e aleijados. A estrada é a direito. 

Quando entra a nortada o vento varre-lhe a poeira, direitinho por ali fora, como a mandado do 

Sr.167 Administrador, se o Sr. Administrador se ralasse com outros cuidados além de fazer a 

boca doce ao Governador Civil, por causa do prestígio político, e à Mariquinhas da Aguda, 

cocheira de cavalos, por causa do lugar na cama. Mas, à mistura com a ventania, vem sempre 

aquele cheirinho acre e gostoso dos pinheiros a misturar-se com o bafo da maresia. E o sítio é 

lindo. Dum lado é o mar que nunca cansa, cheio de convites, de represas e de sustos, do 

outro, à vista, a falda do monte onde se levam as vacas, quando falta o pasto, coçar a fome 

nos pedregulhos e escabichar entre a gravanha cardo pequeno que ainda não faça sangrar a 

língua. A aldeia não se vê. Entre a estrada e a serra ergue-se um morrinho e cava-se o valado 

onde se foi assapar. Só se vêem o monte e o mar, que fica a três pedradas, espraiando-se por 

uma areia fina como poalha de oiro durante mais de dois quilómetros. 

 Fizeram daquilo praia de banhos. De Verão, vem para aquelas casas uma gente 

heterogénea e petulante que lhes ocupa o piso principal. De Inverno, os habitantes verdadeiros 

do lugar saem dos nichos onde se acomodaram nos três meses estivais e habitam com 

largueza as pousadas provisórias. Isto não é assim com toda a gente. A D.ª Josefa, por 

exemplo, não sai nunca do seu canto onde acomoda a viuvez recente como pode e como 

deve. Tem ao lado da sua a casa para alugar, muito maior, onde não vai senão por alturas de 

Maio para a azáfama das limpezas, que o chalé é grande e, para a sua modéstia presumida, 

há muita falta de rendimentos. 

 Foi em tempos criada de servir, mas esconde essa origem que não esqueceu a 

ninguém. Ao marido chamavam-lhe arquitecto. Deixou mesmo no correio durante dois dias, 

                                                 
165 E5-429; dact.; s.d.; s.ass.; inédito; incompleto. 
  Atendendo ao teor do texto e às marcas de estilo do autor, é muito difícil apontar uma data possível para a redacção 
do texto. Se é verdade que Pedro começa a prestar mais atenção aos outros e aos movimentos sociais, condenando a 
hipocrisia e veleidade burguesas no início dos anos 30, o facto é que o registo de língua, popular e arcaizante, a 
predominância do sentido denotativo e os índices de previsibilidade intrínsecos ao texto impelem-nos a situá-lo fora 
daquele projecto de novelas que Pedro desenvolveu desde cerca de 1933 até 1934, já imbuído de outras motivações 
estéticas, pelo que arriscamos situá-la, com efeito, logo no início dos anos 30. 
166 Em vez de I, adoptámos a designação Capítulo I, mercê de uma necessidade de coerência interna desta edição. 
167 E5-429: snr.. Por força de sistematização, uniformizou-se a abreviatura para Sr., de acordo com a norma. 
Similarmente, e seguindo a mesma linha de coerência, actualizam-se todas as abreviaturas de endereçamento: dr. 
passa a Dr. e D. Josefa a D.ª Josefa. 
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como se fosse por desleixo, uma carta em que lhe chamavam engenheiro. Era de facto mestre-

de-obras. Fora carpinteiro e casara com a viúva dum juiz. A viúva era muito mais velha do que 

ele e morreu a tempo e com rendimentos suficientes para ele se casar de novo com a criada e 

a Josefa passar a D.ª Josefa. A partir desse momento, ele, que já era o Sr. Pereira, quis ser, 

pelo menos, o arquitecto Pereira. Como isto não foi possível, contentava-se com ser o Sr. 

Pereira, o arquitecto. 

 Esta subtileza era ele quem a sublinhava quando falava com os vizinhos: 

 - Não sabe a gente como viver nesta terra! Ainda no outro dia dizia o Dr. Rui Vaz, que é 

pessoa com obrigação de ter tento no que diz: “Vocês os arquitectos, ou construtores, ou lá o 

que é, não há meio de saberem fazer um telhado de cimento”. Eu é claro que não estive para 

responder, mas, felizmente, o Administrador foi-lhe à mão dizendo: “Aqui o Sr. Pereira…” 

 As coisas eram postas assim. O Sr. Pereira era o Sr. Pereira, mas havia sempre na 

conversa referência a uma pessoa de importância que lhe chamava arquitecto. Depois de tal 

carta é que as coisas mudaram. A partir de então não admitia dos inferiores senão o 

tratamento de “senhor arquitecto” e fazia-o por condescendência. Aos vizinhos, volta que não 

volta, e quer fosse a propósito do preço dos materiais quer fosse a propósito da guerra, sacava 

da carta e mostrava: 

 - Vê? Exm.º Sr. Engenheiro João Pereira. É da Tijoleira Portuguesa. Estes sujeitos 

ainda há quinze dias vendiam o milheiro a tanto e já o aumentaram para tanto. Uma pouca-

vergonha!  

 O Morais, que está paralítico por causa dum ataque de reumatismo e que com ele 

passa em geral ao cavaco os fins de tarde quando o frio não aperta de mais, comentava: 

 - É isso, compadre João. É isso. Quando eu fui vereador da Câmara ainda a Câmara 

não tinha arquitecto. Mas encomenda que fosse firmada a um preço era a esse preço que tinha 

de ser fornecida. 

 O Sr. Pereira sorria à alusão ao arquitecto da Câmara que era ele, mas não deixava o 

crédito por mãos alheias: 

 - Meu caro compadre, os tempos mudaram. Por mais honestos que sejam os 

engenheiros e os arquitectos, o que não podem é convencer esses senhores da indústria a que 

não aumentem os preços quando lhes der na gana. 

 Então o Sr. Morais dava uma certa sorte. Já não lhe bastava, àquele, ser arquitecto? 

Ainda queria ser “engenheiro”, o pretensioso de merda?  

 - Ó compadre João Pereira, o que já não volta são os tempos em que eu era alfaiate e 

por um quartinho lhe cortava um fato domingueiro. Lembra-me ainda um de risquinhas que, 

apesar de só custar o tal quartinho, você teve que me pagar em serviço de carpinteiro… um ror 

de dias, que as férias não estavam ainda nesta roubalheira de agora… 

 O Sr. Pereira achou que estava “frescote”, que talvez fosse melhor não esperar pela 

noite e cada um recolher a sua casa: 

 - O compadre sobretudo. Com esse reumático, aí sentado nessa cadeira de entrevado, 

pode apanhar alguma que o leve desta para melhor. 
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 E, ao entrar em casa, imponente como sempre, tinha um sorrisinho regalado: 

 - O safado do paralítico! Vereador! Foi vereador quando qualquer analfabeto podia ser 

vereador! Há pessoas que por mais que queiram não passam do que são… 

 A D.ª Josefa perguntava: 

 - Já queres jantar, Pereira? Como está o Morais da dor? 

 - Pior. Aquilo já não se levanta daquela cadeira. Dali só para a cova… 

 E ensaiava a cara compungida com que havia de ir ao enterro do vizinho, pegando à 

borla do lado direito que era reservada à pessoa de maior importância – ele – homem instruído, 

seu amigo e para mais seu compadre. 

 As coisas afinal não se passaram assim. O Morais, sentado na cadeira de rodas lá 

continua a agenciar a vida, e o Sr. Pereira, certa tarde, ao voltar da Câmara da Vila, começou a 

bater os queixos, a sentir uma dor muito forte na base do pulmão, e foi-se em menos duma 

semana com uma pneumonia. O que ganhara nas traficâncias dos fornecimentos fora-se em 

aparência. À viúva ficaram umas leiras pequenas para o milho da casa, uns papéis de crédito 

sem importância e aquele chalé para alugar. Tudo junto mal dava para a mercearia. Chamara 

uma parenta a quem chamava criada e dava de comer, e nunca saia de casa. A rapariga 

sujeitava-se, quando alguém estava presente, a tratá-la por “senhora” mas, mal voltava costas, 

ou no tanque, ou na fonte, era sempre a prima para ali, a prima para aqui, como mandavam os 

mandamentos: 

 - Prima e prima carnal. A minha mãe e a dela eram filhas da mesma mãe… e até dizem 

que o meu avô era fidalgo e o dela guarda fiscal… 

 Esta arrogância de linhagem era bem recebida em geral. Sabia bem aquele 

achavascamento das prosápias da D.ª Josefa – uma pega que já em vida da Senhora D.ª 

Gertrudes, que Deus haja (e só pelo pouco juízo pôde casar com quem casou!), tinha os seus 

dares e tomares com o marido da patroa. “Que eles, comentava-se, é que estavam um para o 

outro!” 

 Mas a D.ª Josefa ou realmente não sabia destes falares ou dava a entender que não 

sabia. 

 - Uma senhora viúva sofre muito. Não tem quem na defenda da má-língua do mundo. 

Não falo de mim que vivo aqui sem gosto para nada e ninguém tem nada que me dizer, mas é 

no geral. Falo no geral. 

 Falava no geral, mas referia-se a casos particulares. Contava sempre histórias em que 

ficava mal ferida a honorabilidade de alguma senhora importante da região e, ao tempo que 

protestava contra a má-língua do mundo, ia pondo a claro quantas aventuras sabia, pretensas 

ou verdadeiras de quanta viúva categorizada e quarentona havia pelo distrito; chegava a dar a 

entender que até dela queriam falar, como se a acusação do seu amantismo fosse actual e se 

supusera alguém capaz de se atrever com os seus sessenta anos pesados e pelintras, cheios 

de rugas e daquele cheiro especial a trapo velho que dimanava toda a sua pessoa. 

 O Morais, quando falava dela, dizia com ares de piedade: 
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 - Coitada! Não tem vintém e se havia de se meter com a sua vida, anda sempre para aí 

a afiar a língua nos outros… 

 Mas tinha-lhe um certo receio. A Josefa sabia bem das trapalhadas que houvera 

quando da morte do Rodrigues. Quando vieram os polícias do Porto por causa dos tiros do 

Jezuíno estava por detrás dos vidros a espreitar o que se passava. Não tinha muita confiança 

em que, por despeito, ela se não pusesse a contar tudo isso tim-tim por tim-tim.   

 E, afinal, isso tudo para quê? Toda a sua vida fora de luta e de ganância e o pouco que 

amealhara ia-se em médico e em remédios, ali aparafusado àquela cadeira de rodas. Fora ao 

Brasil tentar fortuna, mas a fortuna não sorri assim, boamente, a um oficial de alfaiate. Quem 

lhe valera para voltar com algum fora o João… 

 O João era um doido. Arranjara uma não sei quê e gastava o que tinha e o que não 

tinha. Todos os sábados lhe vinha buscar a féria. Ele acomodara-se a viver de coisa nenhuma 

em troca de promissórias da venda das leiras do Teixedo. As leiras tinham-lhe ficado baratas… 

Baratas? E um ano inteiro sem um divertimento, sem uma mulher quando aperta a vontade 

delas, a comer mal e a dormir mal para poder ter dinheiro para emprestar ao João da Augusta? 

Nesse tempo os juros não eram como agora, uns juros de fome, mas a verdade é que nunca 

lhe pagara nem juros nem capital. Trinta por cento ao semestre seria puchadote mas, para o 

que ele fazia tenção de pagar, até tinha sido pena não lhe ter feito um juro mais baixo, que tudo 

dava na mesma. Quando as leiras foram à praça ninguém licitou nelas. Seriam vendidas por 

menos do que a dívida se não tivesse feito aquele gesto de lançar duas vezes, sozinho, até 

perfazer a quantia. Não tinha mais nada por onde pagar e o gesto foi bonito, tanto que se os 

outros rosnaram, a Augusta – sim senhor! – a Augusta que foi quem perdeu as leiras, não teve 

nunca nada que dizer e até lhe ficou obrigada. 

 Fora o princípio… mas um princípio sem consistência nenhuma. Sem a tesoura na 

mão, só com o rendimento das leiras e uns míseros papéis da dívida externa brasileira, a vida 

era dura para quem tinha ambições políticas. E as ambições tiveram que passar com a 

segunda vereação republicana. 

 Depois já pôde alugar a casa no Verão como toda a gente. O filho ia no segundo ano 

do liceu e aguentou-se o rapaz até ao sétimo, para se lhe arranjar um emprego capaz. O 

emprego veio. Era preciso casá-lo com quem tivesse de seu. E então a revista que o Sr. Morais 

fez mentalmente às raparigas da terra deixou-lhe uma desolação extraordinária. Nada que 

tivesse jeito e futuro! Nada onde colocar dignamente aquele capital representado por um filho 

com o curso completo dos liceus, empregado na Caixa Geral de Depósitos, Crédito e 

Previdência! 

 Só sendo a Néné… Mas a Néné era filha do Rodrigues, uma besta sem moral 

nenhuma com filhos e filhos de várias procedências, tudo em casa de cambulhada. Mesmo o 

dinheiro que tinha não era nada para aquela tropa fandanga. Pelo sim pelo não, o rapaz ia 

namorando a Néné, mas as coisas não se pintavam a jeito.  
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CAPÍTULO II 

 

 A distribuição das casas, do Norte para o Sul, naqueles 350 metros de estrada, é como 

foi nascendo a evocação dos seus habitantes. Mesmo à ponta ficava o chalé da D.ª Josefa, 

separado por uma passagem para o curral da vaca que não havia do casinhoto abarracado 

onde curtia a sua viuvez. Em frente morava o Sr. Morais. � 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. INÉDITOS | NARRATIVAS DE PENDOR LÍRICO | TEXTOS INCOMPLETOS 

TEXTOS NARRATIVOS DE ANTÓNIO PEDRO: ENTRE O ESBOÇO E O PROJECTO CONSOLIDADO 179 

«VIDA SENTIMENTAL DE JERÓNIMO DA SILVA»168 

 

 

 

 

CAPÍTULO I169 

 

 Sei que nasci no Minho e não me apetece confirmá-lo por nada deste mundo. Viana do 

Castelo não é paisagem que convenha à minha maneira de ser, fácil e solheira, com as suas 

casas e os seus boizinhos de brinquedo, cheia duma alegria que eu nunca soube ter e duma 

simplicidade que não se parece com ninguém. No entanto, é verdade. Nasci no Minho há trinta 

e cinco anos, na cidade ribeirinha de Viana do Castelo, na madrugada dum dia como os outros, 

antes de amanhecer o sol, ouvindo, possivelmente o chiar monótono dos carros e o acordar 

romântico da passarada nas árvores que ensombram e se reflectem na margem clara do rio. 

Dos meus primeiros anos não tive notícia e não tenho memória como é natural. Suponho-os, 

por um esforço de vontade que abaixa um pouco este inexplicável conceito que de mim faço, 

normalmente passados entre o colo duma criada gorda e os braços desagradáveis das velhas 

das relações. Meu pai era director da alfandega e tinha muito mais antepassados que dinheiro. 

Tinha sido, como lhe convinha, boémio no seu tempo, e conservava, da sua mocidade, um ar 

de fanfarrão e um jeito amarialvado no feitio das calças. Era, segundo suponho, um funcionário 

exemplar, e gastava o seu dia entre a monotonia aprazível da repartição e a mesa da 

assembleia onde acumulava uns sobre os outros inofensivos jogos de vasa, contanto 

aventuras com espanholas e proezas de virilidade. Eu ia crescendo. Herdara de minha mãe a 

mobilidade de espírito que fazia chamarem-me inteligente e de meu pai uma certa 

agressividade inofensiva, suponho que este orgulho injustificado que sempre atrapalhou o 

natural seguimento da minha vida comum do mais comum dos mortais. 

 Começo a escrever esta espécie de auto-biografia, e não explico verdadeiramente o 

que me leva a fazê-lo. Com a minha idade tem-se, vulgaríssimamente, metade da vida ainda 

por viver, e a experiência que estes meus anos me deixaram devia ser suficiente para me 

ensinar que a cada nove períodos da vida corresponde uma nova maneira de encará-la, e, 

consequentemente um novo gosto para o novo sabor que ela nos oferece. Estou, no entanto, 

vivendo um momento em que a memória nos proporciona um delicioso bem estar, e a imagem 

da minha vida me deve ser grata pelos contrastes que oferece. Recordar, quando há mais 

emoções do que factos, mais diferença que diferentes aventuras e muito mais sentimentos do 

que histórias, é difícil porque as imagens se atropelam e a vertiginosa correria da memória se 

não acomoda facilmente a uma cautelosa e cómoda sequência. Escrever deve ser bom. A 

literatura dá um ar de segurança às coisas, e eu, que já o tinha pressentido conheço pela 

                                                 
168 E5-423; dact.; 1934; s.ass.; inédito; incompleto. 
  Apesar de referir na primeira folha do dactiloscrito que o texto data de 1934 – Lisboa -, há várias marcas estilísticas 
que ressaltam um certo lirismo intimista de António Pedro, do qual é sintomático o próprio título. Apenas uma ou outra 
intersecção do sonho na realidade anuncia um desejo de sublimação do surreal que sai irremediavelmente gorado. 
169 No seguimento de uma linha de coerência, em vez de I, adoptámos a designação Capítulo I. 
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primeira vez o gosto diferente de certas expressões, ia mesmo a dizer a personalidade especial 

que tomam escritas certas fórmulas vulgares. Depois, escrevendo, olho-me com mais gosto, 

faço de mim uma personagem que se analisa vagarosamente e, sobretudo, tenho o prazer 

concretíssimo de descobrir certos pormenores que me escapariam com certeza de outra forma. 

Não sei se concluirei. Às vezes uma simples mutação de cenário pode afastar-me deste 

propósito sem firmeza. Basta uma pequena coisa para desviar a carreira das nossas ideias, 

quanto mais dos nossos sentimentos. Estou a escrever em folhas soltas de papel de carta e 

isto pode até ser um sintoma de que não as manterei juntinhas, por muito tempo. Tanto faz. Se 

outras preocupações e, porventura, outra paisagem de espírito desviarem a minha atenção 

deste começado e singelíssimo relato, o gosto de começá-lo e o prazer de arrumar lembranças 

a que me dei para fazê-lo, será suficiente compensação. Descobri um segredo de que não 

soube sempre servir-me mas que é sem dúvida uma regra maravilhosa. A vida não se 

premedita nem se reforma. A esperança e o remorso são duas expressões religiosas cujo 

significado desaparece com o conhecimento das coisas. Normal como a existência deste 

mundo, ou ate por causa da sua aparente normalidade, tudo é como devia ser. Isto que deveria 

saber fazer-me um optimista extraordinário, consegue apesar de tudo deixar-me um travozito 

de amargura. Guiado por ele, seria levado até a desmentir-me, e não é isso que me interessa, 

consoladoramente. 

 

CAPÍTULO II 

 

 Dos cinco primeiros anos da minha vida passados em Viana do Castelo não tenho mais 

do que uma lembrança vaga, já de calção e dando, quando podia, de fisga em punho, a minha 

volta pelos quintais das cercanias à cata de pássaro desprevenido. Brincava com umas 

pequenas filhas dum conselheiro de que apenas me ficaram na lembrança uns bigodes 

inverosímeis que imitava metendo barbas de milho nos buracos do nariz quando, na capoeira 

vazia, fazíamos inocentemente a caricatura da família, e com o Jorge, matulão que me ensinou 

umas indecências que eu não compreendia completamente. Eu gostava mais do Jorge que das 

meninas. O Jorge gostava mais das meninas que de mim. De tudo o mais, que se dilui e se 

confunde, só me ficou na memória a casa de jantar, feia e caiada, tendo sobre a mesa uma 

fruteira de onde saía como que um repuxo de flores, e, em cima dos móveis que todos 

injuriavam, uns pratos grandes e pintados, suponho que da Índia. O rio, as casas 

branquíssimas da cal recortadas pelo granito escuro dos cunhais brasonados ou lisos, os 

pinheiros do monte rumorosos e verdinhos, a desenvoltura das mulheres arregaçadas e 

tamanhonas, o esquartinhado das terreolas, cada uma de sua cor consoante o tamanho dos 

milhos, o lavado e miúdo da paisagem magnífica, são imagens que se me amontoam por 

sobreposição, colhidas sei lá por que maneira. 

 Desse tempo não tenho, como dizem uns solenes romancistas de grande chapéu 

preto, a grata e alegre recordação da infância. Um vago sentimento de desconsoladora 

vulgaridade a envolve e diminui, causando-me não sei que inexprimível desencanto. Lembro-
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me que era fraco de saúde e magríssimo de pernas. Meus pais criaram-me um pouco ao modo 

que ia calhando, e a Jacinta, velha criada da família, guardava os seus desvelos para minha 

irmã, mais prendada de graças e muito menos teimosa do que eu. Minha avó mandou-me, uma 

vez, uma libra pelo Natal. Guardou-a minha mãe para que a não perdesse e já nem sei que de 

sonhos de milionário encheram, por causa dela, a minha cabeça de miúdo. Ter um cavalo era 

de todas a minha principal ambição. Nisso não mudei. Gosto como gostava dos cavalos, e 

tenho uma particular simpatia pelos que são voluntariosos e sensíveis, ágeis, na elegância 

distintíssima das suas pernas musculadas, e nobres na posição erguida da cabeça. Um cavalo 

era metade da minha emancipação. Cheguei a combinar com o Jorge passeatas heróicas e 

sofri o meu primeiro desgosto verdadeiro quando me desfizeram a possibilidade desse sonho 

vir a ser realidade. Para um cavalo era precisa uma cocheira, palha e um criado. Não havia 

criado nem cocheira e era dispendioso e escusado sustentá-lo. Apesar de tudo enchi, por muito 

tempo, os intervalos entre o apagar da luz e o fechar dos olhos para dormir, à noite depois de 

feita uma reza mastigada, imaginando-me por montes e por vales, como nas histórias, 

cavalgando o cavalo branco de todos os príncipes encantados entre a ramaria dos pinheirais. 

Adormecia, e quantas vezes continuava em sonho verdadeiro o que eu queria ter imaginado, 

cenas de fantástica aventura, onde ora se desfaziam os perigos e tudo era presteza e 

suavidade, ora se acumulavam as eminências catastróficas num pesadelo de sobressalto. 

Duma ou doutra maneira, aquilo sabia-me bem. Como depois me aconteceu ao luzir da 

virilidade com certas raparigonas de mágica macieza, possuía-o melhor sem conhecê-lo o meu 

cavalo branco. O Jorge é que não pensava assim e eu tinha estupidamente a certeza de 

concordar com ele. 

 Nunca mais vi o Jorge. A sua influência na minha vida foi, durante um tempo, decisiva 

e perniciosa. Estou ainda a vê-lo de sobrancelhas negras e pernas escalavradas a dizer-me, às 

escondidas, que já sabia como se faziam os filhos. Era mais velho do que eu três anos e, um 

dia, levou-me a ver um cão pegado a uma cadela ao pé do muro do quintal. Estivemos ali que 

tempos. Depois dum enorme silêncio o Jorge piscou-me o olho de sabido, estendeu o beiço 

como a apontar-me os cães e assoprou-me uma exclamação: - Aquilo é que é gozar! Nunca 

mais o vi. Suponho que não gostaria agora de conhecê-lo pai de filhos e empregado público, se 

é que o é, concreto e impossível como deve ser. 

 

CAPÍTULO III 

 

 Viemos de Viana para casa de meu tio, perto de Vila Franca, e aí nos conservámos o 

tempo suficiente para que meus pais arranjassem as coisas que eram necessárias à nossa 

projectada partida para Cabo Verde, onde o meu pai ia ocupar o lugar que desempenhava em 

Viana do Castelo. 

 Virá a propósito, mais adiante descrever essa casa extraordinária, e o mundo que nela 

viveu, e eu depois conheci, à roda da dialéctica sexual e da exacerbação de sentimentos de 

meu tio, um tipo fantástico, que a não sei quê de cigano e marialva adicionava, na mais 
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profunda das ignorâncias, toda a teatralidade do romantismo da decadência, e, não sei bem 

como, um sentido de desmanchada elegância cavalheiresca. O caso é que aí havia cavalos e 

criados de lavoura, e eu enchia regaladamente os meus dias atormentando a existência a uma 

velha égua mansíssima que me aturava compassivamente. Eram três os filhos de meu tio: a 

Margarida, que tinha a minha idade, e era bonita e traquinas, o Vasco, que nos servia para os 

recados e de vez em quando apanhava pancada e um pequeno de colo. Foi um mês delicioso. 

Quando partimos chorei por ver as lágrimas nos olhos da outra gente, mas sobretudo, com 

saudades da Margarida e da égua de Vila Franca. 

 Da partida, lembro-me exactamente. O deslocar lento do vapor, o acenar dos lenços, o 

amargurado ar de certas mulatinhas chorosas e horríveis, o alheio gritar dos homens da 

manobra, o apito insistente e lúgubre da chaminé, todo aquele prolongado cenário da largada 

ficou-me na memória como um desagradável incidente. A nós, não nos acontecia mal nenhum. 

Partíamos pela livre vontade de meus pais e com aplauso unânime da família. No entanto o 

mar constrange e afasta e havia em todas as pessoas um ar de perturbação. Eu tinha 

saudades verdadeiras, ou que imaginava serem-no pelo menos, de tudo o que deixava e não 

saberia definir concretamente. Tinham-me explicado que íamos para África, a terra dos pretos. 

A ideia seduzia-me e alarmava-me a um tempo. Calculava-me só, em excêntricas paisagens 

rodeado de enormes e despidos pretalhões cujo luzir amalandrado do excessivo branco dos 

olhos me causava uma desconfiança de mau-estar. Por isso o meu espanto quando chegados 

a essa rocha perdida no meio do mar que é a ilha de S. Vicente, para onde íamos encontrar, 

razoáveis cobertos e magríssimos uns pretos tão naturais como os não tinha suposto. Três 

anos por lá estivemos, e quando voltámos falava, sendo preciso, crioulo como um crioulo, e 

estava preparado para o primeiro grau que fiz em Lisboa, como o segundo, da casa da minha 

avó, na Estrela, onde se veio instalar como o mesmo fim meu primo Vasco. Havia lá em casa, 

filha duma criada, uma rapariga quatro anos mais velha do que eu, a Helena, que tinha como 

encargo acompanhar-nos e, como era de esperar, brincar connosco no jardim. Do que 

fazíamos, nada tinha um interesse especial. A Helena era afilhada de minha avó, e, embora a 

mantivessem na situação de criada, gozava duma especial protecção e amizade da parte das 

pessoas lá de casa. Eu era, segundo diziam, inteligente e aprendia com facilidade. Era notável, 

por essa altura, a facilidade com que, de tesoura em punho, recortava em papel preto 

desenhos imaginados. Todas as visitas de minha casa tinham forçosamente a obrigação de se 

extasiar perante a precocidade do meu talento artístico, e, em boa da verdade, isso não seria 

extraordinariamente difícil, a avaliar pelas amostras que ficaram coleccionadas no álbum de 

minha mãe. Seria uma vocação? Os meus motivos predilectos eram cavalos que em diversas e 

elegantes posturas, ora corriam à desfilada, ora passavam em descanso, ora bebiam em fonte 

de retorcidos desenhos, ora, a duo, tomavam amorosas atitudes que se sobrepunham. Estes 

últimos, é claro, não eram do conhecimento da família, nem sofriam, evidentemente, as 

exclamações entusiásticas das visitas de cerimónia. Guardados na algibeira mais recôndita, 

dela saíam às vezes para gáudio de outros rapazolas que visitava, e, apenas uma vez, para 

que os visse secretamente a Helena. O que ela corou, Deus meu! � 
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«BANDA MENDI - TOCADOR DE VIOLÃO»170 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

 Não era branco, não. Do seu nascimento, como era natural, não se lembrava. Andava 

apenas nas suas memórias mais remotas de infância, com aquele cheiro do mar e o chape-

chape171 das ondas na Praia Negra, quási ao rés dos coqueiros, a imagem de nha Tubecha 

que era boa, lhe dava torresmos e punha muita manteiga no cus-cus quentinho, tão quente que 

era preciso às vezes passá-lo de mão para mão e lambuzar-se, ficando depois para o fim 

aquela guloseima de lamber os dedos. Nha Tubecha era boa, sabia histórias de gon-gon e 

contava-as representando com grandes gestos dos seus braços roliços, mostrando a fileira dos 

dentes alvíssimos, ao pé da cama dele, e adormecendo-o com uma festa e uma 

encomendação a Nossa Senhora das Graças. De manhã, quando se levantava, já ela andava 

na lida de lavar roupa, de estendê-la, de juntar os cavacos, de parti-los, ao som duma cantoria 

que não tinha princípio nem fim. 

 Como era nha Tubecha? Já nem se lembrava bem. Usava uma saia de muita roda, até 

aos pés, e um pano dos antigos, azul, como o que ele tinha agora em cima da área vazia, 

cingindo-lhe a cintura, já se vê. O mandrião era da cor dos dentes, duma alvura onde não 

parecia cair pó, e os grandes seios (seria magra, nha Tubecha?) andavam soltos debaixo da 

cambraia e, quando se voltava de repente, badalavam que dava a ideia de que haviam de fazer 

doer. 

 Quando lhe disseram que morreu, chorou muito de saudades. Ainda hoje tinha 

saudades de nha Tubecha. Sem saber porquê tinha a impressão que ela nunca fora deste 

mundo. E fora, é claro, até tivera filhos que estão para a América, até dizem que dormia com o 

pai que era funcionário da alfândega. Mas quando se queria lembrar dela via-a com umas asas 

enormes, tão brancas como a cambraia do mandrião, vogando no pátio da casa, entre a roupa 

                                                 
170 E5-426; dactiloscrito; s.d.; s.ass.; inédito; incompleto. 
  «Banda Mendi» consiste num romance inacabado de António Pedro cuja data de início de produção desconhecemos. 
Peremptória é, com efeito, a simpatia intemporal que Pedro nutre pela cultura cabo-verdiana, patente, sobretudo, no 
Diário (1929), mas igualmente presente em vários trabalhos que o autor desenvolverá ao longo dos anos 30 e 40, pelo 
que se torna difícil conjecturar uma data mais precisa para este projecto. «Sonatina ao Marulho da Lua» (E5-425; s.d.) 
seria um romance projectado por Pedro também nesta toada, pelo que se verifica, inclusivamente, uma certa 
intertextualidade a nível das personagens e algumas referências que remetem para um biografismo evidente. Contudo, 
trata-se apenas de meras indicações e apontamentos para um romance que Pedro não chegou a escrever, designando 
apenas quinze capítulos que apresenta sob a forma de sinopse. Para o efeito, terá elaborado inicialmente um rascunho 
manuscrito, iniciando depois a sua transposição para dactiloscrito, numa forma mais analítica, tarefa que não viria a 
terminar, quedando-se na transcrição do capítulo nono.  
  A paixão pelas mornas, pelos temas do quotidiano insular, pelas imagens e pela expressão vocabular que se 
prendem à exuberância experimentada no seio da mais pura naturalidade, derivará, do facto de Pedro ter nascido na 
Cidade da Praia e de alimentar uma tópica saudosa relativamente ao país que deixou, motivos biográficos que poderão 
ter instigado igualmente, face à conjuntura de então, uma certa responsabilidade ético-moral de intervenção em abono 
da exaltação da genuinidade da sensibilidade cabo-verdiana.  
  De ressaltar que Pedro viria a integrar no «Dicionário Prático Ilustrado» uma entrada que remete para a sua definição 
do conceito de beleza, intimamente ligado às suas origens: «Beleza: Mulato cabo-verdiano autor de mornas» 
(Guerreiro, 2007:144).  
171 E5-426: capa-chape. Adoptou-se a forma chape-chape, tal como surge mais adiante no texto. Itálico nosso. 
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a secar, cantarolando sempre aquela cantiga sem princípio nem fim, como o chape-chape das 

ondas, lá em baixo, na Praia Negra… 

 E o pai? Sim, é certo que tivera pai, como toda a gente, e até lhe herdara o nome: 

Mendes. Domingos Mendes. Mas era só no registo. Chamara-lhe Banda, nha Tubecha, ficara 

Banda para sempre. Banda Mendi, fazedor de mornas172, tocador de violão, aleijadinho dos 

pés. Mas havia por certo ainda doutores de Lisboa que o conheciam por Domingos, o padre 

Alves e o padre Sequeira trataram-no sempre pelo Mendes, e fora para muitos apenas o 24. 

Mas vamos devagar com esta história de nomes, que é afinal a história da sua vida. 

 Do pai quási não se lembrava. Era branco e alto, picado das bexigas, e viera do reino 

ali parar como funcionário da Alfândega, como se disse. Via-o pouco, que ele andava sempre 

por fora, ou no emprego ou na Praça a discutir política com os amigos, entre garrafas de 

cerveja. À comida, ele preferia a cachupa e o cus-cus de nha Tubecha aos guisados da casa 

de jantar, ao garfo, ao guardanapo e à presença daquele retrato colorido do D. Carlos, com um 

lacinho de crepe, que pusera fora de si o Sr. Rodrigues, despachante oficial quando esteve lá 

fora. “Foi este Sr. Rodrigues quem pôs a meu pai a alcunha de Mendes Talassa e quem 

provocou a discussão de que resultou eu vir para a metrópole, no barco do Sr. Silva, com 

destino ao colégio interno onde me deram o número 24.” A coisa passou-se assim: � 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
172 Fazendo uso de uma definição que António Pedro apresenta numa nota final de Diário, morna é uma «dança das 
ilhas chamadas de sam padjudos (os que não são de Santiago)», uma referência musical intrinsecamente ligada, 
portanto, à cultura cabo-verdiana.     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. FRAGMENTOS HÍBRIDOS: 
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«ONTEM, QUANDO BEBI A ÁGUA DO MAR»173 

 

 

 

 

 

 

 Ontem, quando bebi a água do mar, o sal secou-me todo na língua e foi perigoso. 

Vieram logo os industriais e depois de alguns discursos de inauguração entenderam que 

deviam estabelecer canais de cimento para que se não perdesse nada e ao menos fosse 

produtiva aquela indústria nacional. Só me deixaram a campainha livre. Era um horror para 

engolir a saliva, mas com o tempo estou certo de que me venho a habituar. 

 Dentro de pouco podem fazer de mim o que quiserem. Nos braços, que eu tinha 

enrolados, os engenheiros fizeram uma estrada. Só doeu um pouco o acamar do cascalho 

mais graúdo. A pedrinha miúda do fim, aquele cheiro a alcatrão e o saibro por cima de tudo até 

refrescaram um pouco a minha vida. 

 Agora, depois das coisas ficarem prontas, até já há polícias de trânsito e regulou-se o 

movimento desta maneira: 

 As pessoas sobem pela direita. Bezuntam-se seguidamente de sal dos pés à cabeça e 

para não irem tão cansadas cospem-me na garganta. Cospem imenso. Há quem traga 

provimentos de cuspe para estar ali a fingir que não é de propósito. O diabo é quando se 

enganam. Derretem o sal e eu chego a perder a consciência de gozo daquela inundação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
173E5-496; ms.; s.d.; s.ass.; inédito. 
 Pedro utiliza para escrever este fragmento o mesmo tipo de papel, A4, pautado e furado horizontalmente na parte 
superior da folha, que utilizou para escrever «A fábula dos burros», «Isto que se passou e eu vou contar…», «Desde 
pequeno que me ensinam» (esta folha, no entanto, não se encontra furada) e «Na sala de operações, onde havia um 
cheiro intenso a éter…». A mesma proximidade se detecta também na caligrafia, apertada pelo traço de uma caneta de 
extremidade fina, o que nos leva a enquadrar os cinco fragmentos sensivelmente no mesmo período de produção. 
  De salientar a comunicação deste texto com alguns desenhos de Pedro, nos quais se registam insólitas deformações 
faciais, como «A procissão das moscas» (Anexo XIX), «Pierrot tinha uma vaca» (Anexo XX). Num cadavre exquis em 
que Pedro colaborou (Anexo XXXV), as semelhanças tornam-se ainda mais prementes, sendo que o rosto surge 
igualmente como espaço onde se operam construções, onde se traçam acessos para circulação de seres inusitados. 
Este último datará de cerca de 1947-1949, enquanto os primeiros não se encontram datados, sendo que todo o tipo de 
deformação do rosto é mais recorrente em António Pedro a partir de 1940. 
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«A FÁBULA DOS BURROS»174 

 

 

 

 

 

 

 Os burros zurraram todos ao mesmo tempo: I-nhó! I-nhó! Ohh! 

 Depois houve ainda um burro que perdeu o compasso e fez, apesar disso, a seguir a 

todos os outros: 

 I-nhó! I-nhó! Ohh! 

 Os primeiros burros ficaram muito contentes por zurrarem todos igual e ao mesmo 

tempo. O burro do fim também ficou contentíssimo porque afinal zurrou tal e qual os outros 

burros. 

 Os outros burros, quando este zurrou, ficaram ainda mais radiantes do que estavam 

porque até lhes parecia um eco só da voz de todos. 

 Foi então que começou a reflexão. Cada burro estava convencido que fazia uma parte 

do zurro igual melhor do que os outros. 

 Assim um estava convencido e até se treinara imenso para isso, que aquela passagem 

do I para o nhó do I-nhó como devia de ser, ninguém lhe dava o jeito que ele lhe dava. Outro 

era que aquele Ohh! final era mais repenicado nele que em ninguém, etc. 

 Começaram então a fazer-se mutuamente cumprimentos pela forma como zurravam 

igual até todos ficarem zangados. 

 Por então cada um não era cabeça valorizada a seu pormenor mais sábio. 

 Que um havia de insistir naquela passagem entre o I e o nhó, que o outro havia de 

carregar no repenicado daquele Ohh final. Que o do eco, desta vez, se havia de pôr tão a 

compasso como os outros que até havia de começar primeiro… 

 Ao segundo zurro colectivo a desafinação foi geral.  

   

 

   

 

 

 

 

                                                 
174 E5-433; ms.; s.d.; s.ass.; inédito. 
  A antropomorfização dos burros, embora assente apenas na atribuição da capacidade de reflexão aos burros, 
encontra ecos no projecto de elaboração de um bestiário, concebido por António Pedro (Anexo XXXII). Apesar de não 
atribuir, à semelhança do que prevê o bestiário, parcialidades da anatomia do homem aos burros, o facto é que esta 
operação de dissemelhança, legitimada pelo enquadramento no género apropriado (fábula), se reveste de um potencial 
humorístico que visa subverter parodisticamente, por via da palavra e não do desenho, o mimetismo e a visão redutora 
e obtusa de uma sociedade burguesa, contra a qual se manifesta por diversas ocasiões. O «Manifesto Anti-Isto», de 
1936, é disso evidência, embora assente na complementaridade entre texto e imagem. 
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«TENHO QUE FAZER UMA HISTÓRIA DE DESENHOS ANIMADOS»175 

 

 

 

 

 

 

• Tenho que fazer uma história de desenhos animados. Faltam-me os personagens. 

Além disso falta-me por completo a imaginação. 

• Ai! Está a morder-me o bicho do ouvido. Sacudo a orelha. Cai no papel. 

• É verdade, também tenho a menina dos meus olhos. 

• É um companheiro feio? Serve. Vejam lá se me arranjam uma história capaz. 

• O bicho do ouvido segreda qualquer coisa à menina dos meus olhos. 

• Os meus macaquinhos do sótão? Desenham-se já. 

 

 

• O diabo caiu no poço. Os outros estão cansados, acenderam a lua e adormeceram. A 

história não presta. O melhor é despejar o tinteiro em cima destes marotos. Fim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
175 E5-442; ms.; s.d.; s.ass.; inédito. 
  Trata-se de um fragmento alegórico que deriva de um processo de transposição da complementaridade entre texto e 
imagem, embora a imagem, que poderia ser modelarmente desenhada dada a visualidade da descrição, só encontre 
forma efectiva no imaginário de cada um.  
  Note-se que toda a disposição formal do texto corresponde exactamente à composição do exemplar autoral. 
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«TERCEIRA CARTA DE AMOR»176 

 

 

 

 

 

 

 Meu amor 

 

 É esta, definitivamente, a última carta de amor que poderás receber da minha mão. Já 

não há nada a fazer. Meteram-me num frasco de álcool e estou aqui a mirrar até ao impossível. 

 De cima da prateleira onde me puseram já se vê o quarto e já nem é fácil imaginar 

coisa nenhuma. 

 O quarto é pequeno e tem um cheiro excitante a hospital. Ao meu lado há órgãos 

doentes, disformes e chagosos, todos muito limpos, como eu, cada um em seu frasco 

desinfectado. Eu devo estar ridículo aqui metido, mas sou muito visitado e as pessoas que me 

vêm ver, quase todos de bata branca e de óculos de tartaruga, meneiam sempre a cabeça com 

um ar de curiosidade respeitosa. Ainda nenhum riu e embora não possa ouvir o que dizem por 

causa da vibração do vidro e da densidade do líquido que me envolve, parece-me sempre que 

[se] referem a mim com deferência e quási com estima. Estou bem. A única coisa que me 

incomoda é isto de não ser possível nenhum jeito, mas, como calculas, já me era impossível 

qualquer movimento depois que me arrancaram da pele daquela velha árvore com que acabei 

por viver após tanto desvirgamento. 

 Sabias? Espero não te magoar com a história, mas preciso de ta mandar – não cabe 

comigo neste cristal sem ambições. 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
176 E5-432; ms.; s.d.; s.ass.; inédito. 
  Apesar de integrar uma secção de «cartas» nos ficheiros do seu espólio, não estamos, com efeito, perante um 
testemunho da correspondência do autor. Trata-se, de facto, de uma carta atípica, à qual subjaz a perspectiva 
antropomórfica surrealista. 
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«ISTO QUE SE PASSOU E EU VOU CONTAR»177 

 

 

 

 

 

 

 Isto que se passou e eu vou contar deu-se quando meteram o cavalo de Tróia na 

minha boca. Fez-me doer, mas meteram. Todo o cavalo de Tróia, em pau, cheio de soldados e 

de mau cheiro dentro da minha boca. Foi assim: 

 Eu já era homem. Tinha a mania de ser poeta e ficava assim, para ali parado em 

qualquer canto, a saborear amoras e a lambuzar-me todo com o roxo que escorria das 

comissuras dos lábios. Ao fim dum certo tempo, já era a cor que me dava mais prazer do que 

as amoras porque parecia sangue pisado. Eu estar ali a comer amoras era como se estivesse 

a fazer uma coisa proibida e saborosíssima e até tinha no fim o gosto de ficar envergonhado.178 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
177 E5-435; ms.; s.d.; s.ass.; inédito. 
  À semelhança de «Ontem, quando bebi a água do mar…», também este fragmento encontra ecos em alguns 
desenhos de António Pedro. Trata-se, com efeito, de um trabalho desenvolvido numa fase em que dimensionismo e 
surrealismo se confundem na obra de António Pedro, talvez entre cerca de 1936 a 1940, em apologia de uma 
«exaltação sensível», que prevê mormente a estimulação da sensibilidade do que do intelecto. Os fundamentos deste 
princípio seriam lançados por Pedro em 1936.  
178 O autor havia de riscar posteriormente as seguintes frases: 
«Tudo isto me dava muito trabalho porque as amoras tinham picos, até que resolvi carregar todas as amoras do mundo 
para dentro da minha cama. Lá sim, lá é que era bom!». 
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«SÉCULO XVI – XX»179 

 

 

 

 

 

 

SÉCULO XVI 

 - Azinha não vos chegueis senhora, tão junto a fresta da trescâmara, saída que fostes 

dos almadraques. Podeis colher maleita! 

 

 

SÉCULO XVII 

 - Poupai-vos ninfa eólia aos zéfiros traiçoeiros que da janela se insinuam como 

inimigos mascarados de blandícias, pois do leito saíste nesta hora, como Vénus da concha, e o 

vento, amoroso, pode voltar a meter-vos nele, não por volúpia vossa mas para o regalo de ver-

vos vencida. 

 

 

SÉCULO XIX 

 - Não se exponha V. Exª. às brisas da madrugada saindo tão depressa do leito, pois 

das frescuras do Outono tudo há que temer e a doença não poupa a graça… 

 

 

SÉCULO XX 

 - Ó filha não te ponhas à janela. Estás quentinha da pildra e apanhas uma constipação 

que até te lixas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
179
 E5-341; dact.; s.d.; s.ass.; inédito. 

  O fragmento é compatível com a noção de devir que atravessa grande parte da produção artística de António Pedro e 
não há nenhum indício efectivo que nos permita conjecturar uma data mais concreta para a sua produção. 
  A disposição formal do texto corresponde aos parâmetros do documento dactilografado pelo autor.  
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«ROTEIRO DE LISBOA IMAGINADA»180 

 

 

 

 

 

 

 Lisboa tem sete colinas. Em cada colina um castelo. Em cada castelo um soldado. 

Para cada soldado uma menina. Com cada menina um canário. 

 Também há o rio onde se reflectem estas coisas todas e que tem barcos e peixes. 

 

 O sol de Lisboa é amarelo e redondo, redondo e amarelo como não há sol no 

mundo.181 

 Pinta as casas de azul e de encarnado. Faz brilhar imenso a cal branca das paredes e 

aquece os gatos nas escadinhas – seca a roupa das janelas que são as bandeiras de Lisboa. 

 

 Nas sete colinas de Lisboa há sete namoros pegados. Sete em cada colina. No 

miradouro de cada colina [é] onde se adivinha o luar. 

 Por isso nos olhos de cada um não há horizontes verdadeiros e nos seus ouvidos anda 

sempre um marulho de búzios.182  

 

 Depois do sol, em Lisboa, há um luar imaginário que endoidece o medo[?] e adoece a 

alegria dos olhos. Ao luar cantam-se às vezes desgraças que ninguém teve e a noite apetecia. 

 Chama-se fado a canção e não se parece nada com as cantigas ao sol. 

 

 Por cima das sete colinas de Lisboa há um Deus verdadeiro que se reflecte no céu. 

Rezam-lhe as varinas e confundem o seu azul com o azul do mar. 

 Por isso os santos têm anéis nos dedos e cada romaria é um arraial. 

 

 Um dos santos de Lisboa chama-se António, nasceu na Sé, concerta as bilhas e os 

amores desavindos. 

 É de barro, tem um menino nos braços e envolve-o sempre uma nuvem de cânticos[?]. 

 Em Junho pintam os cravos de vermelho e os manjericos de verde por causa dele. 

 

                                                 
180 E5-507; ms.; s.d.; s.ass.; esboço inédito. 
  O texto do documento, que apresenta como subtítulo «Desenhos de Tom com legendas de António Pedro», 
acompanha uns bosquejos que estão inscritos em rectângulos na faixa esquerda da folha A4 quadriculada, em tudo 
semelhante às folhas do texto «Sensasonho», o que poderá sugerir que os dois trabalhos datam aproximadamente da 
mesma altura, c.1934. No entanto, os esboços, demasiado pueris até, estão todos cortados com X, sendo que esta 
deserção justifica a sua não inclusão neste volume. 
  Uma legenda de lição quase imperceptível aponta para a elaboração de 9 quadros, sendo que só sete ficaram 
concluídos. 
181 Há uma nota inscrita no espaço de linha que sobrou em branco até à margem: Feiras. Vinho. 
182 No espaço que medeia este fragmento do próximo, encontra-se a seguinte inscrição, cujo teor possibilitava a sua 
inclusão em qualquer destes dois textos: «Há caixas pintadas de encarnado para os namorados porem as cartas». 
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 Também há em Lisboa as varinas do peixe os saloios da hortaliça e as lavadeiras de 

Caneças por causa dos bilhetes postais e da alegria de Lisboa.183 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
183 Imediatamente a seguir consta a nota: Torre de Belém, como que anunciando o próximo quadro. 
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«ANDAMOS TODOS AQUI AO SERVIÇO DA MORTE»184 

 

 

 

 

 

 

 Andamos todos aqui ao serviço da morte. Andamos todos aqui ao serviço do medo. 

Anda o medo a cair aí pelas sementes das árvores e a enterrar-se na terra para renascer. Anda 

a morte por aí em cada beijo e o medo em cada espasmo, injectando esperma no ventre de 

cada mulher amada. Anda a morte por aí como uma ameaça e como uma amiga empecendo-

nos os passos, misturando-se no ar da nossa respiração, batendo-nos nas veias o compasso 

mecânico do sangue. Anda a morte com o seu medo e o medo com a morte movendo esta 

coisa admirável que se chama a vida. E o Hamlet agarrado à caveira faz monólogos idiotas a 

cada canto do mundo. 

 Ser ou não ser? Permanecer ou mudar? Cada coisa é o fantasma da sua véspera. 

Cada amanhã a morte do que foi ontem. Cada semente e cada espasmo uma promessa de 

continuação. Cada pedaço de estrume seiva nova. Cada susto um remédio.185  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
184 E5-441; ms.; s.d.; ass.; inédito. 
Esta temática é desenvolvida igualmente num outro texto, embora de feição mais teórica, escrito em Fevereiro de 1963 
por António Pedro, intitulado «Será assim?» e que o mesmo designou como «cópia dum texto dado aos rapazes do 
TVP para o seu boletim». O tema é abordado também no prefácio do «Dicionário Prático», em 1952. A sensibilidade do 
autor face à efemeridade da vida e a problematização da posição do homem face o mundo e à obra de arte, mercê das 
condições naturais que ditam a sua mutabilidade, são, de resto, tópicos que vão solicitar algumas manifestações do 
autor ao longo do seu percurso artístico, fundamentalmente a partir de 1936, pelo que não nos atrevemos a aferir que o 
texto terá sido produzido em qualquer das datas referidas. Sublinhamos ainda o facto de a caligrafia do autor neste 
texto se nos afigurar um tanto ou quanto dissemelhante daquela com que nos deparamos nos registos dos anos 30 e 
40, ligeira e tendencialmente mais inclinada. Também a assinatura evidencia esse distanciamento, pelo que o autor 
assina «Apedro», em detrimento da rubrica mais elaborada que usa recorrentemente nos anos 30 e que traduz «Pedro 
da Costa».   
185 António Pedro viria a cortar depois o seguinte excerto:  
  «Anda a morte por aí… E erguem-se as igrejas e os laboratórios ao serviço da sua sombra – ao serviço do seu medo. 
E caem os homens de joelhos para se salvarem da morte. 
  Anda a morte por aí… E levantam-se estátuas e monumentos ao serviço da sua sombra – ao serviço do seu medo. E 
caem os homens em êxtase para se salvarem da morte. 
  Anda a morte por aí… E organizam-se conventos e bordéis ao serviço da sua sombra – ao serviço do seu medo. E 
caem os homens em exaltação para se salvarem da morte. 
  Andam a morte e o medo por aí e andamos todos por aí ao serviço da morte e do seu medo.» 
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«DIÁLOGO SEM FINALIDADE NENHUMA»186 

 

 

 

 

 

 

 - Porquê um diálogo? 

 - Temos a língua só para nos entendermos. Falar é encher os nossos ouvidos do que 

nem temos a coragem de adivinhar calados. 

 - Dois erros num pé só. A língua não serve só para falar. Serve para gostar, entre 

outras coisas, primeiro; depois, que é isso de encher os nossos ouvidos com o que nem temos 

a coragem de adivinhar calados? Falar, quando muito, é um processo de estender aos outros 

os nossos conhecimentos, numa das formas de alargar a buraca deste nosso espírito, desta 

nossa inteligência cada vez mais vazios. Parece até [que] não sei por que mistério que, quanto 

mais se solidificam as paredes, mais a buraca se esboroa ou, pelo menos, menos se lhe vê a 

imensidade do fundo. 

 - Bravo. Estiveste quási fluente ao fazer a crítica das minhas duas asneiras num pé só. 

Já tenho reparado nisto quando se trata de gagos. Levam eternidades por articular um sim, o 

não sai-lhes tão depressa como um tiro de pistola. Enquanto qualquer pessoa rola 

gostosamente um sim, sibiladíssimo e longo no amolecido da nasal, pode o gago como uma 

metralhadora – nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã – despejar a negação do mundo.  

 - (emendando) Negações que cheguem para o mundo. A negação do mundo é um acto 

demorado de inteligência. 

 - E tu crês na inteligência? 

 - Será isso a pergunta de um estúpido? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
186 E5-482; ms.; s.d.; s.ass.; inédito. 
  A decisão de integrar o fragmento nesta secção prende-se, sobretudo, com o facto de, no plano literário, se imiscuir 
uma reflexão de António Pedro sobre as aplicações da linguagem. Pedro converge, assim, para os postulados 
surrealistas, segundo os quais a finalidade última da linguagem não é a comunicação, mas antes, a possibilidade de 
construir novos mundos pela negação do mundo real, que se obtém ao desvincular a palavra dos referentes colectivos.    
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«DESDE PEQUENO QUE ME ENSINAM»187 

 

 

 

 

 

 

 Desde pequeno que me ensinam e ainda não fui capaz de conseguir separar no meu 

conhecimento as noções de matéria e de espírito, de alma e de corpo, como se o homem, no 

seu todo, fosse uma coisa aflitiva de dois componentes díspares, cada um com sua origem, 

cada um com sua essência, inimigos entre si pelas suas necessidades e pelo seu destino – um 

orango de saias ou de calças a quem Deus assegurou na criação um bafo de inteligência e de 

eternidade. 

 Espírito e matéria? Alma e corpo? Porquê desintegrar o Homem na sua unidade 

magnífica para lhe cuidar das necessidades ou para lhe preparar um futuro melhor? Como se 

se pudesse, num atentado, esquematizar em chavetas o seu complexo espantoso! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
187 E5-501; ms.; s.d.; s.ass.; inédito. 
  Este tema da divisão original do homem, ao qual o Surrealismo declara guerra, encontra-se patente em quase todas 
as narrativas breves de cerca de 1934, sendo que raramente o homem consegue superar as suas antinomias e 
alcançar a tão ansiada unidade. Em 1938, em Casa de Campo, Pedro já desenvolve a questão de forma 
assumidamente mais programática: na composição «Separaram no homem alma e corpo», o dualismo tradicional torna 
inviável a unidade plena, a sublimação de desfrutar de «sexo e sentimento».  
  A reflexão que aqui se imbrica numa certa literariedade sublinha, precisamente, esse acordo com uma perspectiva de 
conciliação consentânea com os postulados surrealistas.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. NARRATIVAS SURREALIZANTES 

– TEXTOS COMPLETOS – 
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«O QUIM DA NOVELA»188 
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 O Quim, que era estudante e usava uma cabeleira, tinha sempre uma novela, a sua 

novela, uma novela que ele andava a imaginar, a trabalhar, a escrever, dizia ele, e que contava 

a toda a gente. 

 A novela do Quim era sempre a mesma novela. Mas todos os meses, todas as 

semanas, todos os dias levava uma variação, uma variação que ele nem sentia, e que, junta às 

outras variações, fazia mudá-la por completo, fazia-lhe ser de cada vez uma novela diferente. 

 Contou-ma várias vezes. 

 A personagem principal da novela do Quim era um moço, ora triste ora alegre, ora loiro 

ora moreno, ora janota ora tísico, mas sempre magro, sempre muito magro, como se fosse a 

sua magreza, a magreza do triste e tísico da novela de ontem, o fio de ligação, a afinidade 

contínua entre a magreza daquele janota, loiro e belo, da novela de hoje. 

 O Quim tinha aquela mania. 

 E o mais curioso, é que a personagem da novela do Quim era um novelista, um louco, 

cuja primeira e última preocupação na vida foi atingir uma novela. 

 E o Quim contava-me: 

 “Ramon, percebes?189, é um rapaz magríssimo, loiríssimo, que sorvia novelas das 

vidas de toda a gente, novelas estranhas, novelas em que a vida desaparecia por completo. 

 E era das vidas que Ramon tirava as suas novelas. 

 Os outros, diziam que ele tinha imaginação. Ele não tinha coisa nenhuma: ele tinha, 

percebes?, era loucura, uma loucura coscuvilheira das pequenas coisas dos homens e das 

mulheres. 

 E depois, nas novelas de Ramon, as pequenas coisas é que eram as grandes coisas e 

era por isso que ficavam inverosímeis.  

 Eu, nesta altura, transcrevo uma novela do Ramon. E é preciso, porque a novela que 

eu transcrevo é que suicida o Ramon, percebes?, é que lhe ocasiona o suicídio, a última 

novela. 

                                                 
188 E5-437; dact.; s.d.; ass.; inédito. 
  O documento não evidencia menção de data, contudo, a composição formal do texto é em tudo análoga à de «Crack» 
e «Dois tiros no sósia», novelas que se estima terem sido produzidas cerca de 1934. Também à semelhança de 
«Crack», António Pedro tinha previsto acompanhar o texto de ilustrações, projecto que viria a descartar, riscando o 
subtítulo «novela de António Pedro com ilustrações do autor». 
  Apesar do final trágico da novela justificar a inserção da mesma na secção de narrativas de pendor lírico, o facto é 
que todo texto se estrutura e se desenvolve num patamar surreal que estabelece a comunicação entre a realidade e o 
imaginário, pelo que optámos pelo seu enquadramento nesta secção. É na paisagem literária que o artista procura a 
solução alquímica que lhe permita desacreditar a realidade. No entanto, a incapacidade de manter esse diálogo entre 
os dois universos redunda num final que não goza da sublimação surrealista, sujeitando tragicamente o homem à sua 
irredutível condição humana. 
189 Mantém-se a questão interjectiva, percebes?, tal como assinalada pelo autor. 



II. INÉDITOS | NARRATIVAS SURREALIZANTES | TEXTOS COMPLETOS | «O QUIM DA NOVELA» 

TEXTOS NARRATIVOS DE ANTÓNIO PEDRO: ENTRE O ESBOÇO E O PROJECTO CONSOLIDADO 199 

 A minha ideia é muito curiosa, e é fazer da personagem da novela de Ramon um 

obcecado, um buscador de novelas. 

 Dessa maneira, percebes?, desdobro o Ramon noutro Ramon que se emenda em 

prosa, que se retorce, que se pule, mas que se descobre, que põe o rabo de fora, como o 

diabo, quando se tapa.” 

 O Quim amargurava-se a destorcer, a despolir as inferioridades do seu Ramon. 

Insultava-o. 

 “Nem sabia escrever, nem sabia sonhar! Nada! Nada! Era tudo cópia, tudo plágio, tudo 

impotência de espírito! 

 O que lhe valia era ser loiríssimo… magríssimo… 

 Eu preciso de te contar primeiro o seguimento da minha novela: 

 O Ramon apaixonou-se por uma bailarina e, claro está, que não foi pela bailarina, mas 

para fazer uma novela da bailarina! 

 A bailarina apaixonou-se por ele porque era morfinomana e ele era loiro e era doido. 

 De resto, eu na condução da novela hei-de dar a entender a impossibilidade 

sentimental de Ramon, a sua impossibilidade de gostar de ninguém. Percebes?” 

 E o Quim prosseguia, depois dum desvairamento de explicações, de explicações que 

não explicavam nada: 

 “Fez uma novela com o amor da bailarina e a novela que ele fez acabava mal, acabava 

com a bailarina a tomar ópio enquanto ele se suicidava. 

 A novela tinha o Editor à espera e saiu assim mesmo. 

 O Ramon sofreu muito. 

 A bailarina, quando ele lha leu, insultou-o, disse que ele a despia na rua e deixou-o por 

um coronel de artilharia. 

 O Ramon sofreu muito…” 

 E o Quim sofria ao contar-mo. Depois iluminava-se: 

 “Sofreu muito, e fez uma novela sobre um coronel de artilharia, atacando o exército, 

num excesso, atacando o governo, atacando a nação. 

 Valeu-lhe o sucesso e a cadeia. 

 Na cadeia, coitado!, suicidou-se… como na novela.” 

  

 O Quim entusiasmava-se, enlivecia-se, a pormenorizar os defeitos do coronel e a falar 

deles e da bailarina com encantamento e com ódio. 

 

∗ 

 

 Deixei de ver o Quim quando saí de Coimbra. Nunca mais soube dele. 

 Agora contaram-me que a bailarina era uma aluna do primeiro ano, que o coronel de 

artilharia era um lente de Civil, e que ele, o triste!, se tinha suicidado a escrever um manifesto, 

que lhe não saía, por nada, dos bicos da caneta. 
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«TREXO DE UM CONTO POSSÍVEL»190 

 

 

 

 

 

 

 - A Natureza é o crime, um círculo intérmino de crimes empilhados na paisagem dando 

a volta ao mundo, dando a volta aos mundos, como um emaranhado de cobras à roda duma 

pedra. A Natureza é o crime perfeito, e é essa a grandeza do seu espectáculo – o grande 

pecado original de Deus que quis arrepender-se no Homem. Mas as forças da Natureza 

entraram na semente do Homem, ou a experiência aliciante do pecado fez resvalar a mão do 

Criador para obra parecida, e assim nasceu a tragédia da sua espécie, a luta sacrílega contra 

si mesmo, essa tentação abismática do húmus e do céu que faz dele um monstro – onagro 

delirante de pés no charco e zurrando à lua, todas as noites, os dentes brancos de herbívoro 

medonho desenhando-se como um riso de caveira no deserto povoado e ondulante do escuro, 

ainda tintos do sangue do seu semelhante. 

 “O mundo, é uma bola eriçada de sustos e de monstros. Cada homem é a sua imagem 

bípede e desfigurada. Um perfil de Deus desenhado no esterco. Por isso o seu pânico se 

transfigura nas igrejas e se esganiça como um réptil sonoro e multiface pelas quelhas das 

aldeias, de pendões erguidos, nas procissões ad petendem pluviam191. Pede a Deus, seu 

semelhante e seu maior, contra a Natureza sua mãe. O filho indigno roga a colaboração do 

Altíssimo no incesto fecundo da sua agricultura, para que se não suspenda o vaivém arrepiante 

do estrume e do fruto. 

 “Está a vê-los? – dizia-me o Dr. Gregório, erguendo o braço dramático para a multidão 

que desembocava da quelha da Freguesia, - é a labregagem toda da terra, de padre à frente. 

Vêm para St.ª Ana. O padre lá sabe… amanhã deve chover, e com a chuva o crime continua 

em cada árvore e em cada pé de milho. Vão grasnar as rãs no gozo pútrido dos pauis, regalar-

se ao sol os lagartos e as osgas, entrecomer-se as plantas e os bichos na grande tragédia sem 

suspensão.” 

 E o Dr. Gregório, enorme, de olhos piscos e barba preta, circunvagava o olhar pela 

paisagem. Havia ternura verdadeira, um misto de piedade e de desprezo nesse olhar 

circunvagante. Não ficaria decerto por ali. O seu silêncio era um silêncio de teatro. Especado 

na estrada, à luz cada vez mais misteriosa do poente cálido, ia-lhe bem o tom oratório. Estava 

                                                 
190 E5-428; dact.; s.d.; s. ass.; inédito. 
  A crítica social aqui sublinhada encontra ecos num trabalho de António Pedro, de 1936, «Manifesto Anti-Isto» (Anexo 
XI). A temática do relacionamento do homem face à morte encontra-se igualmente patente em «Andamos todos aqui 
ao serviço da morte» e num texto de 1963, à margem desta edição, pelo que poderemos situar este conto numa faixa 
temporal significativamente extensa, entre 1936 e 1966. Devemos, no entanto, considerar a descontinuidade poética do 
percurso do autor que, a partir de 1949 abandona a pintura e a escrita regular para se dedicar quase exclusivamente 
ao teatro. A escrita e a reflexão, retoma-as António Pedro a partir de 1963. 
191 Locução latina designativa de para pedir chuva, utilizada nas preces públicas, fundamentalmente em anos de 
grande estiagem. 
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quási escuro. A gente da procissão encafuara-se na capela e lá continuava a cantar e a rezar. 

O Dr. Gregório olhou para mim, que continuava calado, certificou-se de novo ser eu o 

espectador que lhe convinha e acrescentou entusiasmado: 

 - O crime continua. As raízes das árvores, mãos no escuro, tacteiam a terra por de 

baixo, como os dedos dos ladrões, e freme-lhes a seiva nas últimas ramadas. E enrosca-se-

lhes a trepadeira a roubar-lhes o roubo. E pousam nelas os pássaros a usufruir-lhes os frutos, 

e estende-se-lhes a sombra a esterilizar a terra. Quem foi aí que inventou a palavra lirismo, e a 

pintou de branco, e lhe deu umas asas?”   

 Era evidente que a frase lhe tinha agradado. Eu deixei-o gozar novo silêncio e atrevi-

me depois a discorrer, por minha vez, tentando argumentar com a sua teimosia em se deixar 

ficar anos e anos longe da cidade, Verão e Inverno naquela casa de praia, à margem de uma 

aldeia. 

 Pois é, meu amigo, à margem, disse muito bem. Eu não vivo na aldeia. Eu tenho o 

horror da aldeia. A aldeia é lá onde vive esta gente da terra, esta horrível gente da Natureza… 

Isto aqui são seiscentos e cinquenta metros de estrada com uma trintena de casas dum lado e 

doutro. No Inverno moram nelas todas. No Verão acomodam-se a um canto para as poderem 

alugar. São os parasitas dos banhistas. A trepadeira é sempre mais bonita que o muro… Não é 

uma aldeia – é um aglomerado ocasional de habitações provisórias. A aldeia é um horror. 

 “A Natureza contagia de abjecção o homem que lhe está próximo, seu fruto e sua 

vítima. Ao labrego a terra greta-lhe os dedos e introduz-lhe no sangue o esterco da sua 

essência mais íntima. Circula entre ele e a terra a mesma seiva que ergue direitos os troncos 

das árvores, lhes agita as folhas sensíveis nos topes das ramadas e lhes estende as raízes 

pela imundície, famintas e sequiosas. Também, às vezes, nos olhos, um vago mistério, sem 

significado e sem fundo, atrai como um panorama. Como os outros homens, é seu filho, mas o 

permanente contacto físico com ela, a manhosa intervenção das habilidades para ser seu 

beneficiário, contamina-o. Nascem-lhe por vezes flores dos dedos, como às árvores, mas não 

dá por elas. A analgia voraz que lhe entra pelos pés gretados, sempre embebidos nos torrões 

da terra, invade-lhe os sentidos. Vê mais com a fome do que com os olhos, e a ambição que 

lhe move os braços e as pernas limita-se ao alcance das suas mãos. Depois canta, como os 

pássaros, entrequanto cava e come. E faz filhos, à noite, nas mulheres imundas, filhos que 

com o estrume, como os milhos, se fazem e se criam melhor…” 

 A gargalhada do Dr. Gregório escandalizou alguns dos aldeões que iam saindo da 

capela. Este homem extraordinário, a sua presença, devia perturbar-lhes o que ele chamava a 

sua calma analgésica. Que pensariam dele? 

 - De mim? Nada, como de tudo. Eu pago bem, não discuto o preço do que compro. Sou 

um banhista de todo o ano. Convenho. Convenho, meu amigo! Sirvo. Interesso. É o que 

pensam. Anda o padre por aí a falar de Deus a estes brutos, mas só quando o padre é labrego, 

como eles, eles o entendem. Pensam lá! Entendem lá seja o que for? Deus e o Diabo são o 

céu e o inferno – sempre a paga. Deus, de resto, é um vago juiz distante, um homem da cidade 

com quem não querem contactos. Preferem-lhe os santos, que têm uma história que serve 
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para os sermões, e são curandeiros de chagas e quebranto mais baratos que o médico. 

Traficam assim com o céu como traficam com a terra. Exploram um e outra com a mesma 

ganância sem grandeza.” 

 Estávamos em frente da casa da tia Brízida. A tia Brízida é a mãe do Palula. O Palula 

estava à porta. Pediu-nos um cigarro. Tinha uma grande mossa na cabeça. Explicou-nos que a 

mãe lhe batera com um fueiro por ele não querer ir pascer as cabras. A tia Brízida veio à porta 

explicar-se: 

 - É um malandro, Sr. Dr. Não é só tolo, é malandro. Já nem o posso mandar para o 

monte com as cabras. Andou-me aí aleijado duma coça que apanhou do Ardelas porque no 

monte se pôs a mostrar as partes à do Pendurão, que fala com ele, e a rapariga, diz este 

maroto, que, com sua licença, esteve a fazer vergonhas com ele, por ser tolo. 

 “Este malandro, se havia de estar calado, andou por aí a gabar-se, e o Ardelas malhou 

nele como em centeio verde. Que nunca se perdem as que lhe dão, louvado seja Deus!, mas 

agora não quer ir com as cabras pelos caminhos. E diz que não gosta do caldo que lhe dou cá 

em casa, o malandro. Enche a barriga no Verão com os restos da pensão da D.ª Cândida, por 

causa de tocar à bomba, e depois o comer da casa já lhe não sabe! Cheguei-lhe, Sr. Dr. É 

verdade que lhe cheguei, mas ter um filho tolo é a perdição da gente.” 

 A Brízida retirou-se a abanar a cabeça para dentro da corte das cabras, e o Palula, 

depois de acender dificultosamente o cigarro com as mãos inábeis, deu uma gargalhadinha. 

 - E era bem boa, a do Pendurão!... Eu apanhei, mas ela era bem boa! Hei-de ir com as 

cabras mas é para o monte… 

 E ria deliciado com o cigarro e com a lembrança. O Dr. coçava as barbas, divertido. 

 - Na aldeia só os tolos escapam. Só os tolos não pertencem à paisagem como as 

rochas e os musgos. Só os tolos, porque lhes não mexem, se livram do contágio da sua 

abjecção. Mas andam por aí como as almas penadas, emigrados do seu mundo, transidos de 

pasmo e de espanto, erguendo a sua fome abstracta contra a fome mecânica dos outros. 

Porque comem afinal, porque os deixam, afinal, embora lhes batam, porque impõem afinal a 

sua lei. Só os tolos são homens!” 
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«MARGEM PREVENTIVA»192 

  

 

 

 

 

 

 Poisou-se aqui esta margem como quem arranja musgo postiço muito bem seguro à 

roda dos espelhos que, em cima de pano verde, fazem de paisagem nos presépios de Natal. 

 Não nos importa isso, no entanto, porque se não tem ainda lugar onde, estamos 

fazendo todo o possível para que possa ter um dia um definitivo e razoável complemento 

directo. 

 A frase por hora fica por acabar. Trata-se, como sempre, duma história que podia ser 

verídica, como todas as histórias do mundo. 

 Era uma vez uma loja de trens, destas como já não há, inteiramente de trens, sem mais 

nada que se aproveitasse. 

 Tudo era velho naquela loja como o uso das “vitórias desusadas”. 

 Os trens não davam dinheiro nem eram comíveis de modo nenhum, de maneira que o 

dono daquilo tudo e da loja não podia fazer mais nada senão morrer de fome. 

 Isto foi assim até se resolver a ter um automóvel como deve ser. Chamou um 

engenheiro muito competente e disse-lhe: 

 - Como é que se faz um automóvel? 

 O engenheiro respondeu-lhe: 

 - Com quatro rodas, eixos, molas, um motor e mais coisas mais pequenas. 

 O homem pôs-se a pensar e disse, de si para si, que era capaz de fazer um 

negociarrão com tudo aquilo que lá tinha sem mandar vir nada de fora. Rodas, tinha lá 

imensas. Eixos, era um sem nunca acabar. O motor é que era o diabo!... Foi ter com o 

engenheiro e disse-lhe muito convencido que era capaz de lhe comer a cabeça. 

 - Ó Sr. Engenheiro, é capaz de me desenhar aí um motorzinho, se faz favor? 

 O engenheiro desenhou-lhe um motor todo catita, muito bem desenhado em cima dum 

papel, tal e qual como se já fosse verdadeiro. 

 O homem foi lá para dentro da loja com aquilo, fechou a porta e as pessoas que 

espreitam pelo buraco da fechadura vêem-no lá às voltas com as rodas antigas e com o 

desenho bonito, muito convencido que está a andar de automóvel. 

 Há pessoas que também se convencem que o homem anda lá dentro de automóvel 

porque a luz é pouca e o buraco da fechadura é uma coisa pequeníssima. 

                                                 
192 E5-467; ms.; s.d.; ass.; inédito. 
  O autor dedica o texto a alguém que designa apenas por iniciais: «Ao meu ilustre amigo P.T.P.». 
  Apesar de não dispormos de informação sobre a data que subjaz à escrita deste texto, convém sublinhar que a 
caligrafia de Pedro, bem como o papel de escrita utilizado reúnem particularidades que se equivalem estreitamente às 
do documento «Olarias 33», que data de 1934. De facto, o desenvolvimento que se faz do tópico onírico, embora 
passível de se associar ao surrealismo, confirma o carácter incipiente e aprogramático deste trabalho de Pedro.  
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 Há outras pessoas que já nem sequer se dão ao trabalho de espreitar pela fechadura e 

outras que nem espreitam nem deixam de espreitar e dizem que o homem é uma pessoa muito 

inteligente. 
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CAPÍTULO I 

 

 Eram seis horas. Seriam seis horas? Já olhara três vezes para o relógio e de todas as 

três vezes lhe parecia ter sempre visto seis horas. E o relógio estava a trabalhar. Além do tic-

tac certinho do maquinismo, lá andava o indicador dos segundos numa roda-viva para não 

deixar dúvidas a ninguém. Enganara-se. Seis horas? Quisera até, para ver se estava 

confundido ou se o mal era dos ponteiros grandes, acompanhar os sessenta saltos do 

ponteirito no mostrador pequeno a ver se, ao dar a volta toda, o dos minutos se movia, mas 

distraíra-se ao meio da experiência. Fosse como fosse, estava ali há um ror de tempo em 

mangas de camisa à espera de que a Jacinta lhe trouxesse o que faltava para acabar de vestir-

se. Só podia haver uma explicação: ter-se enganado. Não compreendia, no entanto, como é 

que das três vezes se enganara sempre da mesma maneira. Seis horas? Agora é que não 

havia confusão possível, eram seis horas. Aquele enfiamento das duas setas, uma para cima 

outra para baixo no mostrador sem números do seu relógio de pulso, não dava lugar a 

enganos. Que ideia aquela dum mostrador sem números! Decididamente estavam a passar-se 

com ele coisas muito desconcertantes. Sem números? Toda a vida embirrara com o 

modernismo todo daqueles relógios só com pontos negros e vermelhos no mostrador das 

horas… e tinha um relógio assim! Como? 

 O caso é que o tempo urgia. Fora convidado para aquele baile de máscaras e não 

queria chegar tarde. Imaginara para vestir-se uma indumentária magnífica. Ia pôr a casaca 

antiga, de rabo curto sobre a camisa engomada, claro está, mas, em vez de calças, levava 

uma malha, uma malha castanha de bailarino que tinha alugado num guarda-roupa. Meio 

encoberto pela banda esquerda da casaca, no lugar das condecorações, um seio de mulher 

em cera, colorido ao natural, lindo. Na cabeça uma máscara de galo, de enfiar, com a meia do 

pescoço a desaparecer dentro do colarinho. E botas de montar, em verniz, umas botas de 

grande uniforme para oficial de cavalaria que nem sabia como encontrara no armário das 

arrumações.  

 A ideia do disfarce dera-lhe uma alegria inesperada e enorme. Tinha quási 40 anos. 

Nunca se mascarara até ali e quando o convidaram para aquele baile de máscaras soube logo, 

exactamente, de que é que havia de vestir-se – de galo. E era assim que ele gostava de se 

vestir de galo, sem saber porquê, com botas de montar e um seio de mulher no sítio das 

condecorações. 

 O pior eram as horas. 

                                                 
193 E5-430; ms.; s.d.; s.ass.; inédito; incompleto. 
  É muito provável que o texto date também de c.1934, evidenciando semelhanças temáticas com «Sensasonho» e 
«Monotonia», fundamentalmente na consideração do tópico da confusão entre o sono e a vigília. 
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 Entrava-lhe no quarto uma luz de quietação muito macia, uma espécie de nevoeiro 

luminoso fraquinho que doirava tudo e deixava os objectos suspensos como se não tivessem 

peso. Ou seria da luz ou de estar à espera ou do desejo de alegria que o tomava tão 

serenamente, adormeceu. 

 Acordaram-no os passos da Jacinta que veio trazer o laço branco passado a ferro e 

estender a casaca antiga sobre as costas duma cadeira. Os passos ou aquele cheiro a ferro 

seco que acompanhava sempre a mulher. Já ia a sair do quarto quando o senhor Ilídio 

acordou. Mal a viu, mas pareceu-lhe notar nela qualquer coisa a que não estava habituado… 

 Nem sabia se estava habituado ou não. Na vida da sua casa a Jacinta fora sempre 

indispensável e inexistente. Mal dava por ela e sentia-lhe sempre a presença como um alívio. 

 Ficava bem entre os móveis antigos e as colecções de loiça, a sua silenciosa figura 

seca, deslizante, de saias até aos pés. Tudo isso e sempre o mesmo vestido verde que não 

parecia gastar-se com o tempo. Agora mal a entrevira e o vestido era, como não podia deixar 

de ser, o mesmo vestido de mangas fechadas nos pulsos, cerrado até à gargantilha de que 

saía um bofe branco de rendas sobre o peito escoado. Mas do que tivera naquele momento a 

certeza era de que aquele ar solene e preceituoso adquirira a tal ponto uma qualidade vegetal 

que nunca seria de esperar numa governanta.  

 A Jacinta não era de resto uma governanta vulgar. A bem dizer, era quem lhe 

administrava a casa e a vida. Cumpria zelosamente o destino de protecção de certas esposas, 

mas guardando sempre as distâncias, se não por respeito, pelo menos por inalterável 

cumprimento da sua vocação de mando subserviente, mas nem era para ele nem mulher nem 

amante. Mantinha-lhe em ordem os móveis e as roupas olhando por tudo com uma atenção de 

guarda vigilante que se não confunde nunca com o proprietário. Nada incomodava mais a 

Jacinta que uma prega ou a menor ameaça de desarrumação e se, por vezes, ao deitar-se, lhe 

esvaziava manualmente o excesso de virilidade, fizera-o sempre alheia, antes de ajeitar a 

dobra do lençol, como quem guardasse dignamente um copo, sem palavra. 

 - Senhor Ilídio, são seis horas! 

 Era verdade, eram seis horas. Mas como é que também a Jacinta considerava 

indispensável ir às seis horas para o baile? Quando é que se tinha visto começar às seis horas 

um baile de máscaras? 

 Ilídio teve quási um movimento de revolta. Olhou de novo para o pulso. Seis horas! O 

ponteiro dos segundos lá continuava na sua faina tic-tac, tic-tac… não havia tempo a perder. �   
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 Foram dois noivos amar-se para um banco de jardim. Eram novos e tinham de muito 

bonito sobretudo o estarem a amar-se num banco de jardim. E tanto se amaram com o desejo, 

com os dedos e com a boca, que tudo à roda se humedeceu de mariposas. Essas borboletas 

assim nascidas, e porque tinham nascido assim, encheram o ar de luzes e distracções 

enquanto durava a excitação dos núbeis. Mas chegou um momento em que a pequena já não 

podia deixar de estar em casa por causa das horas da família. O rapaz também adquirira um 

relógio de pulso com vista à promoção na repartição a que pertencia e nada mais era possível. 

Severa da Conceição Antunes já nem podia compreender o que se passava naquele jardim. 

 Foi também neste momento que as borboletas se sentiram sós. Não havia flores, pois 

era já noitinha e tudo aquilo que as cercava parecia desmaiado e inóspito. Há em cada 

borboleta, desconhecida, por vezes, a memória aconchegada do carinho. Naquelas, castradas, 

a memória era apenas um jeito de aconchegar as asas ao pousar, pois não lhes tinha 

acontecido a evolução natural. E então foi tão desesperante a raiva dos animais que lhes 

murcharam de repente os adornos. 

 Como já devem ter reparado, sem asas uma borboleta é uma lagarta como dantes. Da 

passagem dos dois noivos no jardim ficou uma multidão de repugnância. 

 Ora é exactamente a partir desta ocasião que começa a história que me apetece 

contar: � 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
194 E5-436; ms.; s.d.; s.ass.; inédito; incompleto. 
  Uma vez seduzido pelos postulados de Breton, num estilo mais próximo de Apenas uma Narrativa do que dos contos 
de c.1934, Pedro teria projectado explorar neste texto o potencial surrealista que reside no amor. Através do amor 
electivo e supremo, que convoca simultaneamente o corpo e o desejo, o homem conhece a verdadeira ascese e forja 
os fundamentos integrantes da sua personalidade. O amor é, portanto, um sentimento fecundo, libertador e 
transfigurador, na ausência do qual só fica «uma multidão de repugnância».  
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 Quando aquela árvore, que era sujeita a vertigem e tinha como frutos todas as 

memórias que havia na cidade, teve que ser destruída ficou no seu lugar um sorvedouro onde 

iam morrer naturalmente todos os suicidas. 

 É melhor contar as coisas devagar. 

 No jardim da cidade havia uma árvore enorme, mais velha que a árvore mais velha de 

qualquer cidade do mundo. Era uma árvore lindíssima. Tinha as raízes enterradas até ao 

centro da terra e dessa profundidade lhe nascia o calor que espalhava em roda. O calor era tal 

que ninguém podia ficar ao pé dela como estava. A árvore era convidativa. As pessoas quando 

iam passear acercavam-se dela e sentiam-se bem assim. Era bom sobretudo porque o calor 

aliviava imediatamente a memória de cada um, e depois, era fácil perder à sua sombra todo o 

tempo como quando quem sonha um sonho fácil. 

 A árvore era maravilhosa. Tinha de fora os músculos e os nervos como os manequins 

de laboratório, tinha folhas como penas, luvas a dançaricar a cada assomo de vento e tinha 

frutos apetitosos e estranhos. 

 Os frutos, a bem dizer não eram dela. Colhia-os pelo calor da memória de quem vinha 

aproveitar a sua sombra. Eram seios gostosos e sexos vagos eram olhos luzentes e lábios 

pálidos eram polícias e ladrões morangos e paisagens, eram velhas e meninos nados-mortos, 

anjos, gansos e melancolias. � 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
195 E5-495; ms.; s.d.; s.ass.; inédito; incompleto. 
  Este texto comunica claramente com as paisagens antropomorfas que povoam as telas e desenhos de Pedro em 
plenos anos 40. A natureza ganha, por força da expressão metamórfica da imaginação, parcialidades de seres e 
objectos estranhos à sua configuração, o que se traduz numa nova cosmografia, ora sublime, redentora e fecunda, ora 
abjecta, criminosa e árida.  
  No topo da folha onde está inscrito o texto, Pedro terá ensaiado três versos de um poema que viria a descartar em 
prol desta narrativa: Esta paisagem que eu tenho / Dentro das minhas janelas / Deixou cair as árvores e os frutos.   
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 Na sala de operações, onde havia um cheiro intenso a éter e a remédios, os dois 

garfos maiores estavam espetados no chão pelo cabo e, de tal maneira os tinham colocado, 

que davam exactamente para poisar a nuca e as canelas de qualquer pessoa na fila de dentes 

de cada um. 

 Os enfermeiros e os médicos assistentes tinham todos um ar divertidíssimo e 

entretinham-se a afiar cuidadosamente o gume de cada dente fazendo com as limas um 

concerto de rangidos. Na sala, havia também projectores eléctricos e fazia-lhe de parede do 

fundo uma caterva de água que � 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
196 E5-406; ms.; s.d.; s.ass.; inédito; incompleto. 
  Este é um exemplo típico de um esboço narrativo que ilumina apenas uma ideia que surge de repente. Embora num 
estádio muito incipiente de produção, este trabalho vale enquanto testemunho da sua intervenção.  
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 Nasci sem méritos próprios em 9 de Dezembro de 1909, na Cidade da Praia em Cabo 

Verde. Mamei numa preta, felizmente hoje ainda viva, e que, enquanto podia, me escrevia às 

vezes chamando-me «meu Ex.mo Filho». Meu pai era de cepa minhota, minha mãe filha duma 

inglesa e dum cabo-verdiano do Fogo com os olhos azuis. Por causa da minha avó materna 

sempre falei mal o inglês. Ela casou com 20 anos e viveu até aos 80 em Portugal. Manteve-se 

britanicamente a dizer «o mercearia» até ao fim da sua vida. Eu respondia ao seu inglês 

trocando os tempos dos verbos, que é a mais fácil das asneiras gramaticais a fazer na língua 

de Shakespeare. Cresci muito e também sem méritos próprios. Fui, por isso, isento do serviço 

militar por «excesso de altura» – Bons tempos! 

 Aos 4 anos vim para Lisboa e lá fiquei por causa da Grande Guerra e dos submarinos. 

Criei-me, portanto, em casa dos meus avós paternos e tomou sempre conta de mim, até à 

idade de eu ter de tomar conta dela, uma tia solteira que morreu há pouco com 90 anos. Sou, 

por causa dela, 3 vezes órfão, o que não espanta nem é de mencionar aos 55 anos. 

 Fiz a minha instrução primária num colégio dos rapazinhos pobres, criado e sustentado 

por minha tia e outras senhoras, chamado Escola Recreatória de S. José e não tive nele 

distinções de tratamento por esse facto. Um dos meus colegas de então – o padre Avelino de 

Jesus Costa -, acaba de se doutorar em Coimbra. É, entre outras coisas, professor de 

Paleografia que é uma ciência que me deslumbra pois, por mim, nem sequer entendo às vezes 

o que eu próprio escrevo. 

 Estive depois até fazer o 2.º ano no Liceu de Pedro Nunes, num curso que tinha o de 

Valério Cordeiro na R. de S. João da Mata. No 3.º fui para o colégio de Jesuítas portugueses 

em La Guardia – local depois escolhido pelos falangistas como matadoiro de «rojos» durante a 

guerra civil espanhola. 

 Nesse colégio, por causa do mau comportamento disciplinar e de aplicação nunca tive 

senão prémios de concurso, visto que os de curso dependiam de uma boa nota no 

comportamento. Tive foi a 2.ª e a 1.ª medalhas de teatro. Com um 20 em Português, por causa 

de uma versalhada em honra do Gago Coutinho e do Sacadura Cabral, a escolha do P.e 

Geraldes para o ajudar a pintar os cenários (fazíamos por ano 10 a 11 actos de teatro!) e a 

minha expulsão no 2.º 5.º ano por alturas da Páscoa, constituem esses quatro avatares a 

memória mais feliz dos 3 anos que lá passei. 

                                                 
197 Este texto, que integra o espólio de António Pedro na Biblioteca Nacional de Lisboa com a cota E5-454, consiste 
numa autobiografia incompleta do autor. 
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 Fui acabar o 5.º ano a Santarém. Estava lá estacionado o Circo [.] por causa duma 

grande festa. Trabalhavam nesse circo os irmãos Albanos e um domador de leões chamado 

Yvarof. 

 Não aprendi a domar leões, mas muito do pouco que sei do teatro aprendi-o a ver 

ensaiar esses palhaços extraordinários. 

 De Santarém fui para o Liceu de Viana de Castelo onde me matriculei no 6.º ano. 

Pouco antes do Natal fiz na loja dos irmãos Oliveiras, na Praça da Rainha uma exposição de 

caricaturas onde, é claro, figuravam muitos dos meus professores. 

 Fui chamado à Reitoria e «remetido» para Coimbra. 

 Ali fiz num ano, em Outubro e com 16 anos o 7.º ano de letras, além de muita asneira. 

 Dirigi o jornal do Liceu José Falcão que fundei e afundei chamado O Bicho e com o 

Arlindo Vicente, um panfleto de caricaturas chamado «Pena Lápis e Veneno». 

 Publiquei então um mau livro de versos e usava bengalão e monóculo. 

 De Coimbra e com o liceu acabado passei para a Faculdade de Direito de Lisboa. Fui 

andando sem fazer actos nessa faculdade, 3 anos, e sem perder as frequências. Ao 3.º perdi o 

ano por faltas, por causa duma greve. Obrigaram-me a voltar ao 1.º. Desisti. Embarquei para 

Cabo Verde onde fui «caixa» da casa comercial de meu pai durante um ano.198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
198 Em anexo ao corpo de texto encontra-se uma espécie de tabela autobiográfica, um esquema sinóptico do percurso 
de António Pedro até à data da produção da «Auto-biografia» e que aqui transcrevemos em nota: 
ANTÓNIO PEDRO – Nasc. Praia, Cabo Verde em 1909. 
Estudos: Fac. Letras, Direito. Sorbonne. Nenhum curso completo. 
Poesia: 12 livros publicados entre os quais: Primeiro Volume; Casa de Campo;  Proto-poema da Serra D’Arga. 
Romance: Apenas uma Narrativa. 
Ensiao: Introdução a uma História da Arte; Cadernos dum Amador de Teatro (5); Pequeno Tratado de Encenação.  
Teatro: 4 peças entre as quais: Antígona. 
Traduções: De vários romances e numerosas peças de teatro de Aristófanes, Shakespeare, Wilde, Chancerel, Ionesco, 
    etc. 
Jornalismo: Colaborador, redactor ou correspondente de quási todos os jornais, chefe de redacção do Diário Popular, 
    etc. 
Rádio e TV: Comentador da B.B.C. durante a última Grande Guerra, Conversas sobre Teatro na RTP há cerca de 3 
    anos, etc. 
Artes plásticas: Exposições de pintura, escultura e cerâmica em Lisboa, Paris, Londres, Cannes, Rio de Janeiro, S. 
    Paulo, etc; Cenários; Figurinos de Teatro e ilustrações. 
Encenações – Cerca de 50 peças de teatro clássicas e modernas. 
Conferências e cursos de conferências: numerosos, entre as quais os 1.º e 2.º e cursos de Teatro na Universidade do 
    Porto, uma longa série na Escola Superior de Belas Artes do Porto, etc. 
Prémios: Os primeiros concedidos pela Crítica de Lisboa e pelo SNI como encenador; de cerâmica em Lisboa e em 
    Cannes; no concurso para a decoração do Palácio de Cristal no Porto, etc. 
Condecorações: Oficial da Ordem de Mérito Agrícola. (!) 
Casado. Sem filhos. Mora em Moledo do Minho. 
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«NOTA-CIRCULAR ACERCA DE MIM-MESMO» 

 

PRIMEIRO 

 A existir a palavra, dimensionismo não significa de modo algum nenhuma escola 

fechada ou exclusivista. A existir deve apenas significar a direcção especial duma série de 

procuras, caracterizadas pela ampliação das possibilidades formais das várias artes, realizada 

pelo aumento de uma ou mais dimensões espaciais. Pintura no espaço (Kotchar). Pintura com 

relevo (Prinner). Pintura planista (Sirato). Poesia dimensional (António Pedro). 

 

SEGUNDO 

 Poesia dimensional (que eu faço e expus sem me obrigar por isso a não fazer outra 

coisa) pretende ser a prova da possibilidade da expressão poética no espaço. Os estados 

poéticos que a tradição convencionou serem transmitidos em verso (forma a uma dimensão) 

podem também servir-se como meio de devolução sensível da forma a duas dimensões (plano) 

e a três dimensões (volume). Às vezes acontece misturar-se o verbo e a forma. A prova cabal 

das espantosas possibilidades desta união julgo tê-la conseguido no «Aparelho metafísico de 

meditação». 

 

TERCEIRO 

 No meu caso pessoal os poemas em volume são expressões que não prometem longa 

continuidade. O mesmo não acontece com os que a desenvolvem no plano e nele são 

pintados. Julgo que na poesia deve haver uma predominância da sensibilidade sobre o 

intelecto. Mais para sentir, portanto, que para perceber. Os meus poemas em volume eram 

mais para perceber que para sentir. Aconteceu que a maior parte das pessoas gostou mais 

deles, exactamente por causa desse seu defeito fundamental. 

 

QUARTO 

 A poesia dimensional, ou a sua tentativa, é uma coisa inteiramente nova à face da 

terra. É costume em semelhantes circunstâncias o seu autor ou autores publicar um manifesto. 

 Eu fiz para a poesia dimensional o seguinte 

 

manifesto-resumo 

 

 A poesia precisa cada vez menos de palavras. A pintura precisa cada vez mais de 

poesia. Ao encontrarem-se as duas no mesmo caminho nasceu uma nova arte – chama-se 

poesia dimensional. Ficarão além dela a pintura e a poesia tal como nasceram: uma para os 

muros e por inteiro, outra, e por inteiro, para a boca das cantadeiras na rua. 

 

António Pedro 
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«MANIFESTO DIMENSIONISTA» 

 

 O dimensionismo é um movimento geral das artes começado inconscientemente pelo 

cubismo e pelo futurismo, elaborado e desenvolvido continuamente por todos os povos da 

civilização ocidental. 

 Hoje, a essência e a teoria deste grande movimento surgem com uma evidência 

absoluta. 

 Na origem do dimensionismo, situam-se, igualmente, as novas noções de Espaço-

Tempo, de espírito europeu (espalhadas sobretudo pelas teorias de Einstein) – assim como os 

recentes dados da nossa época. 

 A necessidade absoluta de evoluir – instinto irredutível – que faz com que as formas 

mortas e as essências defuntas se tornem presa de diletantes apenas, obriga as vanguardas a 

caminhar para o desconhecido. 

 Somos obrigados a admitir, contrariamente à tese clássica, que o Espaço e o Tempo já 

não são categorias diferentes, mas, segundo a concepção não-euclideana, dimensões 

coerentes. Assim, todos os antigos limites e fronteiras das artes desaparecem. 

 Esta nova ideologia provocou um verdadeiro sismo a que se seguiu um desabar de 

terreno do sistema convencional das artes. O conjunto destes fenómenos, nós designamo-lo 

pelo termo «DIMENSIONISMO». Tendência ou princípio do Dimensionismo: a fórmula N+1 

(Fórmula descoberta na teoria do Planismo e generalizada em seguida pela redução a uma lei 

comum de todas as manifestações aparentemente caóticas e inexplicáveis da nossa época de 

arte). 

 ANIMADAS POR UMA NOVA CONCEPÇÃO DO MUNDO, AS ARTES, NUMA 

FERMENTAÇÃO COLECTIVA (Interpenetração das Artes), PUSERAM-SE EM MOVIMENTO E 

EVOLUIU CADA UMA COM UMA NOVA DIMENSÃO. 

 CADA UMA ENCONTROU UMA FORMA DE EXPRESSÃO INERENTE À DIMENSÃO 

SUPLEMENTAR, OBJECTIVANDO AS PESADAS CONSCIÊNCIAS ESPIRITUAIS DESTA 

MUDANÇA FUNDAMENTAL. 

 

 Assim, a tendência dimensionista obrigou: 

  

 I… A literatura a sair da linha e a passar ao plano. 

 Caligramas Tipogramas            Planismo 

       (Préplanismo)     (Poemas eléctricos) 

  

 II… A pintura a fugir ao plano e a ocupar o espaço. 

 Pintura no espaço     «Construtivismo» 

               Construções espaciais 

          Composições poly-materiais 
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 III… A escultura a abandonar o espaço fechado imóvel e morto, isto é, o espaço a três 

dimensões de Euclides, para sujeitar à expressão artística o espaço a quatro dimensões de 

Minkovsky. 

 Primeiramente a escultura cheia (escultura clássica) desventrou-se, e introduzindo em 

si própria o «vazio» esculpido e calculado do espaço interior – e depois o movimento – 

transformou-se em: 

 

 Escultura vazia 

 Escultura aberta 

 Escultura móvel 

 Objectos motorizados. 

 

 Seguidamente deve chegar a criação duma arte absolutamente nova: A Arte Cósmica: 

 Vaporização da escultura. Teatro «Synos-sens». (Denominações provisórias). A 

conquista total pela arte do espaço a quatro dimensões, uma «Vacuum Artis» até aqui. A 

matéria rígida abolida e substituída por materiais gasificados. O homem em lugar de olhar as 

obras de arte transforma-se ele mesmo no centro e no sujeito da criação e a criação consiste 

nos efeitos sensoriais dirigidos num espaço cósmico fechado. 

 

 Eis aqui no seu texto mais restrito o princípio do Dimensionismo. Dedutivo pelo 

passado, indutivo para o futuro. Vivo para o presente: 

 

 Ben Nicholson (Londres) 

 Alexandre Calder (Nova York) 

 Vicente Huidobro (Santiago do Chile) 

 Kakabadze (Tiflis) 

 Kobro (Varsóvia) 

 Joan Miro (Barcelona) 

 Ladislas Moholy-Nagy (Londres) 

 António Pedro (Lisboa) 

     Hans Arp – Pierre Albert-Birot – 

     Camille Bryen – Robert Delaunay – 

     Cesar Domela – Marcel Duchamps – 

     Wassili Kandinsky – Frederick Kann – 

     Ervand Kotchar – Nina Negri – 

     Mario Nissim – Francis Picabia – 

     Enrico Prampolini – Prinner – Sisi Ralhasman – 

     Charles Sirato – Sonia Delaunay – Taeubler – Arp 
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 Anexo III - «Poema duma ansiosa exaltação»             
    In Solilóquio Mostrado (1935)          
    Editado em 1936 no Primeiro Volume 

 

 Anexo IV - «Crise»                                     

     In em Solilóquio Mostrado (1935)          

     Editado em 1936 no Primeiro Volume 

 Anexo V - «Inscription Confidentielle»               

    In 15 Poèmes au Hasard                    

    Paris, 1935 
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 Anexo VI - «Statue»                                           

     Poema Dimensional                                 

     In 15 Poèmes au Hasard - Paris, 1935 

 Anexo VII - «Abstractions Géometriques»     

      Poema Dimensional                         

      In 15 Poèmes au Hasard  - Paris, 1935 

 Anexo VIII - «Aquarelle Sensible»               

      Poema Dimensional                         

      In 15 Poèmes au Hasard  - Paris, 1935 

 Anexo IX - «Outrepassage»                     

      Poema Dimensional                         

      In 15 Poèmes au Hasard  - Paris, 1935 
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    Anexo X - «Poema de 4 faces» - 1935                                                                                   

       Obra não localizada    

       Catálogo António Pedro – desenhos (Museu do Chiado) 

 Anexo XIV - «Aparelho metafísico de meditação» (1935)                                                                                   

       Concebido em madeira, plástico e latão cromado; 180x250x250mm

       Catálogo António Pedro – desenhos (Museu do Chiado) 



ANEXO XI (A-B-C-D) | ILUSTRAÇÕES 

TEXTOS NARRATIVOS DE ANTÓNIO PEDRO: ENTRE O ESBOÇO E O PROJECTO CONSOLIDADO  xxxvi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Anexo XI (a) – «Manifesto Anti-Isto» (1936)     

Catálogo António Pedro – desenhos (Museu do Chiado) 
Anexo XI (b) 

Anexo XI (c) 
                                Anexo XI (d) 
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Anexo XI (e) Anexo XI (f) 
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Anexo XII -  «Memória da Tarde» (1938)               

      In Casa de Campo.Outros Poemas 

 Anexo XIII -  «Guerra» (1938)                 

       In Casa de Campo.Outros Poemas 
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                     Anexo XV - «Sabat, dança de roda» (1936)          

  Catálogo António Pedro: 1909-1966 (CMC/FCG) 

            Anexo XVI - «Le crachat embelli» (1934)                            

     Catálogo António Pedro: 1909-1966 (CMC/FCG) 
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Anexo XVII – Grupo Surrealista de Lisboa (15 de Maio de 1948)        

       Da esquerda para a direita a começar na fila de cima: Mário 

       Cesariny, José-Augusto França, Marcelino Vespeira, António 

       Pedro, Alexandre O,Neill e João Moniz Pereira 

       Espólio de António Pedro, BN 

Anexo XVIII – «Cadavre Exquis» (1948)       

         Por António Pedro, Marcelino Vespeira, António 

         Domingues, Moniz Pereira e Fernando de Azevedo

         Catálogo António Pedro: 1909-1966 (CMC/FCG) 
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      Anexo XIX - «A procissão das moscas» (s.d.; s.ass.)       

            Catálogo António Pedro – desenhos      

            (Museu do Chiado) 

   Anexo XX - «Pierrot tinha uma vaca…» (s.d.; s.ass.)               

        Catálogo António Pedro – desenhos 

        (Museu do Chiado) 
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     Anexo XXI – Auto retrato (s.d.; s.ass.) – c. 1940                   

      Catálogo António Pedro – desenhos    

      (Museu do Chiado) 

     Anexo XXII – Auto retrato (s.d.; s.ass.) – c. 1940                   

       Catálogo António Pedro – desenhos  

                       (Museu do Chiado) 
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Anexo XXIII – «Avejão Lírico» (1939)                    

         Catálogo António Pedro: 1909-1966 

         (CMC/FCG)       

Anexo XXIV – «Intervenção Romântica» (1940)        

         Catálogo António Pedro: 1909-1966 

         (CMC/FCG)       

Anexo XXV – «Da minha janela» (1940)  

        Catálogo António Pedro: 1909-1966 

        (CMC/FCG)       

Anexo XXVI – «Rapto na Paisagem Povoada» (1946) 

         Catálogo António Pedro: 1909-1966 

         (CMC/FCG)       
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Anexo XXVII – Sem título (s.d.; s.ass.)                   

         Catálogo António Pedro – desenhos

         (Museu do Chiado)       

Anexo XXVIII – Sem título (s.d.; s.ass.)                 

         Catálogo António Pedro – desenhos

          (Museu do Chiado)       

Anexo XXIX – Sem título (s.d.; s.ass.)                   

         Catálogo António Pedro – desenhos 

         (Museu do Chiado)       
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Anexo XXX – «O Caranguejo» (s.d.; ass.)             

        Catálogo António Pedro – desenhos 

        (Museu do Chiado)       

Anexo XXXI – «O Patulher» (s.d.; ass.)                

         Catálogo António Pedro – desenhos 

         (Museu do Chiado)       

Anexo XXXII – «Bestiário» (s.d.; ass.)                   

          Catálogo António Pedro – desenhos 

          (Museu do Chiado)       
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Anexo XXXIII – «A Babugem das sedas» (1951)                

           Série: Bicórnio-Hors-Texte, N.º 2                        

           Catálogo António Pedro – desenhos 

           (Museu do Chiado)       

Anexo XXXIV – «Trompe-l’oeil» (1943)                               

           Alusivo a artigo de Nicolas Calas sobre o 

          «Mau olhado», no qual coloca Nova York 

          na janela do Convento de Tomar                

          In Variante 2       
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Anexo XXXV – «Cadavre Exquis» c. 1947-1949 (s.d.; s.ass.)                 

           Catálogo António Pedro – desenhos  

           (Museu do Chiado)       

Anexo XXXVa– «Cadavre Exquis» c. 1947-1949 (s.d.; s.ass.)  

 António Pedro, José-Augusto França, Marcelino 

 Vespeira e Fernando de Azevedo                                             

Catálogo António Pedro – desenhos (Museu do Chiado)      


