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______________________________________________________________________EDITORIAL 

 

O ano de 2020 ficará para sempre um marco a assinalar na história do CER – Centro de 

Estudos Regianos, sediado em Vila do Conde, cidade berço (1901) e de jazida (1969) de José 

Régio, não obstante tratar-se de um anno horribilis à escala planetária, devido aos conturbados 

surtos epidémicos e consequentes crises socioeconómica e política. 

Contudo, o CER não pode deixar de manifestar a sua satisfação por merecidos benefícios 

alcançados no corrente ano que passamos a citar: 

1 - O honroso estatuto de Entidade de Utilidade Pública com que foi distinguido pela 

Presidência do Conselho de Ministros, constitui um orgulho para todos os sócios e colaboradores 

(investigadores e docentes integrados no sistema universitário português e estrangeiro, mas 

também jovens estudiosos, através de bolsas de estudo ou contratos) cuja dedicação, empenho 

constante e contribuição voluntária, ao longo de quase vinte e cinco anos, firmam, como um selo, 

a competência e o rigor postos nas atividades do CER, tornando-o «um polo de atração para todos 

os que desejam hoje e desejarão no futuro aproximar-se de um conhecimento cada vez mais íntimo 

quer do homem, do poeta, do dramaturgo, quer do contexto intelectual por ele frequentado1». 

 

 
1 Lembrando, mais uma vez, as palavras de Giulia Lanciani, eminente professora e grande admiradora do trabalho 

desenvolvido pelo CER. 



 

2 - O CER tem ainda o prazer de comunicar que no final do primeiro semestre de 2020, assinou 

um protocolo de cooperação científica entre esta instituição regiana e o CLUL - Centro de 

Linguística da Universidade de Lisboa, envolvendo uma equipa de estudiosos, oriundos de 

universidades portuguesas e italianas para pôr em prática um projeto de edição com a duração de 

três anos.  

Designado por projeto REGE – Régio, Edição Genética Eletrónica, este trabalho de 

investigação tem por objetivo a realização de edições eletrónicas dos dossiês genéticos de uma 

seleção de obras de José Régio, com o intuito de contemplar cada género literário e para-literário 

que o nosso autor trabalhou. REGE pretende ser um projeto piloto que possa servir de orientação 

para uma futura edição crítico-genética eletrónica de toda a obra regiana. Nesse sentido, o grupo 

de investigação propõe fazer uma análise e registo dos problemas particulares das tipologias 

textuais inerentes aos vários géneros literários desenvolvidos por Régio. A conclusão dos 

trabalhos, prevista para dezembro de 2023, poderá vir a ser prorrogada, dependo da complexidade 

das edições em questão e das condições sanitárias de trabalho (devido ao surto viral) que a equipa 

poderá vir a enfrentar. 

3 - Conforme foi divulgado, em comunicado, no site www.joseregio.pt (página Notícias) e na 

respetiva página do Facebook, em julho do corrente ano, a Direção do Centro de Estudos Regianos 

viu-se na necessidade de estabelecer novas regras ao estatuto de Sócio Efetivo do CER. 

Para que esta informação continue disponível a todos os interessados, transcrevemos abaixo o 

referido comunicado emitido pela Direção, esperando que o mesmo motive a inscrição de novos 

membros e quiçá novos colaboradores. 

 

CIRCULAR 

ALTERAÇÃO DA QUALIDADE DE ASSOCIADO DO CER 

 

A Direção do Centro de Estudos Regianos tem constatado, particularmente na última 

década, que a maioria dos sócios efetivos que aderiram ou foram propostos a essa 

qualidade, movidos por razões de vária ordem (conhecer o autor e respetiva obra; requerer 

ajuda nas suas investigações; consultar documentação, estudos ou obras), após satisfeitas 

essas motivações, deixaram de pagar as suas quotas e não mais frequentaram a Associação. 

Perante este facto, a Direção decidiu desvincular essas pessoas da lista de sócios, fazendo 

uso do artº 13 dos seus Estatutos. 

 

Por conseguinte, perdem os direitos e qualidade de Sócio Efetivo do CER todos aqueles 

que nos últimos dois ou mais anos, a contar da presente data, se encontrem sem cumprir o 

pagamento da quotização anual a que ficaram obrigados no ato da inscrição e tenham 

deixado de participar nas assembleias e atividades da Associação. 

http://www.joseregio/
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Para fazer face a este problema, a Direção decidiu alterar a qualidade de Sócio Efetivo 

do CER, criando um novo modelo de sócio mais presente e interventivo (o Sócio Amigo), 

cujo perfil deverá revelar interesse incondicional pela obra de José Régio e pelos estudos 

regianos, assim como disponibilidade para uma participação ativa nas assembleias e 

atividades da Associação. 

 

Esta nova modalidade de Sócio Amigo do CER deixa de implicar pagamento de joia e 

quota anual, a qual dava direito à obtenção gratuita do número da revista Estudos Regianos. 

Como a partir do nº 26, de 2019, a revista passou a ser disponibilizada online, no site do 

CER, o Sócio Amigo passará a ter direito a um desconto de 20% em todas as obras em 

papel editadas pelo CER. 

 

Para bibliófilos e colecionadores, a continuidade da aquisição da revista em papel será 

possível através de encomenda prévia, não ficando esta abrangida pelo referido desconto. 

 

Para se tornar Sócio Amigo do CER, deverá preencher o formulário incluso no site  

www.joseregio.pt e enviar para o email  cer.vc.direcao@gmail.com para ser sujeito à 

apreciação e decisão da Direção. 

 

Vila do Conde, 2020.07.02 

Isabel Cadete Novais 

Presidente da Direção 

 

Dando sequência às habituais práticas de apoio e incentivo no que toca ao estudo científico da 

produção literária regiana, o CER reitera a sua disponibilidade para facilitar o acesso a informações 

e documentos, no sentido de dinamizar uma maior empatia e rigor relativamente ao conhecimento, 

divulgação e estudo da obra de José Régio. 

I.C.Novais, 

dezembro, 2020. 

 

  

http://www.joseregio.pt/
mailto:cer.vc.direcao@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenho de José Régio   
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         JOSÉ RÉGIO À DISTÂNCIA DE 50 ANOS 

 

Eugénio Lisboa 

 

Quando José Régio fechou para sempre os olhos, em 22 de Dezembro de 1969, na sua casa de 

Vila do Conde, onde escolhera aguardar o desfecho e não em qualquer hospital do Porto, fê-lo, 

depois de um longo percurso de vida e de escrita, sempre, a um tempo, admirado, invejado, 

contestado e, frequentemente, mal lido. Régio, em que pese aos seus detractores, que foram, muitas 

vezes, apenas outros poetas de quem a memória e o ouvido dos leitores não guardaram um único 

verso – é uma das maiores figuras do nosso mundo literário e cultural. Nascido em 1901, foi 

bafejado por três grandes favores: inteligência, sensibilidade e talento. Três dons que são também, 

quase sempre, três rebuçados veladamente envenenados. A inteligência assusta e afasta. A 

sensibilidade complica e dificulta o convívio fluente; e o talento promove, não raro, a inveja e a 

insídia. Prodigiosamente provido destas três perigosas componentes de um complexo e completo 

equipamento criativo, José Régio, nascido num acanhado meio pequeno-burguês do norte de 

Portugal, viveu os primeiros anos da sua vida numa vigilância inquieta e apertada pelo lado de 

uma mãe nervosa e altamente sensível, mas ricos de leituras e aventuras – e sondagens – interiores. 

Cedo e simultaneamente, descobriu as seduções da poesia, do teatro e da ficção de largo fôlego. 

Sensibilidade de alta amperagem e inteligência de superior gabarito, associadas, compõem um 

aparelho de sondagem interior e exterior de poder excepcional mas de recepção duvidosa: ninguém 

gosta de ser avaliado por uma sonda tão aguçada e sofisticada. Alguns camaradas e amigos que o 

dissessem… 

Transferido, após concluídos os estudos liceais, para Coimbra, ali frequentou, como aluno livre, 

o curso de filologia românica, que concluiria com uma lúcida, perceptiva e atrevida tese de 

licenciatura sobre os mestres da moderna poesia portuguesa. Reconhecido pelos seus camaradas 

universitários como o mais inteligente e o mais bem apetrechado de todos eles, em Coimbra  

promoverá, com João Gaspar Simões e Branquinho da Fonseca, o aparecimento de uma revista de 

artes e letras, a presença, que traria, para além do estudo, divulgação e publicação dos argonautas 

do Orpheu, um exemplo de pedagogia solida e bem argumentada e, também, a promoção de toda 

uma arte oriunda de personalidades fortes e inovadoras, mas despreocupada de “escolas”, de 

“ismos” e de “modas”. Preconizando uma arte produzida por personalidades ricas e realmente 



 

originais – não de uma originalidade fabricada e rebuscada – Régio sorriu sempre, em itálico, para 

os entusiasmos juvenis dos que acreditavam que um novo “ismo” – o deles – vinha arrasar todos 

os “ismos” passados, para se estabelecer, finalmente, como o “ismo” definitivo. Alérgico à 

superficialidade e pouca durabilidade das modas, afastando de si com vigor a literatura feita só de 

“literatura” e escassa ou mesmo desprovida de substância e de vida, recusando uma total rotura 

com o passado – como anunciavam que faziam os do Orpheu – , mas inovando a partir desse 

passado e não contra ele, divulgador intenso de nomes novos que a geração anterior ignorara 

(Proust, Gide, Claudel, Dostoievski…), munido de uma inconfundível coragem cívica e artística, 

arauto convicto daquilo em que acreditava mas cauteloso, qual avisado cientista, ao sugerir uma 

hipótese nova, que logo admitia poder substitui-se por uma hipótese melhor, fugindo como da 

peste aos dogmas mal digeridos dos iletrados das letras, dono de uma escrita de uma claridade sem 

batota e de uma musicalidade muito pessoal, Régio, dentro e fora da presença, recorta um dos 

mais singulares, poderosos, sedutores e perturbantes perfis de toda a nossa história literária. 

Nos diálogos, cheios de inquietantes subentendidos, travados nos Cafés de uma cidade de 

província (Coimbra?), nesse sibilino e profundo romance que é o Jogo da Cabra Cega, publicado 

em 1934 e logo apreendido, Régio mostra, com abundância de exemplos, como é complicado, 

turbulento e crispado o convívio entre seres humanos, sobretudo em naturezas ricas e complicadas 

como os artistas e os intelectuais. Todo o convívio se faz, parece dizer o autor, em terreno minado, 

e se defronta, pois, com surpresas explosivas. O convívio com os outros (amor, amizade, simples 

conhecimento) é eterna fonte de mal-entendidos e crispação. Não o é menos o convívio consigo 

próprio e com os seus fantasmas interiores. Também o convívio ambicioso com algum 

transcendente aparece cheio de escolhos, armadilhas e impossibilidades. Visar a perfeição é o 

mesmo que visar a morte – é ver o Príncipe Perfeito com Orelhas de Burro, que só perde a sua 

pequena imperfeição – as orelhas – no momento em que perde a vida. Ou a Benilde – da peça com 

o mesmo nome – que parece finalmente cumprir o seu difícil destino no preciso momento em que 

a morte a visita. Todo este fecundo tema de uma morte que promove uma “ressurreição” está 

patente em muitos momentos da obra de Régio: na poesia, na ficção, no teatro (no seu principal 

teatro – Jacob e o Anjo, na Benilde ou a Virgem-Mãe, no El-Rei Sebastião, em A Salvação do 

Mundo morre-se e “ressuscita-se” em sentido real ou metafórico e, frequentemente, nos dois). 

 

Neste breve artigo celebrativo dos cinquenta anos da morte do poeta de As Encruzilhadas de 

Deus e desse grande romance de aprendizagem que é A Velha Casa, não tenho, como é óbvio, nem 
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tempo nem espaço para glosar, mesmo superficialmente, todas as obsessões que alimentam, 

obstinadamente, o tecido vasto e complexo desta grande obra de poesia, ficção, teatro, ensaio, 

crítica, autobiografia e diarística. Mas não gostaria de terminar sem sublinhar uma característica 

deste grande escritor: a sua admirável capacidade de trabalho, isto é, de perceber que a inteligência, 

a sensibilidade e o talento não chegam para produzir uma obra notável, se não forem 

acompanhados por uma grande disciplina de trabalho. Por outras palavras um tanto rudes, não se 

consegue produzir obra que valha, se à inspiração se não acrescentar a transpiração. A este 

respeito, gostaria de aqui transcrever uma passagem, admirável e reveladora, de uma carta que 

Régio dirigiu a Nemésio, nestes termos: “Quanto a criação, inspiração e trabalho, penso explicar-

me numa das cartas que tenho vindo rabiscando para a Seara. A respeito de várias personalidades 

da minha geração, ou já da seguinte, o que penso é que lhes faltam exactamente aquelas qualidades 

de ruminação, de paciência, de persistência, de trabalho, sem as quais todo o poder de criação se 

limita, e toda a inspiração não produz senão clarões (quando não fogachos) intermitentes. De aí a 

minha alegria quando vejo reunirem-se qualidades de inspiração e, digamos, de profissionalismo. 

Ah, se toda a gente soubesse como eu gosto de ver toda a gente dar tudo quanto pode! Cá por mim, 

sempre foi o meu maior sonho ser ao mesmo tempo um criador e um operário, para completar esta 

nota: um boémio e um homem de gabinete e de oficina.” 

De saúde frágil, com uma vida de professor, coleccionador de antiguidades, jornalista e 

epistológrafo ocupando-lhe muito tempo, Régio, recorrendo esforçadamente a muita paciência, 

disciplina, persistência e trabalho, tudo próprio de um bom profissional e de um exímio operário, 

pôs de pé uma obra monumental, sem se fiar apenas nos poderes da inspiração. E demolindo, de 

passagem, o tão acarinhado mito lusíada do preguiçoso de génio… Por tudo isto e muito mais, não 

fica mal recordar agora o escritor que, há 50 anos, nos deixou. Porque nos deixou, deixando 

também, para nosso proveito, uma grande obra e um grande exemplo. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenho de José Régio.  
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APRESENTAÇÃO DO PROJETO REGE  

(Régio Edição Genética Eletrónica) 

  

Enrico Martines 

Università di Parma 

Centro de Estudos Regianos 

 

1. A origem do projeto 

A ideia de realizar uma edição eletrónica do dossiê genético de uma obra de José Régio nasceu 

a propósito do ensaio Introdução a uma obra, cuja longa e complexa evolução requer uma solução 

editorial que ultrapasse os limites da edição tradicional em papel.  

De facto, o importante estudo autocrítico que, a partir da segunda edição, acompanha a 

publicação dos Poemas de Deus e do Diabo é em absoluto a obra a que José Régio dedicou mais 

trabalho ao longo da sua carreira literária, desde a primeira redação de 1943 – precedida por um 

intenso esforço de elaboração – até à 7.ª edição, publicada no ano em que o escritor veio a falecer, 

tendo passado por uma série de alterações – ora a nível de refundição completa ou parcial, ora a 

nível de simples correções pontuais – que o autor sentiu necessidade de aplicar às sucessivas 

publicações do seu livro, na tentativa de tornar sempre mais completo e elucidativo o seu ensaio 

de autointerpretação. 

Em 1998, depois de ter tomado contato com o dossiê dos testemunhos relativos ao primeiro 

livro de poesia publicado por José Régio (tendo preparado a edição crítico-genética dos poemas), 

tive a oportunidade de afirmar: «perante a riqueza e a complexidade do material genético relativo 

a este texto fundamental para a interpretação da obra regiana é desejável a realização duma edição 

crítico-genética que permita visualizar as etapas dum percurso que, de certo modo, pauta os 

últimos vinte e seis anos da vida literária de José Régio»2. Passados vários anos, surgiu finalmente 

a oportunidade de realizar esse desejo de uma forma que satisfaz as condições descritas no meu 

artigo: graças à colaboração no web design de Marco Silvestri (técnico informático da 

Universidade de Parma), concebi o plano de uma edição eletrónica do dossiê genético integral do 

importante ensaio, na forma de uma aplicação baseada na web. Esta edição permite visualizar no 

navegador da internet algo que muito dificilmente poderia ser apresentado numa edição em papel 

 
2 Enrico Martines, «Introdução a uma Obra. Nota filológica», Boletim. Centro de Estudos Regianos, nº 2, Vila do 

Conde: 1998, p. 23. 



 

pelo seu custo – dado o volume de páginas que tal edição comportaria – e pela sua difícil fruição 

– tendo em conta as centenas de notas de aparato, de difícil colocação e de penosa consulta e as 

outras tantas imagens dos documentos originais que deveriam ser imprimidas. Pelo contrário, uma 

edição eletrónica deste tipo:  

• embora muito básica, do ponto de vista técnico, e concebida para ser acessível e intuitiva, 

permite, por exemplo, que as notas apareçam e desapareçam no ecrã com um simples clique no 

rato e que sejam consultáveis ao lado do segmento textual a que se referem;  

• dá a oportunidade, como se verá melhor a seguir, de realizar automaticamente uma 

comparação sinótica entre duas versões quaisquer do texto;  

• é um produto que não fica na estante de uma biblioteca, ou no gabinete de um especialista; 

pelo contrário, é um trabalho que pode ser acedido e fruído de forma fácil, rápida, livre e gratuita 

por qualquer utilizador interessado e que pode ser constantemente e economicamente revisto, 

corrigido e integrado. 

O esboço desta edição foi apresentado no Congresso Internacional 50 Anos - José Régio 

(organizado pela Universidade de Pádua e aí realizado a 7 e 8 de novembro de 2019), tendo uma 

boa receção por parte da comunidade científica que ali interveio. Os sucessivos contatos entre o 

responsável pela edição – o autor desta nota de apresentação, que, além de docente na Universidade 

de Parma, é investigador adjunto do Centro de Estudos Regianos de Vila do Conde (CER) – e a 

Presidente da Direção desta instituição cultural regiana, Isabel Cadete Novais, fizeram surgir a 

ideia de integrar a edição eletrónica da Introdução a uma obra num empreendimento mais amplo, 

promovido pelo CER, em que seria envolvida uma equipa de estudiosos. A posterior assinatura de 

um protocolo de cooperação científica entre o CER e o Centro de Linguística da Universidade de 

Lisboa (CLUL, da Faculdade de Letras dessa universidade) foi outro passo decisivo para 

implementar a ideia, concebida como primeira efetivação deste acordo de colaboração.  

Foi assim que surgiu, cresceu e tomou corpo o projeto REGE (Régio Edição Genética 

Eletrónica), cuja primeira fase prevê a realização de edições eletrónicas dos dossiês genéticos de 

obras de José Régio, selecionadas de maneira a representar todos os diferentes géneros literários e 

para-literários que o nosso autor cultivou (uma obra para cada género). Mesmo tendo em conta a 

especificidade da situação textual de cada obra, o projeto tem como fim enfrentar e resolver os 

problemas particulares representados pelas várias tipologias textuais ligadas aos vários géneros 

literários praticados por Régio, de maneira a constituir um projeto piloto que possa orientar uma 

futura edição crítico-genética eletrónica de toda a obra regiana (eventual fase 2). 
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2. A equipa de trabalho, as obras selecionadas e o faseamento do projeto 

Como disse acima, a equipa reúne elementos provenientes de instituições culturais portuguesas 

e italianas, assim reforçando a ligação entre os dois países que, nos estudos regianos, existe desde 

a fundação do CER. Coordenado por mim (Università di Parma/CER), o projeto prevê o trabalho 

de quatro investigadores, cada um responsável pela edição do dossiê genético de uma obra, 

representativa de um género literário diferente: além do autor da edição genética do dossiê da 

Introdução a uma obra (prosa não ficcional), compõem a equipa os investigadores Isabel Cadete 

Novais (CER), responsável pela edição de Jacob e o Anjo (teatro), e Giorgio de Marchis 

(Università di Roma TRE), que levará a cabo a edição de Fado (poesia); completa a equipa de 

investigadores uma colaboradora do CLUL, Sybil Vachaudez, que se ocupará da edição da novela 

Davam grandes passeios aos domingos (prosa ficcional). O projeto conta ainda com a participação 

de João Dionísio (Investigador Responsável do Grupo de Filologia do CLUL) com a função de 

consultor científico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Pormenor do portal (provisório) do Projeto REGE 

 

Repare-se que, na seleção das obras, considerou-se não só o facto de terem um estatuto de 

relevo na produção regiana, como também o facto de quase todos os investigadores da equipa 

terem já trabalhado nelas, tendo, portanto, uma experiência prévia da história dessas obras que 



 

incluiu a leitura e transcrição dos manuscritos e a análise das suas variantes genéticas. Esta parece 

ser uma vantagem para levar a cabo um trabalho desta envergadura em poucos anos. 

De facto, a duração prevista dos trabalhos é de três anos, desde junho de 2020 até junho de 

2023. Os meses iniciais foram dedicados: à constituição final da equipa; à seleção definitiva das 

obras objeto de edição e à individuação dos respetivos dossiês (materiais presentes no espólio de 

Vila do Conde e eventualmente noutros arquivos); à definição do modelo editorial e da 

metodologia de trabalho; à identificação e adquisição dos equipamentos técnicos necessários ao 

projeto (nomeadamente, o software a ser utilizado para realizar as edições eletrónicas); às 

primeiras reuniões da equipa acerca de critérios, das modalidades e dos prazos de realização dos 

trabalhos. Esta fase incluiu um período de treino na utilização do software para a realização das 

edições. 

Os próximos dois anos serão dedicados à efetivação do projeto, com reuniões periódicas 

destinadas a enfrentar – e possivelmente resolver – os problemas comuns e individuais e a verificar 

o andamento dos trabalhos. 

O resultado final do projeto é a publicação das edições eletrónicas no portal web REGE, ligado 

ao site do CER. As edições eletrónicas serão realizadas utilizando a linguagem de marcação HTML 

e a tecnologia JavaScript: para esse fim, a equipa de trabalho integra a figura de um técnico 

informático, o já mencionado Marco Silvestri (Università di Parma), responsável pelo web design 

do site que vai apresentar o trabalho dos investigadores. 

 

3. O modelo editorial 

Tratar-se-á de edições crítico-genéticas que fixarão o texto de cada etapa da génese 

documentada pelo dossiê da obra em questão: versões embrionárias, versões intermédias, edições 

publicadas em vida.  

A edição da Introdução a uma obra, que se encontra numa fase mais avançada de realização, 

permite ilustrar o modelo editorial escolhido pelo projeto. A estrutura desta edição é evidente na 

barra de menu posta debaixo do cabeçalho (cf. figura 2):  
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Figura 2. Entrada. 

Depois desta «Entrada», que funciona um pouco como a capa deste livro virtual, e depois de 

um texto de «Apresentação», o site apresenta a «História do texto» reconstruída em pormenor 

através dos documentos que a testemunham.  

Segue-se, na entrada «Descrição dos testemunhos», a explicação detalhada dos aspetos 

materiais dos documentos que compõem o dossiê, que poderão ser verificados através da página 

que reúne todas as miniaturas das «Imagens dos testemunhos», as quais naturalmente poderão ser 

ampliadas para visualizar e estudar a reprodução de cada peça documental. É dever de qualquer 

filólogo explicitar de forma clara e inequívoca os «Critérios da edição», ou seja, todas as opções 

editoriais que orientaram a realização e a apresentação das operações ecdóticas.  

Os resultados destas operações são visíveis na secção das «Edições», que apresenta a 

transcrição crítica e genética de todas as versões pelas quais passaram as obras editadas: as patentes 

nos manuscritos preparatórios, que testemunham a fase embrionária e mais densamente trabalhada 

e cujas transcrições são acompanhadas por abundantes notas de aparato genético; e as edições 

publicadas em vida do autor, cujo aparato mostra, através de notas hipertextuais, as alterações e as 

intervenções autorais que ocorreram nos testemunhos pertencentes à fase da publicação da obra 

(rascunhos manuscritos, provas tipográficas, por vezes em articulação com pequenas peças 

manuscritas).  



 

As edições reproduzem os textos sem uniformar ou atualizar a sua grafia, nem os critérios de 

citação dos títulos de obras ou periódicos, que aparecem tal como são mencionados nos originais. 

Utilizámos apenas o itálico para assumir os sublinhados do autor, assim como nos limitámos a 

uniformizar o alinhamento dos parágrafos. Vejamos brevemente como estão organizadas as 

edições, através da figura seguinte:  

 

 

Figura 3. Exemplo 1. 

 

À esquerda do texto aparece a numeração das linhas, de cinco em cinco. Na mesma coluna à 

esquerda do texto (na figura 3, evidenciada de propósito a vermelho), aparecem, a azul, as cotas 

que indicam a mudança de página no manuscrito em correspondência com o texto transcrito.  

 

 

Figura 4. Exemplo 2. 
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Nas transcrições das edições publicadas (como se vê na figura 4), aparece, no início da mesma 

coluna, precedida pela abreviatura Test., a indicação dos testemunhos que formam o corpus 

documental dessa edição. As siglas dos testemunhos, que aparecem sublinhadas e a azul mais 

escuro (p. ex.: C), remetem para uma nota hipertextual que contém informações pertinentes. Em 

geral, as notas hipertextuais podem ser abertas ou fechadas com um simples clique de rato no texto 

sublinhado a azul, e, como se vê nas figuras, aparecem numas janelas de fundo azul claro que se 

abrem por baixo do texto com hiperligação, ocupando a mesma largura da transcrição do texto.  

 

 

Figura 5. Exemplo 3. 

Esta coluna à esquerda do texto pode conter também hiperligações para notas hipertextuais de 

aparato genético suplementares, as quais dizem respeito a porções textuais que abrangem várias 

linhas da transcrição e que contêm, no seu interior, outras notas: nestes casos aparecem, 

sublinhados e a azul mais escuro, os números de linha (no exemplo da figura 5, 128-131) que 

indicam o início e o fim do trecho que é objeto da nota. Quando estas indicações (as cotas das 

páginas dos testemunhos; as siglas dos testemunhos que formam o corpus documental de uma 

edição; os números de linha da porção textual objeto de nota de aparato genético) coincidem com 

a numeração das linhas da transcrição do texto (de cinco em cinco linhas), esta não aparece, mas 

é indicada na linha seguinte; se a linha seguinte também está ocupada, a numeração aparece na 

linha anterior.  

Nas «Edições», as notas hipertextuais contêm o aparato genético, que regista as variantes de 

autor detetadas no cotejo entre os testemunhos preparatórios e o texto publicado (no caso das 

edições das versões publicadas), e em geral todas as intervenções do autor nos testemunhos 

(manuscritos ou provas tipográficas), ou seja, supressões, substituições, acrescentos em relação às 

lições colocadas na sequência da escrita. No aparato genético, não são consideradas as correções 

de erros acidentais que em nada alteram a lição original. Também não são mencionadas as 

variantes de mera ordem gráfica. Tampouco são objeto de atenção os simples erros tipográficos; 

contudo, são referidos no aparato os prováveis lapsos, quando geram lições plausíveis. 

about:blank


 

 

Figura 6. Exemplo 4. 

 

 

Quando, como no exemplo da figura 6, a nota de aparato genético regista uma intervenção do 

Autor no testemunho, ela mostra, em primeiro lugar, a transcrição contextualizada das fases por 

que passou o segmento textual objeto da nota (no mínimo duas fases, como é óbvio). Cada fase é 

precedida pela sigla do testemunho que a regista (no caso de uma edição que inclui testemunhos 

diversos no seu corpus documental) e pelo respetivo número ordinal, escrito em tipo negrito e 

seguido por parêntese. Na transcrição das fases posteriores à primeira, o segmento textual alterado 

ou acrescentado em relação à fase anterior é evidenciado em azul; no caso de supressão de palavra, 

para indicar a lacuna textual, são evidenciadas em azul as palavras que antecedem e seguem 

imediatamente a lição eliminada. Depois de uma linha vazia, aparece a descrição da intervenção 

autoral, precedida pela cota da página (ou das páginas) do testemunho em que ocorreu e distinta 

por cada fase (Fase 2, Fase 3, etc.): o editor explica discursivamente (não através de um aparato 

de símbolos, por vezes bastante crípticos) a modalidade de intervenção autoral (substituição por 

riscado e acrescento de variante substitutiva ou pela sua sobreposição à lição substituída, 

supressão, acrescento, variante alternativa, etc.), os sinais convencionais eventualmente utilizados 

pelo autor e a topografia da intervenção na página. O da figura 6 é um exemplo muito simples, 

mas há notas que descrevem intervenções autorais muito mais complexas, com muitas fases, como 

se pode ver no exemplo reproduzido na figura 7 – Ms. prep. a1, linhas 30-34 – em que se contam 

sete fases distintas.  
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Figura 7. Exemplo 5. 

 

O discurso do editor aparece em itálico, enquanto os segmentos textuais citados no seu interior 

aparecem em redondo; caso os segmentos textuais citados tenham itálicos, estes são transcritos 

como sublinhados, para evitar confusão com o discurso do editor e também porque aparecem, de 

facto, sublinhados nos manuscritos. 

 

 

Figura 8. Exemplo 6. 

 

Se, como no exemplo da figura 8, a nota de aparato genético regista apenas uma variante, que 

aparece a limpo num ou mais dos testemunhos que constituem o corpus documental dessa edição, 

ela aparece aí transcrita; a variante, evidenciada em azul e contextualizada, é precedida pela sigla 

do testemunho em que figura. 

O aparato pode também conter comentários e informações suplementares, por vezes úteis para 

justificar as opções editoriais na fixação do texto crítico e na reconstrução das etapas da sua génese. 



 

Se as páginas das «Edições» permitem reconstruir o processo genético particular de cada versão 

publicada da obra, a secção «Cotejo» oferece um instrumento de comparação automática e sinótica 

entre versões diferentes do texto e permite acompanhar de forma imediata a sua evolução ao longo 

dos anos e das edições: selecionando nos dois menus disponíveis as versões desejadas para o 

cotejo, elas aparecem em duas janelas textuais, lado a lado, como se vê na figura 9. 

 

 
Figura 9. Cotejo. 

 

Note-se que o instrumento não é perfeito, já que o texto aparece sem qualquer formatação e 

sem divisões entre parágrafos e que o cotejo evidencia também variantes gráficas que, como se 

explicou, não são consideradas no aparato genético. De qualquer forma, as duas janelas podem 

correr no ecrã de maneira sincronizada: cores diferentes evidenciam – como resultado do cotejo 

entre a primeira e a segunda versão selecionadas – o texto invariante, o texto suprimido e o texto 

acrescentado, e, na visualização sinótica, as lacunas textuais são facilmente detetáveis pelos 

espaços vazios existentes na janela da versão lacunar.  

Finalmente, na entrada «A evolução dos conteúdos» é analisado e é comentado o 

desenvolvimento da obra, do ponto de vista da forma artística e dos temas tratados. Naturalmente, 

o modelo editorial é suscetível de alterações e adaptações às situações textuais e às exigências de 

representação de cada um dos géneros textuais a que pertencem as obras a serem editadas no 

âmbito do Projeto REGE. 
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_______________________________________________________ARTIGOS 

 

A Escrita do Mal em Régio e em Bataille 
 

Suzana Rabaça 

 

«Não é o objeto da libertinagem que nos anima, é a ideia do mal.» 

Sade 

 

Pensar o problema do Mal a partir da narrativa regiana é deixar-se embrenhar por caminhos 

resvaladiços e duvidosos, dado o caráter incognoscível da sua natureza. Trata-se de uma temática 

muito abrangente com fronteiras esbatidas, pelo que nos deixaremos levar por reinterpretações, 

próprios de quem não se consegue afastar do seu papel de leitor e que faz da leitura uma 

experiência de simples fruição estética.  

As obras regianas de que partimos ─ Confissão dum Homem Religioso, Jogo da Cabra Cega e 

o ciclo romanesco A Velha Casa- possibilitam diversos olhares e formas de ler.  Acreditamos, 

acima de tudo, que em todas elas se encontra presente o drama único do homem perante o enigma 

da existência. E não será esse o fim último da literatura? 

Como ser religioso que era, o problema da origem do Mal colocava-se-lhe irremediavelmente3. 

No entanto, qual filho pródigo, Régio desvia-se da religião tradicional, à sombra da qual vivera a 

sua infância e, do confronto com essa divindade impiedosa, reivindica a liberdade de poder pecar, 

assumindo a culpa pelo seu gesto de transgressão. 

 Na realidade, o verdadeiro adversário da sua batalha era o próprio Deus «sobre cuja natureza 

(admitindo já a sua existência) nada sabia, e sobre cujas relações com o homem também ignorava 

tudo, e por isso mesmo aceitava uma posição que violentamente o antropomorfizava» (Régio, 

Confissão dum Homem Religioso, 1983: 78).  O único litígio parecia, por conseguinte, ser com o 

Deus-homem, a quem culpabilizava diretamente pelos pecados da humanidade. Entrega-se, assim, 

 
3Torna-se necessário, em todo o caso, reconhecer a problemática regiana do Mal à luz de uma tendência especulativa, 

como aliás reitera António Braz Teixeira em Deus, o mal e a Saudade, para melhor compreendermos o sentido de tal 

preocupação para José Régio, que parece seguir de perto a tradição filosófica do pensamento português, pelo que 

compreenderia o mal segundo três categorias: o Mal metafísico, que resultaria da desproporção do homem face à 

perfeição do Criador; o Mal moral que resultaria da liberdade para poder transgredir; e o Mal natural ou físico, que 

poderia ser visto como a consequência da desobediência do pecado original. 

 



 

a uma luta titânica, sendo a sua narrativa um grito trágico do seu singular destino, que o remete à 

solidão amarga de um proscrito.  

Por tudo isto, estamos em crer que José Régio parece perfilhar uma conceção de natureza 

gnóstica que atribuía os primórdios do Mal à própria divindade, enquanto agente de um mundo 

contraditório e imperfeito. Recordemos as palavras de Umberto Eco, a propósito do espírito da 

gnose, em Os Limites da Interpretação: «A revelação gnóstica narra, de forma mítica, que a 

divindade, obscura e incognoscível, contém já em si o princípio do mal e uma androginia que a 

torna logo à partida contraditória, não idêntica a si mesma. Um seu executor hábil, o Demiurgo, 

deu vida a um mundo instável, em que a própria parcela da divindade tomba como que na prisão, 

ou no exílio. Um mundo criado por erro é um cosmos abortado. Entre os primeiros efeitos deste 

aborto conta-se o tempo, disforme imitação da eternidade» (Eco, 2004: 52). Deste modo, o homem 

enclausurado na própria limitação de que é vítima, reconhece-se como um ser proscrito numa terra 

amaldiçoada pelo caos e pela desordem. Para se indultar do Erro Original, ter-se-ia de confrontar 

com a sua humanidade. Ora, por isso mesmo, o Mal surge entendido como um mecanismo da 

soberania da vontade humana. Ou seja, a opção voluntária pelos excessos e pelas perversões 

revelam-se como um instrumento, ainda que sinuoso, de salvação e de redenção. Umberto Eco 

reconheceu justamente tal pretensão na escrita do Marquês de Sade, o grande libertino do século 

das luzes: «É certamente gnóstica a celebração estética do mal como experiência de revelação 

(Sade), e é gnóstica a decisão de muitos poetas modernos de procurar experiências visionárias 

graças ao esgotamento da carne, por meio do excesso sexual, do êxtase místico, da droga ou do 

delírio verbal» (idem: 54).  

 Também Lèlito, o protagonista de A Velha Casa, se dedica a um projeto megalómano de 

sofrimento, que faz com que a sua disposição para a tortura assuma um desígnio Universal: 

«Assim, através do espaço e do tempo, se reconhecia como um elo vivo numa cadeia da 

humanidade angustiada, palpitante, roída pela fome do Absoluto» (Régio, Os Avisos do Destino, 

A Velha Casa, 2002: 22). Quer isto dizer que a soturnidade feroz que a personagem aparentava e 

vontade de ser a mais desgraçada criatura do mundo revelavam-se-lhe metafisicamente 

vantajosas.  

O Mal na narrativa de Régio liga-se, como vimos, à condição finita do homem, que tem na base 

da sua genealogia uma espécie de condenação determinada por Deus resultante da Queda.  

Poderíamos conceber tal conceção cabalmente pessimista se negasse ao homem a possibilidade de 

resgate do Bem. Na verdade, vai ser o homem, quem audaciosamente tem a capacidade de 



27 
 

recuperar a perfeição de si próprio e de toda a humanidade. É a partir de tal pensamento que 

podemos compreender o enlace trágico do escritor, que sabe o preço a pagar pela liberdade que 

lhe foi concedida, a de poder pecar4.  

Tal significa que a afirmação da vontade soberana do homem ao optar pela devassidão é, com 

efeito, o mecanismo indispensável para regular o sistema de culpa que determina a nossa condição 

humana. Parece ser precisamente esse o sentido das palavras de Régio em Confissão dum Homem 

Religioso que: «tendo nato o conhecimento do Mal e do Bem (pois não fôramos criados à imagem 

e semelhança de Deus?), tendo, com o poderoso auxílio da Graça, o poder de nos encaminharmos 

no sentido do Bem, nós éramos responsáveis por nós e merecedores do castigo e da pena» (Régio, 

Confissão dum Homem Religioso, 1983: 14). Vai reconhecer, portanto, a origem do Mal como um 

castigo divino imposto ao homem pelo pecado de Adão e de Eva, o que significa que todo o homem 

expiaria, desde então, a pena pelo delito de desobediência e de insurreição, vivendo em constante 

estado assombrado e exposto à experiência da sua finitude: «De onde, de quem, veio a serpente? 

De onde a possibilidade de pecado de Adão e Eva?» (idem: 119). É, neste sentido, que se entende 

o projeto de Régio. Por certo, demasiado ousado para alguém que não se conforma com a miserável 

condição de criatura humana e sobre quem pesa o castigo pelo pecado de desobediência e tenta 

resgatar o Paraíso Perdido. Ao olhar as suas chagas, ao condoer-se com as suas dores e ao 

alimentar-se da viscosidade perversa dos seus instintos, reconhece com angústia e assombro, o 

caráter arrojado da sua missão. 

Acima de tudo, Régio sente-se ludibriado perante um destino trágico que o ultrapassa e vive 

em constante tormento face ao eterno castigo imposto por Deus à criatura humana, a quem 

incumbia do resgate da Sua perfeição: «Deus não podia ser perfeito pois gerara um mundo relativo 

e mau: descarregara sobre o homem e o seu mundo (o do homem) a Sua (de Deus) imperfeição. 

Ao homem competia reconquistar para Deus a Perfeição, ─Deus precisava dos homens (…) Mas 

 
4 Toda esta problemática do Mal em Régio liga-se à questão obsidiante para o autor que é a existência de Deus, 

designadamente à conceção de Deus como entidade perfeitamente boa, justa e omnipotente que se torna incompatível 

com a presença de mal no mundo, seja de natureza moral ou natural, como o sofrimento, a doença, a loucura, a morte, 

ou o crime. Neste sentido, socorre-se habilmente da questão do livre arbítrio, isto é, da possibilidade concedida aos 

homens de escolherem livremente entre o bem e o mal. Assim, o homem assume plenamente a sua liberdade como 

sinal de dádiva divina. Esta perspetiva teísta não é, todavia, pacífica e conclusiva para Régio, que não consegue 

compreender como é que um Deus perfeito, sumamente bom e omnipotente permitira a existência de mal no mundo, 

isto é, não gerara apenas seres perfeitos, à Sua imagem. Neste sentido, Régio vai defender o Mal como meio para se 

poder atingir o Bem: o pecado como forma de chegar ao arrependimento. Podemos concluir que para Régio, o Mal 

moral e o Mal natural teriam razão de ser como vias de autoaperfeiçoamento e purificação para o homem. 



 

então os castigos que Deus me reservara para a Eternidade ─ não eram senão a sua vingança? A 

desforra do seu desespero, o testemunho da sua raiva, porque eu o não soubera ajudar?!» (ibidem: 

118).  

Abrir mão do mecanismo conflitual da violência, seria, justamente, retirar a liberdade ao 

homem de poder ofender Deus e vingar-se da chaga da imperfeição a que Este o remetera. Por 

isso, encaminha as suas personagens ao submundo do pecado, da perversidade de forma a 

enodoarem-se na sua própria humilhação para, depois, aguardarem o perdão redentor de Deus. 

Com efeito, nada parece ser deixado ao acaso nesta narrativa simbólica, pelo que os gestos 

obedecem sempre à mesma lógica, conduzindo o homem a uma aparente recriação da ressurreição 

de Cristo. «A ressurreição de Cristo pode ser o símbolo eterno da ressurreição do homem» (ibidem: 

222). 

Trata-se de uma dialética ascendente em que o Bem, conquistado através do arrependimento e 

da humilhação “dolorosista”, estaria desde sempre prometido, como símbolo da misericórdia 

infinita de Deus, numa reintegração simbólica do mito do ressuscitado: «só o Bem é! A perfeição 

de Deus é que é absoluta. A luta entre o Bem e o Mal não passa de uma aparência de que o homem 

é uma vítima demasiado real do lado dele, homem. Na realidade, o triunfo do Bem está assegurado 

desde sempre…» (ibidem: 119). Cabe ao homem a redenção da história arruinada! Perante a 

condenação de uma Humanidade decaída ─entregue a um estado permanente de refazer de uma 

culpa que a transcende─ Régio, qual Prometeu revoltado, ensaia nas suas narrativas um supra-

humanismo de vida maléfica. A opção de José Régio pelo exercício intelectualizado de uma 

expressão angustiada da dor surge, portanto, como uma necessidade obsidiante de prosternação, 

enquanto símbolo do grito mortificado de uma humanidade inteira, expiatória do pecado original: 

«Exprimir (…) o eterno sofrimento dos homens, é o meu único sonho» (Régio, Páginas do Diário 

Íntimo, 2000: 30). Compete, pois, ao homem soltar os liames que o prendem a um mundo assente 

em verdades dogmáticas e arrojar-se aos pés da própria serpente do Mal, para completamente a 

sós com a sua aflição, poder enredar-se nas malhas agonizantes da humilhação piedosa. E, destarte, 

Satã expulsa Satã, como forma de liquidação do Mito Adâmico. 

Prestemos atenção às palavras do autor de Confissão dum Homem Religioso, ao entender o Mal 

sobre variados graus de manifestação: «E o mal ─o nosso mal─ não eram senão as falhas de 

caridade ou de justiça, as mentiras, os atentados contra o conhecimento e falhas, que a nossa 

natureza corrupta podia levar até aos extremos da crueldade e do comprazimento nela, do egoísmo 

extremo, da bestialidade e da fealdade, do gosto da mentira» (Régio, Confissão dum Homem 
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Religioso, 1983: 114).  Tal representação do Mal ─ em particular quando o vincula aos domínios 

da transgressão e da experienciação do interdito─ recorda-nos, sem dúvida, a ótica batailleana5. A 

atender aos vários escritores malditos a que o filósofo do surrealismo francês, Georges Bataille, 

faz referência em A Literatura e o mal, – Emily Brontë, Baudelaire, Michelet, William Blake, 

Sade, Proust, Kafka e Genet, – estamos em crer que também Régio reuniria as condições para 

integrar os ensaios.  

 Recorde-se que, segundo o ensaísta, também Baudelaire procurava a soberania do Mal: “Fazer 

o Mal pelo Mal, é exatamente fazer de propósito o contrário do que se continua a afirmar como 

Bem. É querer o que não se quer –dado que se continua a detestar as forças más- e não querer o 

que se quer – dado que o Bem se define sempre como o objeto e o fim da vontade profunda” 

(Bataille, 1998:25). De facto, a flor do Mal parece ser semeada por Charles Baudelaire, de forma 

deliberada, nas suas poesias e surge como expressão de liberdade, liberta de remorso, sem se deixar 

limitar pela opressão da moral, preconizada pela sociedade burguesa. A essência da poesia 

baudelaireana liga-se, pois, a esta conduta livre e soberana do poeta que só quer o “impossível até 

ao fim” (idem: 38) e se afasta do mundo capitalista e material.  Para os escritores malditos eleitos 

por Bataille, só a transgressão à regra e a adoção pela perversão, pelo crime ou pelo sadismo 

conseguiam libertar o indivíduo do seu caráter finito e mortal: “racionalmente o problema do Mal, 

direi do ser que somos que é primeiramente ser finito (individuo mortal)” (ibidem: 57).  

 Da mesma forma, também William Blake se deixara atrair pelo proibido e, assim como uma 

criança maldita, descera ao abismo do inconsciente, quase tocando as fronteiras da loucura. E tal 

como para Régio, o verdadeiro adversário de William Blake é Deus, porque entende que só “a 

religião tem a pureza da poesia, a religião que tem a exigência da poesia não pode ter mais que o 

diabo, que é a pura essência da poesia: mesmo que quisesse, a poesia não pode edificar, ela destrói, 

só é verdadeira quando se revolta” (ibidem: 74).  O poeta inglês não passa de uma criança rebelde 

e caprichosa que desobedece à autoridade do pai tirano e se deixa atrair pelo interdito. Por isso, 

ouvimo-lo dizer em «O Casamento do Céu e do Inferno»: “Nada avança, senão pelos contrários. 

A atração e a Repulsão, a Razão e a Energia, o Amor e o Ódio são necessários à existência humana. 

 
5 Georges Bataille (1897-1962) destacou-se sobretudo pela postura singular face à questão do mal, que apesar de tudo 

não deverá deixar de ser entendida segundo um contexto preciso de pós-Guerra. A sua postura lúcida, mas igualmente 

tumultuosa, em relação ao papel desempenhado pela literatura na clarificação das consciências, foi determinante para 

um tempo que precisava reconstruir-se a partir dos seus destroços e repensar-se. Por isso, nos vários ensaios que 

compõem a obra A literatura e o Mal para além de uma crítica contundente aos valores morais vigentes, o crítico 

parece desafiar o nascimento de uma supermoral. 



 

Destes contrários nasce o que as Religiões chamam o Bem e o Mal. O Bem é o passivo subordinado 

à Razão. O Mal é o ativo nascendo da Energia” (apud ibidem: 79).  Eis a sua singularidade, a 

entrega ao Mal, como verdadeiro alimento da vida. Torna-se necessário compreender, neste 

contexto batailleano, que a perversão prevê sempre a ordem existente para se atingir, isto é, se não 

houvesse insubordinação às regras, toda a transgressão cairia no vácuo, porque se desligaria do 

seu papel de assombro e de ultraje (entendido como transgressão às normas).  

Em todo o caso, o sentido do Mal puro, enquanto fundamento do ser, parece surgir ligado a uma 

vivência erótica que, quanto mais intensa e violentamente desviada, mais pura e verdadeira se 

revelaria. Bataille, note-se, não deixa de reconhecer duas aceções de Mal: uma teria como fim um 

proveito material e imediato, assente, por conseguinte, num benefício pessoal, enquanto que outra 

assentaria numa noção de puro prazer ─livre e soberano. É precisamente esta última aceção que 

interessa ao filósofo. 

Neste sentido, entende o sadismo como o pressuposto da realização mais autêntica do Mal ─ o 

Mal puro ─ uma vez conseguir aproximar o homem do instante supremo da morte: «Enquanto que 

no sadismo, a questão é gozar a destruição contemplada, sendo a destruição mais dolorosa a morte 

do ser humano. O sadismo é o verdadeiro Mal, se se mata por uma vantagem material, não é o 

verdadeiro mal; o mal puro é quando o assassino, para lá da vantagem material, goza por ter morto» 

(ibidem:17). 

Reconhecendo a profunda correlação entre o Mal e a morte, Bataille via na morte a rutura da 

descontinuidade individual do ser, determinado por uma vida regrada e por uma forte consciência 

do pecado e do proibido. Destarte, a transgressão do proibido, que implica sempre um exceder dos 

limites impostos, reconduz necessariamente o ser à nostalgia perdida da sua continuidade: «Somos 

seres descontínuos, indivíduos que isoladamente morrem numa aventura ininteligível, mas que 

têm a nostalgia da continuidade perdida. Suportamos mal a situação que nos amarra à 

individualidade que somos. Ao mesmo tempo desconhecemos o angustioso desejo de duração 

dessa precariedade, temos a obsessão de uma continuidade primacial, que ao ser geralmente nos 

una» (ibidem: 40).  

O Mal puro reside justamente na atração desinteressada pela morte, que distingue de uma 

aceção do Mal, de cariz mais imediatista, cujo sentido é meramente egoísta e material. Para ele, 

sem dúvida, que o verdadeiro artífice do Mal seria Sade, que levara o erotismo até ao 

arrebatamento e à destruição, aparentemente porque a humanidade lhe era profundamente 

aborrecida: “Excluindo-se da humanidade, Sade só teve na sua longa vida uma ocupação, que 
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decididamente o prendeu, a de enumerar até à exaustão as possibilidades de destruir seres 

humanos, de os destruir e de gozar com o pensamento da sua morte e sofrimento” (ibidem: 102).  

A violência de tais arrebatamentos descritos na obra Cento e vinte dias de Sodoma, que o levaram 

a estados de desordem sexual e de loucura, tinham como fim preciso a autodestruição e o 

aniquilamento e remeteram-no a uma solidão não só física (quando esteve encarcerado por 

diversas vezes na prisão da Bastilha), mas sobretudo a uma solidão moral6.  O problema do Mal 

apresenta-se totalmente na sua forma de pensar sadista, ou seja, como a «desgraça de ser virtuoso 

no crime e criminoso na virtude» (Klossowski, 2008: 78). Nisto residiria a teoria do crime puro 

sadeano, enquanto fundamento do exercício de uma ascese da apatia7. Acima de tudo, é preciso 

compreender que a utopia do Mal em Sade assentava na visão de uma sociedade em estado de 

imoralidade permanente, daí ter-se servido da escrita como forma de conseguir atualizar e 

perpetuar o ultraje e a aberração para lá do instante do ato experienciado. Sem dúvida que, 

descrevê-los foi, efetivamente, o seu verdadeiro ultraje, porque através da atualização da escrita, 

possibilitou a sua constante renovação através do tempo. Sem a linguagem, a aberração esgotar-

se-ia com o próprio ato. 

Para além disso, a vivência de tal frenesi sádico pretendia levar à total anulação entre sujeito e 

objeto, ou seja, carrasco e vítima, que só a ideia de morte, como fim desejado, poderia acalentar: 

«Num tufão sem apaziguamento e sem fim, um movimento leva invariavelmente os objetos do 

desejo ao suplício e à morte. O único termo imaginável é o desejo que o próprio carrasco poderia 

ser a vítima do suplício» (idem: 102). O que significa que, para o perverso, o corpo do outro 

(vítima) é o seu próprio corpo (carrasco), anulando a pretensa alteridade do corpo alheio, uma vez 

que faz irromper no seu próprio corpo a violência e estranheza da perversidade que impõe. Ou 

seja, o carrasco permanece ligado à vítima do seu suplício, à sua própria individualidade, e a única 

aspiração parece ser prolongar o sofrimento até ao limite. Assim, a aparente ostentação do seu 

 
6 Também em Os Libertadores do Amor, o escritor francês Alexandrian, ao referir-se aos escritores libertinos da 

literatura mundial, não deixa de se concentrar no Marquês de Sade, reconhecendo-lhe precisamente essa intenção de 

ultrapassar a vulgaridade e ascender a outro estádio, suprasensível. Por isso, diz Alexandrian que a obra de Sade fora 

«concebida para provocar reações extremas, constitui o exemplo mais puro da “literatura sublime que apenas conta o 

desespero para oprimir o leitor e o obrigar a desejar o bem, como remédio”» (Alexandrian, 1999: 104).  

7 Segundo palavras de Pierre Klossowski em Sade, meu próximo: «Se era violento nos seus desejos – que acontecia 

grande Deus! quando a embriaguez da volúpia o coroava – não era já um homem, era um tigre em fúria, desgraça para 

quem servia então as suas paixões, do seu peito saiam gritos terríveis, blasfémias atrozes, parecia então saltarem 

chamas dos seus olhos, espumava, relinchava, seria tomado pelo deus da lubricidade». (Klossowski, 2008: 88).  

 



 

poder e o orgulho ostensivo da sua condição de desprezo em relação à vítima, denuncia, no fundo, 

a necessidade de partilhar o seu sofrimento, assim como, um desejo de expiação e de 

autoliquidação.  

Sem pretendermos negar o seu ateísmo, tão insistentemente reivindicado nas suas obras, Sade 

teve necessariamente de colocar a questão da existência de Deus: «Não há pior inimigo do homem 

integral que Deus» (idem: 51). Assim, o seu ateísmo era forjado de ressentimento e de raiva contra 

Deus, originando uma teologia destrutiva, que não consistia em negar um crime, mas em admiti-

lo como consequente da existência de um Deus punitivo. Por isso, os seus crimes hediondos 

assumiam um caráter de provocação, como se o ultraje fosse o meio de obrigar Deus a reagir. O 

que significa, em suma, que o problema do Mal se lhe colocava de uma forma quase teológica. É 

o que podemos concluir das palavras do narrador em Cento e vinte dias de Sodoma: «Se houvesse 

um deus e esse deus tivesse poder, permitiria ele que a virtude que o honra e de que fazeis profissão, 

fosse sacrificada como ela vai sê-lo ao vício e à libertinagem? Permitiria esse deus todo-poderoso 

que uma fraca criatura como eu, que, aos seus olhos, não seria mais do que um argueiro no olho 

de um elefante, permitiria ela, digo, que uma fraca criatura o insultasse, o injuriasse, o provocasse 

e o ofendesse como eu o faço à vontade em cada instante do dia?» (ibidem: 80). Mais uma vez 

compreendemos o papel que o assombro e o ultraje provocam no devasso, como móbil do crime. 

O que significa que o objeto de libertinagem deixaria de ter interesse se o bem deixasse de existir, 

uma vez que é a sua existência que garante a continuidade do Mal.  

Repare-se que tal como em Régio, também em Sade a questão do livre arbítrio se coloca: «Não 

só a possibilidade de fazer o bem não é excluída, mas é ela que torna o crime valioso» (ibidem: 

80).  No fundo, o grande aristocrata libertino também defende a existência de um Mal metafísico, 

ao admitir o crime como decorrente de um Deus castigador e infernal, uma vez que todo o sistema 

de culpa asseguraria a consequente virtude da expiação desse pecado. Ora, todos os males com 

que Deus atormentava ab initio a humanidade, acabavam por ser o único mecanismo de resposta 

à agressão divina, ao serem objeto de livre arbítrio. Como se a agressão divina, ao iniciar este 

mecanismo de violência, legitimasse para sempre ou a impunidade do culpado, ou a possibilidade 

de expiação da culpa. Isto porque Deus era, desde já, o verdadeiro e único culpado e nenhum 

homem, qualquer que fosse comportamento, virtuoso ou criminoso, poderia escapar a esse destino 

horrível: «Assim, longe de “negar Deus como ateu ou de o ilibar das culpas como deísta”, a 

consciência do devasso libertino consente em admiti-Lo com todos os seus vícios. A existência do 

Mal do mundo fornece-lhe o meio de expor Deus, o culpado eterno porque agressor original, e 
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com esse propósito recorre sempre às categorias morais como a um pacto que Deus teria violado. 

O sofrimento torna-se uma carta de crédito sobre Deus» (ibidem: 83). Sade insultava e injuriava 

Deus, tal como Régio, para O obrigar a manifestar-se. E perante o seu silêncio, vingava-se 

recorrendo a crimes extraordinários e indizíveis somente à altura dos castigos diluvianos de Deus. 

Com tais disposições, Sade levara até ao expoente máximo o seu ateísmo materialista8, que só se 

comprazia no aniquilamento fatal da humanidade. 

 Ora, tal como o Marquês libertino, também Georges Bataille despe o mundo dos preconceitos 

e do sentimento de arrependimento defluente do pecado, sustentando uma dinâmica fundada numa 

desconstrução religiosa e moral ao reivindicar o lugar do Mal puro. Neste sentido, toda a 

experiência de violência que implique infração, serve-se da função dos próprios princípios 

reguladores, enquanto propiciadores de transgressão: «A lei (a regra) é boa, ela é o próprio Bem 

(…), mas um valor, o Mal, decorre da possibilidade de infringir a regra. A infração atemoriza ─ 

como a morte; ela atrai, no entanto, como se o ser apenas se agarrasse à duração pela fraqueza» 

(ibidem:34). O Bem, ligado à regra, acaba como vimos por potenciar o Mal, uma vez que, ao 

desenvolver os sentimentos de angústia e de medo perante a infração, não deixa de exacerbar a 

predisposição para o interdito. A procura da continuidade do ser serve-se, portanto, do erotismo, 

enquanto mecanismo de suspensão do estado de limitação humana social e moral.   «O que o 

erotismo implica» –- diz Bataille – «é sempre uma dissolução das formas constituídas, ou seja, 

repetindo, das formas de vida social, regular, que fundam a ordem descontínua das 

individualidades definidas que somos» (ibidem: 18). Recordemos a este propósito o sexto artigo 

da revista Documents, intitulado «O Dedo Grande do Pé», onde o filósofo enaltece aquilo que pode 

ser objeto de desejo erótico, desviado do ideal de beleza tradicional, mas precisamente por ser a 

parte mais abjeta e grotesca do corpo do homem. De tal modo que conclui desta forma o artigo: 

«Um regresso à realidade não implica nenhuma nova aceitação, mas quer dizer que somos 

seduzidos baixamente, sem transposição e até ao grito, arregalando os olhos: arregalando-os assim, 

perante um dedo grande do pé» (Bataille: 1994: 50). Ainda que de forma caricatural, o assombro 

perante a horrível fealdade e a atração pelo desvio chama os homens à sua verdadeira natureza 

humana. E quanto mais humano mais desejável. A filosofia de Bataille alimenta-se, como vemos, 

do assombro, como móbil de conjurar a monstruosidade do ser. 

 
8 Cfr. Klossowski, 2008: 74. 



 

E não será precisamente este ‘modo de ser’ de matriz batailleana o revelado pelos protagonistas 

quer em Jogo da Cabra Cega quer em A Velha Casa? De facto, tanto Pedro Serra, como Jaime 

Franco ou Lèlito, adotaram desde sempre uma vivência erótica bastante desviada, denunciadora 

duma forte incapacidade de amar. Tal registo comportamental de anormalidade erótica por parte 

de Pedro Serra, tem o seu apogeu na relação pervertida e tendencialmente mórbida mantida com a 

Srª Dª Felícia, abandonando-se «ao baixo prazer de caluniar, de conspurcar pela imaginação a 

digna criatura» (Régio, Jogo da Cabra Cega, 1982: 151).  Ou seja, o desenfreamento de 

imaginação viciosa assume-se para Pedro como um exercício de projeção erótica típico de um 

drama de alteridade, ao servir-se de um mediador erótico para expressar as suas pulsões: «O meu 

desejo por ela era já um vício ─ com todas as complicações, ânsias e sabores dum vício; com toda 

a putrefação do vício. E sobre o corpo de Srª Dª Felícia eu procurava também satisfazer qualquer 

coisa como o desejo do que em mim é mais desgraçado e mais vil…Tendo assim raízes nos antros 

mais sinuosos da vida psíquica» (idem: 181). Desde logo, reconhecemos que nesta relação de 

degradação voluntária, a Srª Dª Felícia representava o papel de vítima, que impulsiona a força 

transgressora do carrasco libertino. Nenhuma candidata reuniria aqui melhores condições para ser 

vítima de devassidão e degradação do que esta mulher devota e virtuosa, que urge macular e 

contaminar de vício e de pecado. De modo que a imagem desta vítima altamente ofensível, 

associada à ideia religiosa da decência e da pureza de Deus, assume um caráter paraxístico de 

elemento proibitivo, que predispõe mais violentamente o libertino ao ultraje e à devassidão. Mais 

uma vez o sentido do ultraje vai colaborar com a transgressão. 

Em contrapartida, Lèlito, em A Velha Casa, não conseguindo estabilidade amorosa nem com 

Livinha nem com Mariana ─ de quem chegara a ter uma filha ─ vai finalmente encontrar em Cerise 

─ a prostituta ─ o conforto emocional, como resposta às suas incontidas explosões carnais, de 

abertura desatormentada ao ilimitado.  Estamos em crer que aqui o narrador abriu mão do típico 

objeto vitimário, ligado à pureza, para se servir de uma jovem viciosa, com o objetivo de colaborar 

na obstinação do seu vício e no encarniçamento das suas perversões 9. 

 Será Jaime Franco, em todo o caso, quem surge incontestavelmente ao longo da narrativa 

regiana como o representante da expressão do erotismo desviado de índole batailleana. Servir-se-

 
9 Não deixa de ser interessante relembrar que o conceito de prostituição sagrada se encontra no cerne da poesia de 

Baudelaire, onde a santidade e a volúpia vão de mãos dadas. De facto, foi com o cristianismo que se deu a separação 

entre prostituição e religião. O que significa que para o poeta francês a prostituição é eminentemente religiosa. Tal é 

a tese do Ensaio sobre Baudelaire La prostituition sacrée, de Reginald McGinnis. 
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á para tal de Melle Dora, para desenvolver um jogo perverso esteado pela insensibilidade estoica e 

pela crueldade sádica e no qual Jaime Franco vai assumir o papel de carrasco Todo-Poderoso, 

dando origem a uma representação de soberania divinomaníaca10. 

Por outras palavras, Jaime interpretava o papel do soberano que se deleitava em manipular as 

suas submissas marionetas humanas. O gélido desprezo e a distanciação calculada que Jaime 

Franco representava ao amesquinhar e espezinhar as suas vítimas, revestiam-se de um forte pendor 

sádico. Em Discours de la Méthode (ou as pseudo-memórias incompletas de Jaime Franco), o seu 

autor descreve a relação de sujeição de Melle Dora perante os jogos dominadores de Jaime Franco: 

«a sua passividade ante o desprezo, a crueldade ou a indiferença com que eu a tratava era 

completa» (Régio, Jogo da Cabra Cega, 1982: 369).  

 Efetivamente, a humilhação que Franco cultivava nas suas vítimas elevava-o, assim, a um 

estatuto de soberania superior como se depreende pelas palavras que ficaram registadas pelo seu 

duplo em Discours de la Méthode (ou as pseudo-memórias incompletas de Jaime Franco): «Eu 

poderia afirmar que as minhas crueldades para com ela tinham uma finalidade que me transcendia 

e a transcendia: Obrigá-la a sofrer, elevá-la à categoria dos que ainda sofrem» (idem: 369). 

Ambos se empenhavam, por conseguinte, em representar os seus papéis, assumindo formas de 

posicionamento precisas nesta encenação de arrebatado e desviado erotismo. A entrega a uma 

volúpia sensual seria mais intensa, quanto maior fosse a interiorização do sentimento da 

transgressão e de monstruosidade integral, de forma a desaguar numa explosão catártica de miséria 

humana11. É por isso que Pedro Serra diz a Melle Dora: «Ele é um homem profundamente perverso 

e fez de ti uma coisa sua. Tudo o que dizes é dele, nem que também o não saibas. Ele cultivou em 

ti a sua imoralidade, e fez de ti um objeto pronto à satisfação de todos os seus caprichos…  Eis a 

sua única superioridade: suscitar o mal em todos os que se lhe aproximam!» (ibidem: 299). 

 

 

 
10 Tentámos fazer um reaproveitamento do conceito apresentado por João Gaspar Simões, em Crítica II, no que diz 

respeito às obras de José Régio. Neste sentido, segundo o crítico literário, as obras regianas caracterizavam-se pelo 

seu egocentrismo e pela sua divinomania. (Cfr. Simões, 1938-1961: 109).  

11 Diz o duplo de Pedro Serra em Discours de la Méthode (ou as pseudo-memórias incompletas de Jaime Franco: 

«às vezes eu usava para com ela, nas nossas devassidões, daquele tom de repugnância com que se manda fazer um 

serviço desprezível e urgente a quem seja capaz de o fazer. Sim, havia muito de postiço nesse tom. Mas o nosso prazer 

resultava profundo, monstruoso…» (Régio, Jogo da Cabra Cega, 1982: 370). 



 

 

 

Desenho de José Régio: personagem “Jaime Franco”.  
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Jaime assume-se, por conseguinte, como o magnânimo agente do Destino e Melle Dora a sua 

vítima imolada, ao simularem uma interpretação sagrada do espírito de ultraje e de deboche. Desta 

maneira, ao pretender garantir à sua vítima o desfrute da sua condição de sacrificada, numa ânsia 

de aniquilação total, Jaime encarna o papel do verdadeiro libertino superior, portador de um 

egoísmo e apatia absoluta, com plena consciência do domínio que adquiria sobre ela. Por isso 

mesmo, Jaime Franco vai afirmar no seu Manuscrito: «Depressa se tornaram escravos quer das 

minhas opiniões quer dos meus caprichos (…) o meu domínio absorvente sobre os amigos, me 

dava a cada nova conquista uma satisfação de orgulho e qualquer coisa como um prazer da 

voluptuosidade intelectualizada. Refinando esse prazer, complicando-o pelo que imperfeitamente 

chama hoje crueldade mental, eu sugava como um parasita as minhas vítimas (…). Pensemos num 

parasita que por insaciabilidade (…) tivesse de incorporar na sua, toda a seiva estranha. O termo 

de vítimas também exigiria esclarecimento, porque as minhas vítimas bem poderiam aproveitar 

com serem vitimizadas. Quero dizer que por seu turno me poderiam sugar a mim» (Régio, Vidas 

são Vidas, A Velha Casa, 2003: 233).  

Jaime Franco ─o verdadeiro libertino superior─ parece, de todo, pretender dar continuidade a 

um projeto supramoral que tinha em Sade o seu mentor, assente na promulgação da soberania do 

homem, como princípio e fim do ateísmo racional, que deveria solver as formas de moral humana. 

A apologia da perversidade sadeana rege-se por um ideal de ascese da apatia que, segundo Maurice 

Blanchot «est l’esprit de négation appliqué à l’homme qui a choisi d’être souverain. C’est, en 

quelque façon, la cause ou le principe de l’énergie» (Blanchot, 1986: 58). Neste sentido, o homem 

de Sade- estoico e associal-desenvolveria um mecanismo de distanciação e apatia, friamente 

calculados, em relação a todas as manifestações sentimentais, inibidoras da fraqueza e fragilidade. 

Por essa razão, toda a ação do homem reger-se-ia segundo um princípio da perversão absoluta e 

monstruosidade integral potenciadas até ao infinito.  

A apologia desta atitude sadeana de libertino sádico, que se expressa no orgulho da sua condição 

e no desprezo pelos outros, encontra-se explícita nas palavras da personagem regiana: «Desde 

bastante novo sou pouco acessível à piedade perante a degradação humana, qualquer que seja» 

(Régio, Vidas são Vidas, A Velha Casa, 2003: 237). Trata-se, com efeito, de uma estratégia 

superiormente moral que corresponde a um desprezo por todo o género de fraqueza humana, 

incapaz de suportar o prazer adveniente da tortura. E desta forma, o libertino superior cultiva um 

egoísmo integral, como podemos compreender a partir das palavras de Maurice Blanchot: «Je fais 



 

ce qui me plaît, dit le héros de Sade, je ne connais que mon plaisir et, pour l’assurer, je torture et 

je tue» (Blanchot, 1986: 20). Efetivamente, insistimos, sacrificar as suas vítimas seria para o 

devasso libertino, fonte de prazer e de virtude, enquanto reflexo do seu poder supremo.  

A vertigem do poder a que Sade se entrega, ou seja, a crueldade com que tenta esmagar os 

homens parece justamente refletir o procedimento associal e marginal do supremo libertino 

regiano ─ Jaime Franco. Na verdade, o sentido da desordem que encarna remete-o a uma solidão, 

que longe de o desvigorar, antes o engrandece porque o distancia da mediocridade humana. 

Jaime Franco era atraído de forma indelével pelo Mal puro, a perversão e o sadismo, excluindo-

se de toda a humanidade. O aborrecimento pela normalidade desprende-se da monstruosidade nos 

seus atos e determinam o seu sentido. Efetivamente, a postura aparenta-o ao herói sublime dos 

românticos, com traços decadentes de satanismo. Surge, por conseguinte, portador de um 

angelismo satânico que oscila, entre o polo do bestialismo repulsivo e o do libertino superior. No 

seu retrato entrecruzam-se traços que vão do humano ao supra-humano, do infantilismo à 

megalomania psicótica, do belo ao repulsivo, do requintadamente afetado ao deboche da 

sinceridade, numa complexidade paroxística que se repercute, igualmente, no despertar de 

sentimentos contraditórios nos outros, tais como a repugnância, o assombro, o desejo erótico ou 

até a admiração. A atração pelo Mal parece ser, ainda assim, o único elemento estável deste ser 

múltiplo e complexo ─que se serve do paradoxo como expressão da verdade─ transferindo a sua 

tendência megalómana a um domínio do escândalo e assombro amoral. 

Descendente do reino de Satã, numa versão atualizada da mitodemonologia de raiz 

medievalizante, Jaime apresenta-se como o ser de feições equívocas, envolto numa aura de bizarria 

e de morbidez12, tal qual, o Arcanjo da Noite, um ser maldito, libidinoso e artificioso13, que se 

deleita com a sua própria queda e se extasia perante os abismos terríficos do seu ser tenebroso 

para, deste modo, se  humilhar na sua própria miséria e lamber as suas chagas, numa vivência 

exacerbada de devassidão e vertigem sacrílega. De inspiração fantasmática, recorda-nos um 

 
12 Em Os Avisos do Destino, vol. II, do ciclo romanesco A Velha Casa, Jaime Franco aparece da seguinte forma 

descrito sob a focalização interna de Lèlito «Era um homem antes baixo, todavia muito bem proporcionado, e 

certamente mais forte do que à primeira vista pudera parecer. Tinha feições talvez belas; pelo menos, corretas, ou até 

finas, apesar do queixo fendido e a boca um tanto grande, fria. Mas a verdade é que, de princípio, os seus olhos 

cinzentos muito claros, quase brancos, mal permitiam ver as linhas do seu rosto. Possível era que as mulheres o 

achassem atraente; ou ele despertasse nelas uma curiosidade de ordem sensual e mórbida» (Régio, Os Avisos do 

Destino, A Velha Casa, 2003: 109). 

13 No que concerne a este aspeto da sua personalidade, diz Franco a Pedro Serra, quando este acorda no quarto da 

Grande Pensão ─ Hotel: «cultivo as aparências com um pequeno prazer perverso…” e mais adiante: “Pelas mesmas 

razões que tenho prazer em me esconder, em me disfarçar, preciso também de me confiar e me descobrir» (Régio, 

Jogo da Cabra Cega, 1982: 116). 
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verdadeiro herói byroneano, tal como Mario Praz em A carne, a morte e o diabo na Literatura 

Romântica nos apresenta: «Eles semeiam ao seu redor a maldição que pesa sobre o seu destino, 

arrastam como sendo ilusório, a quem tem a desgraça de se encontrar com eles (a imagem é de 

Manfred, III, I); autodestroem-se e destroem as infelizes mulheres que caem na sua órbita. O seu 

vínculo com a amada é o de um demónio incubo em relação à sua vítima» (Praz, 1999: 160).  

Advogando justamente tal ideia, João Manuel de Sousa, no ensaio O Numinoso na ficção 

narrativa de Régio, realça uma série de traços físicos em Jaime Franco, de ascendência 

mefistofélica: «as orelhas pontiagudas e protuberantes; o frio olhar de rapina parece espreitar uma 

presa; a mão inerte e descolorida ‘é própria dum cadáver’; a testa ‘marmórea’, as sedutoras ‘malas-

artes’; os talentos ‘musicais’, as manipulações torturantes» (Manuel de Sousa, s/d: 143). Todos 

estes elementos emprestam à personagem um posicionamento bastante equívoco e misterioso, 

aureolando-o, sem dúvida, de um romantismo satânico. 

Repare-se ainda que, na personagem luciferina regiana, há dois elementos principais de 

evocação mitodemonológica. Referimo-nos, concretamente, às mãos e aos olhos. É interessante 

percebermos que a representação de beleza medúsea se encontra atualizada no pormenor simbólico 

da mão de Jaime, detalhe que não vale por si só, mas que se amplia à totalidade do indivíduo, como 

símbolo da sua natureza fraudulenta e misteriosa. À luz do que se desenvolveria um jogo de 

ocultação e de desvendamento a que a personagem se entregaria com desvelo e o orgulho 

necessários de quem descobre nessa postura a eficácia de cada gesto. Assim se compreende a 

desconfiança de Pedro Serra ao aperceber-se do pormenor da mão de Jaime: «Aquela mão alva 

caída na mesa, aquele licor verde, aquele ar de quem se isola para que os outros o vejam ─ não 

enganavam» (Régio, Jogo da Cabra Cega, 1982: 52). Mais à frente, volta a reincidir a sua 

focalização na mão de Jaime, de onde emergem características de natureza cadaverosa, 

circunjacentes e um submundo terrífico e fantasmal: «O contato dos seus dedos ósseos, frios, deu-

me um instante de quase repugnância … como os dedos de um morto» (idem: 54). 

Também o olhar medúseo ─pelo que este tem de petrificador e de mórbido─ indicia vestígios 

da beleza maldita, desprendendo um halo misterioso de forte tradição miltoniana: «Os seus olhos, 

assim, olhando-me frios, brancos, pareciam-me enormes e como artificiais; mas no fundo da sua 

fixidez de globos de vidro, eu via não sei quê de escondido e presente, comum a nós dois, que a 

um tempo me aterrava e atraía» (ibidem: 98). De facto, pela sua forma simbólica caricatural e 

excessiva, parece estarmos bastante próximos do Satã de Milton, de que nos fala Mario Praz, - o 



 

Satanás humanizado que «assume de forma definitiva um aspeto de beleza decaída, de esplendor 

ofuscado pela melancolia e pela morte» (Praz, 1999: 121). 

De tradição demonológica, o Satã de Milton desvia-se da sobrenatural e espetacular figura do 

Satanás Medieval, e surge, antes, como um rebelde indómito, um delinquente sublime, dando 

forma humana à figura sobrenatural de que a cultura religiosa estava fortemente impregnada. Neste 

sentido, também a personagem regiana figura o papel de arcanjo da noite o qual, apesar da sua 

figura de excecionalidade, não deixa de se mover e embrenhar em pleno meio humano. 

É com este espetro metamorfoseado, de olhar alquímico e vocação aniquiladora, que Pedro 

Serra se vai assombrar: «A minha excitação desencadeou-o. Jaime cresceu sobre mim. Eu 

encolhia-me de olhos esgazeados para o seu vulto de repente gigantesco. As suas mãos, enormes, 

levantaram-se com lentidão. Os seus olhos como vítreos hipnotizaram-me. Fechei os meus, 

oferecendo o pescoço para que ele me estrangulasse…» (Régio, Jogo da Cabra Cega, 1982: 350). 

A bestialidade desconcertante reduzia baixamente, através do assombro, Pedro Serra até ao grito 

surdo e ao arregalar dos olhos. 

Recordemos que este quadro dramático termina com a identificação da vítima e do carrasco, 

numa consumação de natureza psíquica, enquanto expressão de desdobramento interno do 

narrador. Tal confluência demencial de desdobramento de Pedro Serra em o outro de si, de 

expressão diabolizante, vai atingir um estado de auto-esgotamento, fortemente alienante e 

demencial. A crise experienciada pelo sujeito, levada ao seu máximo expoente, seria a 

condicionante necessária da remoção das máscaras e da tentativa do seu desvendamento interno. 

O assomo do seu lado absconso e perverso irrompe precisamente nesses momentos febris, que 

dissipam o ser de si mesmo e o parecem elevar ao absoluto.  E o instante-limite da morte seria, por 

ventura, o momento decisivo para o homem projetar todo a sua vontade de se ultrapassar e de se 

confrontar com o outro supraterreno. 

Compreende-se, portanto, que seja face à eminência da morte (momento que, segundo Bataille, 

restituía o ser à experiência da continuidade) que Pedro Serra descobre o seu outro de si, 

demoníaco e monstruosamente amoral. Trata-se de descer aos abismos sinistros da sua própria 

individualidade, apressando a sua queda no à-margem da vida social, para que, nessa orgulhosa 

solidão, se defrontasse com a estranheza da sua anormalidade. É do confronto com a sua 

disformidade, vivido num quadro psicótico de demência, translada o ser a um mundo manicómico. 

Uma vez que a emergência de elementos adversos à razão desapossa-o de si mesmo e afasta-o dos 

outros, instalando-o num universo de transgressão em relação a todos os códigos de valores 
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comuns. O isolamento trágico, que coincide com o desmoronamento das normas, instalaria de vez 

o protagonista no universo da demência, no qual só a morte parecia ter razão de ser. 

Poderemos, para além disso, entender a faceta demoníaca de Jaime Franco à luz de um processo 

de transferência intrapsíquica do ser, em que Franco se despe da sua representatividade individual 

e se assume como sendo o outro de Pedro Serra, isto é, um grau superior de consciência de Pedro, 

o seu outro sombrio e esconso, que jazia soterrado nos recessos mais profundos do seu ser. Neste 

sentido, o drama de alteridade é transladado a uma dimensão psicanalítica e surge encenado na 

metamorfose alucinatória que Pedro experimenta em frente ao espelho do seu quarto: «Foi quando 

mentalmente repetia “Ele e eu…, ele e eu …” que um arrepio me eriçou a espinha, as gengivas, a 

raiz dos cabelos. Tinha-me levantado. Estava diante do espelho. E via as minhas mãos verdes, 

errantes, encherem-me a cara de carícias nervosas» (idem: 156). Ao pressentir o seu ser bipartido, 

Pedro experiencia simultaneamente uma descorporização, no sentido de desmaterialização física, 

mas também uma recorporização, assumindo um conflito ─assente em movimentos de sedução e 

repulsa─ entre o eu e o outro, isto é, ambivalentemente, entre Pedro Serra e Jaime Franco: «É que 

falando intimamente de Jaime Franco, eu o fora identificando comigo; e principiara a não pensar 

em Jaime nem em mim. Pensava numa como justaposição de nós ambos; e procurava definir esse 

fantasma quando o mistério se me abrira…» (ibidem: 156). Ao aludir ao mistério da lucidez, isto 

é, à manifestação da sua própria autenticidade, através de um outro de si14, Pedro Serra desapossa-

se da primeira imagem que vira refletida e abre-se à imagem fantástica que parece justapor-se a si 

próprio. Esta vivência de demonofonia15 que, segundo Duarte Faria em Metamorfoses do 

Fantástico na Obra de José Régio, faria do homem o local de conflito para si próprio, isto é, o 

espaço interior de desencadeamento fantástico, é polarizada de forma expressiva neste episódio 

em que o espelho assume o papel de objeto medial de abertura ao fantástico. 

Por certo que este processo de redução luciferina coincide com o domínio da psicanálise 

freudiana indo, de certo modo, ao encontro da teorização diabólica de Sade, para quem o demónio 

é sempre o próprio Mal que coabita no homem. Tal processo de transferência do demoníaco a um 

universo intrapsíquico surge, justamente, esclarecida por Muchembled16: «Para nós os demónios 

 
14 Trata-se de um mistério insolúvel, que Óscar Lopes reconhece como drama de alteridade irredutível, por ser um 

«estrebuchar de uma sinceridade que nunca se vê absoluta, que padece de intransparência, e in-identidade de si a 

outrem (…) acabando por fazer da sua própria autenticidade inatingível um Outro de si» (Lopes, 1987: 662) 

15 Cfr. Faria, 1977: 53. 

16 Robert Muchembled é autor da obra Uma História do Diabo, século XII a XX, onde ao partir da exploração da 

figura de Satanás, na cultura ocidental, vai desenvolver uma perspetiva histórica da imagística demonológica, eivada 



 

são desejos maus, reprovados, fruto de impulsos reprimidos, recalcados. Limitamo-nos a recusar 

a projeção que a Idade Média fizera dessas criações psíquicas no mundo exterior; pela nossa parte, 

deixamo-las nascer na vida interior dos doentes em que habitam» (Muchembled, 2003: 292). 

Enfim, como vimos, apesar de constatarmos, quer em Bataille quer em Régio, visões 

semelhantes, sobretudo no que diz respeito à procura da verdade do ser, não deixamos de 

reconhecer, ainda assim, que certas posturas face à representação do Mal parecem ser notoriamente 

diferentes. Uma vez que, se para Georges Bataille, a monstruosidade e a violência são o 

fundamento humano, para Régio tais estados de crise, de desordem humana são transitórios. Quer 

isto dizer que, enquanto Bataille se entrega totalmente ao mundo da desagregação e do interdito, 

arruinando todos os princípios reprimidos pelo cristianismo e pela moral; Régio, pelo contrário, 

nega Deus e remete-se ao pecado, mas com o objetivo premeditado de poder voltar a ser recolhido 

no Seu seio, cumprindo o destino de filho pródigo que regressa arrependido a casa do Pai. 

Logo, enquanto Bataille, pretende alimentar-se do interdito e da abjeção, como formas 

continuadas de luta consigo próprio, ou seja, como estruturas de acicatamento do prazer puro, no 

sentido de se desembaraçar de uma ontofobia; Régio contrariamente parte desse conflito 

dramático, mas a sua posição assume uma intencionalidade de drama ascendente, eminentemente 

teológico. Assim, a entrega à perversão e ao pecado implica para o escritor presencista a 

possibilidade de arrependimento e de expiação pela ofensa ao Pai. O que significa, que o Mal em 

Régio não sai completamente do âmbito religioso, enquanto que Bataille vai mais longe uma vez 

tentar demonstrar a liberdade que advém vivência sagrada do erotismo e do Mal puro, ao defender 

um estado universal de amoralidade e de animalidade, que nos libertasse de vez do jugo do 

preconceito e do artificialismo moral. Tal como em Sade, o seu pensamento parece ser claro. Se 

toda espécie humana se corrompesse, isto é, se não houvesse mais do que perversos, o objetivo do 

sádico e do libertino teriam sentido? Não será necessário, para que o fenómeno do assombro se 

dê, manter a possibilidade de insubordinação e de transgressão?  Porque na realidade Bataille 

queria libertar-se completamente da ideia de Deus, convidando o homem a viver num mundo 

completamente isento de normas da razão. Com efeito, segundo confirma Alexandrian em Os 

Libertadores do Amor, Georges Bataille tentou desenvolver uma «‘mística sem Deus’ e uma forma 

de ‘santidade’ dionisíaca, que [passaria] pelo excesso, pela desmesura, mas não pela abstinência» 

(Alexandrian, 1999: 361).  

 
de testemunhos teórico-práticos. Ao longo da sua obra vai apresentando, pois, as várias metamorfoses sofridas pelo 

imaginário diabólico, partindo do séc. XII até à atualidade. 
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Em todo o caso, ambos os autores libertinos se deixaram seduzir pela sombra e pelo Mal e 

fixaram sem pestanejar a sua horrível fealdade, encarregando a escrita de participar nos seus atos 

perversos, que deveriam ser indizíveis aos olhos de Deus. A escrita foi conivente com os seus 

pensamentos e ações. Essa é a sua maior culpa! Pois sabiam de antemão que a literatura jamais 

poderia ser considerada inocente, muito pelo contrário, dever-se-ia considerar culpada, por 

perpetuar a sua injúria. 
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Maria Eugénia ("O Vestido Cor de Fogo"): no Limiar de dois Arquétipos 

 

Maria José M. Madeira D’Ascensão 

Instituto Politécnico de Portalegre, Portugal 

 

A existência de arquétipos no inconsciente coletivo como representações de traços comuns 

(conflitos, atitudes e traços de espírito) aos seres humanos, sujeitos a mudanças funcionais 

decorrentes da própria cultura, nasceu com o famoso psiquiatra suíço Carl Gustav Jung. 

Conquanto, claro está, numa vertente psicanalítica, a noção de arquétipo possibilitasse conhecer 

profundamente a psiquê humana; numa vertente literária, e nos contornos da ficção em que tantas 

vezes esta se estabelece, este conceito concretiza-se num paralelo com a realidade retratada do ser 

humano em determinados contornos culturais e ao longo dos tempos, pois: 

 

«No âmbito psicanalítico, entender os arquétipos é o reencontro com as raízes profundas 

da psiquê humana. Na literatura, identificá-los é a possibilidade de discutir a condição humana, 

permitindo reconhecer os traços subsistentes através dos tempos, assim como as relações 

distintas que cada cultura estabelece.»17 

 

Num panorama circunscrito à figura feminina, o conceito de arquétipo tem, assim, evoluído, 

diversificado e adquirido distintas nuances que se vestem de contornos temporais e culturais, num 

vasto âmbito artístico como a literatura, o cinema, a pintura, a música, etc. Do mesmo modo, a 

literatura regiana, nos vários géneros que abrange, granjeia toda ela, sem exceção, vários, 

aprofundados e bem fundamentados arquétipos femininos. 

Não querendo nós visar todos os paradigmas que podemos encontrar na personagem feminina 

regiana, quer pela vasta dimensão e número, quer pela frondosa extensão e densidade merecedoras 

de ampla e cuidada atenção, circunscrevemo-nos nós, então, presentemente, a uma parte da sua 

obra que compila genialmente vários modelos femininos, enraizando-se no título que para essa 

diversificação e profundidade aponta – Histórias de Mulheres.  

 
17 Silva, Mônica Gomes da, “O arquétipo da mulher fatal espanhola: ecos na literatura brasileira” In XIV Congresso 

Nacional de Linguística e Filologia. Rio de Janeiro: Almanaque CIFEFI, 2010, p. 1216. 



 

Ainda, e porque se impõe mirar uma análise mais objetiva, todavia minuciosa, focaremos 

apenas uma das curtas narrativas inseridas na coletânea referida que, pela duplicidade de arquétipo 

sublimemente arquitetada pelo autor e faseadamente vivenciada pela mesma personagem, se 

impõe: O Vestido Cor de Fogo. De facto, neste conto, Maria Eugénia – que partilha o protagonismo 

com a personagem masculina representada pelo seu marido – começa por representar o modelo 

clássico da mulher submissa, doce e frágil, sendo que gradual e irreversivelmente acaba por 

assumir outro: o da mulher sedutora, indomável e fatal.  

Assim, e de modo a examinarmos o percurso arquetípico complexo desta personagem feminina 

que nela desenha dois perfis distintos, importa primeiramente observarmos a diegese a que nos 

reportamos e algumas das categorias da narrativa que a constroem. Neste âmbito, comecemos, 

então, por visar o outro protagonista: a personagem masculina que se identifica simultaneamente 

com a entidade narradora presencial e omnisciente, sustentada numa voz que arroja o 

conhecimento, a razão, o pensamento e a emoção. Este ser ficcional que se vai desmaterializando 

gradualmente, vingando quase como uma entidade espectral – pois que nunca nomeado e 

parcamente descrito em termos físicos – acaba por assim projetar Maria Eugénia como a outra 

protagonista desta curta narrativa, pelo que poderíamos assim dizer que duas figuras principais 

ocorrem paralelamente na mesma diegese, mas em panoramas distintos. 

Considerando, então, este protagonista masculino, enquadremo-lo, pois, na respetiva diegese 

em que este representa um jovem médico (recentemente formado) pertencente a uma classe 

socioeconómica média-alta. Esta personagem patenteia ser culta, honesta e idealista e manifesta 

ter ambições profissionais e sociais plenas, mas não excessivas – sóbrias, de facto – em conjugação 

com o ideal feminino que concebera como par: o de esposa e mãe dedicada, dona do simbólico lar 

harmonioso e pacificador. 

 

«Esperava encontrar uma doce companheira que abençoasse com olhos de agrado estas 

minhas louváveis disposições, animando-me e consolando-me nas horas amargas, partilhando 

comigo a plenitude dos momentos de triunfo… Em suma: o eterno sonho da clássica felicidade 

do lar! (…) Assim esperava chegar à velhice acompanhado pelo amor de minha mulher, a 

afeição de meia dúzia de amigos escolhidos, e o respeito dos filhos a quem deixaria não uma 

fortuna, mas um bom nome e um bom exemplo.»18  

 

 
18 Régio, José, Obra Completa: Contos e Novelas. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 2007, p. 169. 
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Entretanto, esta personagem apaixona-se por Maria Eugénia que conhecera num baile de 

carnaval, numa casa particular. Esta última representava, então, uma figura cândida, frágil e dotada 

de uma beleza simples que, não obstante esta pureza, prenunciava algo de singular ainda por 

apurar. Afigurando-se como pertencente a um arquétipo feminino clássico – aquele que respondia 

às pretensões da personagem masculina – Maria Eugénia demonstrava-se uma ouvinte delicada e 

loquaz inteligente; encantadora nas vivacidade e fragilidade infantis e detentora de um certo recato 

feminino norteado por atos ingénuos de sedução inocente. O seu poder de magnetismo constatava-

se no ideal sóbrio e polido que prometia, conquanto este brotasse (estranhamente…) apenas de um 

corpo nada exuberante, contudo perfeito: 

 

«Dancei com ela várias vezes, conversámos. Era um prazer levá-la nos braços, leve como 

uma pluma, sentindo, ao mesmo tempo, arfar o seu busto como o corpo duma pomba que se 

agarrou. Também era um prazer falar-lhe, ouvi-la falar. A sua conversa pareceu-me 

despretensiosa, viva, quase infantil. 

(…) 

Maria Eugénia era pequenina, (eu, pelo contrário, sou um homem alto e forte) mas tão bem 

proporcionada, tão bem-feita, que, sozinha, parecia de estatura normal. Se nela havia alguma 

desproporção, essa redundava ainda num esquisito encanto: Sim, tinha o pescoço talvez 

demasiado alto; mas fino, flexível, branco – duma brancura ardente que o natural rosado da 

face ao mesmo tempo completava e salientava. Com uma pele de tal finura e cor, grande erro 

fora pintar-se. Efectivamente [sic], só pintava os lábios. Esses, porém, lembravam uma 

pequenina chaga em sangue. Os seus cabelos eram dum castanho batido de reflexos de oiro. 

Os olhos grandes, um bocadinho salientes, glaucos, cheios de luz. E todos os seus mais traços 

e feições, não sendo de impecável correção, continuamente os animava uma sedutora 

expressão de infantilidade e curiosidade. Quase se tornavam comoventes.»19  

 

De facto, este modelo aqui evidenciado aponta para a representação de um vestígio social, 

comum nos séculos passados – o da mulher subordinada, submissa ao homem, pois que, segundo 

Rehem, Passos e Silva: 

 

 
19 Idem, p. 170-171. 



 

«A figura feminina era vista como ser inferior que deveria prestar obediência aos seus pais 

e maridos. Não possuíam decisões próprias: seu papel era cuidar dos filhos, do marido, da casa 

e obedecer tudo que era estabelecido pelos varonis da época. Era um ser passivo, que não tinha 

voz na sociedade, era considerada um ser frágil, sem poder de interferir nas questões socais e 

políticas, sendo considerada incapaz de desenvolver qualquer serviço, que não fosse as tarefas 

diárias de casa e servir ao seu esposo. Além da submissão do ambiente familiar, deveria seguir 

as normas da igreja e da sociedade (…)»20 

 

Na verdade, este padrão feminino apresenta uma perfeita harmonia com o arquétipo da 

personagem masculina nesta diegese representada pelo protagonista, o homem sobranceiramente 

machista anunciado logo no início da diegese: 

 

«Confessarei que nem sempre as minhas atitudes exteriores para com as mulheres 

correspondiam aos meus verdadeiros sentimentos íntimos ou juízos. Acusaram-me algumas 

de ser duro, autoritário ou caprichoso; e bem certo que muitas vezes as tratava, pelo menos 

com impaciência: Há tantas coisas miudinhas nas mulheres, – que lhes são tão importantes! E 

que a gente dificilmente pode compreender…»21 

  

E, com efeito, Maria de Fátima Marinho também assim o valida, quando examina a focalização 

deste conto: 

 

«A focalização é, de facto, ostensivamente masculina e, até, diríamos, machista, de 

tal forma são nítidas expressões como: “Sem dúvida a sua cultura era deficiente, 

mesmo para uma rapariga”; “E eu ansiava não só por possuir Maria Eugénia, como 

principiar completando a sua educação ao sabor do meu feitio”; “«é minha! É minha! 

Posso tê-la quando quiser!”; “Eu gostava de a trazer elegante e contente”»22 

 

A própria caracterização física de Maria Eugénia aponta – ainda no âmbito do namoro desta 

com o protagonista – para uma certa debilidade e delicadeza, promovendo o referido protótipo 

 
20 Rehem. Reheniglei, Passos, Sara Nascimento e Silva, Vanessa Santos, O Rompimento do Arquétipo Clássico de 

Mulher Inserido no Romance As Velhas in Atas de IV Seminário de Pesquisa e Extensão em Letras (21 a 23 de maio 

de 2012). Brasil: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ, 2012, p. 4. 
21 Régio, José, Op. Cit., p. 168. 
22 Marinho, Maria de Fátima, “O insondável segredo do outro (A propósito de O Vestido Cor de Fogo)”, Boletim 

Centro de Estudos Regianos, n.º 12/13, Vila do Conde: jun./dez. 2004, p. 63. 
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clássico da mulher submissa pois que frágil; univocamente dependente do homem que, além de a 

dominar, acima de tudo, a protege: 

 

«Tudo, na pessoa física de Maria Eugénia, exercia em mim uma atração de caráter secreto 

ou fatal. O ela ser pequenina, o ter o pescoço quase demasiado alto, o mostrar, quando ria, (e 

tantas vezes ria!) um dentinho meio sobreposto aos mais, – bem poderia eu entender que se 

tornassem defeitos para outro. Para mim, adquiriam qualquer coisa de íntimo e tocante, que 

me enternecia. Eram coisas dela, particularmente suas, faziam parte dela. E a macieza da sua 

pele, os brilhos doirados do seu cabelo, a gentileza e firmeza das suas formas, a luminosidade 

dos seus olhos variando entre o castanho-claro e o verde, – faziam-me sonhar a posse dessa 

adorável criaturinha como uma felicidade que eu não merecia. A mim próprio me prometia 

tratá-la com requintes de amante poeta, e carinhosos cuidados de pai ou irmão mais velho; 

ainda que a diferença das nossas idades não fosse grande. Mas, a meu lado, Maria Eugénia 

parecia tão frágil, tão delicada, quase tão pueril…!»23 

 

 Porém, havia traços nas origens desta personagem que poderiam indiciar uma promessa: a de 

que Maria Eugénia não viria a corresponder a este arquétipo. Na verdade, embora fosse filha de 

um militar reformado, a sua mãe era uma «senhora que, parece, não recebera em solteira grande 

educação»24. Mais a mais, motivo de chacota por parte das demais senhoras da sociedade, eram-

lhe frequentemente indigitadas «anedotas a respeito das suas faltas de tacto, das suas pretensões, 

dos seus vícios de vocabulário ou pronúncia, das familiaridades que tinha com as criadas, etc.»25 

que validavam um casamento desequilibrado. Quiçá, dirigir-se-iam também estes comentários 

para o protagonista, vaticinando-lhe um futuro matrimónio desigual ou mesmo visando a abertura 

de uma rotura no âmbito da concretização do mesmo. Todavia, mesmo em tempos de namoro, não 

tinham servido estes argumentos o propósito de obstaculizar o casamento que se viria então a 

efetivar. 

A acrescer estes traços prenunciadores de um berço pouco provável e recomendável numa 

figura tão imaculada, um episódio fugaz, mas cuja evidência mereceu o destaque no episódio mais 

pequeno desta diegese (o número quatro), deixa entrever o auto-falseamento propositado da 

 
23 Régio, José, Op. Cit., p. 172. 
24 Idem, p. 171. 
25 Idem, pp. 170-171. 



 

imagem cândida que esta personagem feminina patenteava e que contradizia a respetiva delicadeza 

e submissão social: 

 

«- Olha que eu não sou nenhuma santa! Tenho os meus defeitos… até dizem que muitos. 

- Bem sei – respondi-lhe eu, encantado. – Nem eu podia amar uma santa, ao menos como 

te amo a ti! Quero uma mulher… uma mulherzinha como tu… 

Estávamos em vésperas do grande dia; e já, então, muitas vezes os meus beijos afogavam 

e completavam as minhas palavras.»26  

 

Assim, o estado inebriado da personagem masculina deixou entrever pela primeira vez, nesta 

dimensão ocasional, não só uma ténue promessa da vivência de uma ilusão, como o despertar do 

seu inconsciente que mirava, ainda que muito longinquamente, outro arquétipo na sua futura 

esposa: o da mulher sedutora e fatal.   

Logo que casado, o protagonista resolve moldar a personagem feminina ao seu ideal, aquele 

em que se enquadrava o modelo da mulher frágil e submissa. Assim, pelas suas próprias palavras: 

«Eu ansiava não só por possuir Maria Eugénia, como principiar completando a sua educação ao 

sabor do meu feitio; ou antes: dos meus sonhos, e do lar que idealizava.»27 Todavia, é 

progressivamente surpreendido por uma Maria Eugénia divergente, detetando nela um padrão 

diferente daquele que lhe associara. Começa, então, por – inebriado e surpreendido pela 

voluptuosidade incessante da esposa – sentir nela um caráter quase animalesco, quase felino e 

consequentemente insaciável, contrariando a infantilidade e a inocência que inicialmente a tinham 

caracterizado:  

 

«Como podia aquela criaturinha tão frágil, tão delicada, tão espiritual e franzina, 

corresponder assim, nos meus braços, ao meu delírio…? 

E nem ousava levar adiante o meu pensamento, sentindo que estava a ofender a minha 

mulher. Hoje, posso ousar dizer tudo: Ora me parecia haver em Maria Eugénia uma chama 

sempre mais ou menos pronta a ser ateada, e levantar labaredas, ora (e a imagem diz afinal o 

mesmo, só é mais brutal…) ora uma pequenina fera terrível, insaciável, que, por menos que 

eu a provocasse, estava pronta a rugir, a manifestar-se, a estorcer-se…»28  

 
26 Idem, p. 173. 
27 Idem, p. 174. 
28 Idem, p. 175. 
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O próprio caráter físico débil que lhe atribuíra inicialmente é contraposto pela confirmação de 

uma constituição resistente camuflada (inconsciente ou propositadamente?): 

 

«Aliás nem Maria Eugénia era tão frágil e franzina como parecia: O que lhe dava essa 

aparência – e uma aparência que se mantinha a despeito de tudo – era ser pequena, 

admiravelmente proporcionada, e fina em certas linhas e feições. Também, depois, cheguei a 

reparar numa sua particularidade comezinha, familiar, que quase me envergonhei de ter 

notado, e quase me envergonho de inserir (mas tem de ser) neste penoso documento: É que 

todas as refeições comia bem, talvez demasiado bem para o que eu supunha ser a alimentação 

de uma rapariga delicada. Mas também, afinal não era ela uma rapariga de saúde precária! 

Vim a reconhecer que, pelo contrário, tinha uma constituição muito mais resistente do que, 

não sei bem porquê, eu julgara: Talvez porque seus pais ou ela própria o julgassem, ou 

aparentassem julgar.»29  

 

A mulher que parecia pertencer ao arquétipo clássico da mulher submissa, delicada e frágil 

parecia enquadrar-se agora noutro: o da mulher sedutora. Na verdade, este aspeto era de tal modo 

excecional que levara mesmo o protagonista a tecer «pungentes meditações sobre a moralidade do 

[nosso] género de casamento»30. Na verdade, e conforme refere Luigia De Crescenzo, «O desejo, 

a volúpia, o prazer carnal e a sensualidade desestabilizam o sistema de valores morais do narrador-

protagonista, envolvendo-o no conflito entre material e espiritual, bem e mal, amor e paixão, alma 

e corpo»31. 

Entretanto, outro traço enriquece este padrão feminino, tendo o mesmo tido origem no famoso 

episódio do “Apolo de circo”: 

 

«Voltei-me para Maria Eugénia, ia dizer-lhe qualquer coisa… quando vi que ela não seguia 

o trabalho da artista. Os seus olhos fixavam-se agudamente em qualquer ponto, e eu segui a 

direção desse olhar: No pequeno corredor por onde os artistas entravam em cena, estava um 

homem. Era um belo homem, novo e forte, quase nu, – um atleta que decerto esperava o 

momento de exibir o seu número. Então, com um sobressalto quase imperceptível [sic], Maria 

 
29 Idem, pp. 175-176. 
30 Idem, p. 177. 
31 Crescenzo, Luigia De, “A voluptuosa revolta do corpo: uma Leitura de O vestido cor de fogo”, Boletim 

Centro de Estudos Regianos, n.º 12/13, Vila do Conde: jun./dez. 2004, p. 136.  



 

Eugénia voltou os olhos para os meus, (o seu pequenino lábio carnudo, rubro, pendia um pouco 

em certas ocasiões), mas ela compreendera que eu seguira a direcção [sic] do seu olhar, - um 

olhar ávido, intenso, profundo, arrojado, que por de mais eu conhecia.»32 

 

O olhar de Maria Eugénia passa a sugerir, então, e claramente, um jogo de sedução: 

 

 «(…) Os seus olhares eram rápidos, absorventes, profundos, vibrados como golpes 

certeiros, - e logo ela olhava indiferentemente para outros pontos, e fingia terem sido casuais, 

também indiferentes, os seus primeiros olhares, e falava de qualquer coisa com uma 

verbosidade afectada [sic]. A verdade é que ela olhava muito os homens, embora sem insistir; 

embora recolhendo logo os olhos. Um furtivo olhar agudo lhe bastava para os examinar, os 

avaliar. E alguns havia que, sem dúvida, atraíam particularmente os seus olhos. Quero dizer 

que minha mulher os olhava do mesmo ponto de vista que geralmente nós temos, homens, 

para olhar as mulheres.»33 

 

Assim, a partir do momento em que o protagonista se apercebe que Maria Eugénia utiliza o seu 

olhar como elemento físico encantador e lascivo não só para com ele, mas também para com os 

outros homens, gera-se nele a vivência de um «mesmo vago, informe, complexo, turvo sentimento 

de ciúme.»34 que irá, até ao final da diegese, configurar uma relação conjugal conturbada. Deste 

modo, ao modelo da sensualidade fascinante feminina associa-se o do infortúnio, da insegurança 

que este gera: enriquece-se, então, o arquétipo da mulher voluptuosa, agora também fatal. 

E assim, progressivamente, inicia uma outra fase – a segunda – na vida matrimonial das 

personagens, encetada por uma tentativa ainda mais firme de educar Maria Eugénia; rematada na 

rendição do protagonista e dos seus intentos perante o modelo de mulher que as rejeitava e 

constantemente frustrava.  

Com efeito, outros traços enriquecem este modelo da mulher sedutora e fatal, pois que esta 

personagem feminina é apresentada como intelectualmente oca, infrutífera e fútil, manifestando 

um resistente desinteresse pelas conversas cultas do marido e pelo usufruto do conhecimento 

através de livros válidos, tendo como fito apenas aquelas «obras falsas e medíocres de sua natural 

 
32 Régio, José, Op. Cit., p. 177. 
33 Idem, p. 178. 
34 Idem, p. 181. 
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preferência»35 e visando apenas uma vivência de luxo, de desafogo económico e de projeção 

social. Para lhe dar todo este conforto, e patenteando, então, a aparência de «um modelo de casal 

feliz»36, o protagonista transformara-se, moldando-se a uma aparência que intimamente 

abominava e que, ainda que em poucos momentos, rejeitava, por isso, e por vezes, isolando-se e 

fugindo da sua mulher: 

 

«E pouco a pouco me fazia um profissional apressado, hábil mas insensível, interesseiro, 

cultivando a sua reputação pelo que uma excelente reputação garante de lucros superiores: 

precisamente, em suma, o tipo de médico elegante e recherché que aprendera a detestar.»”37 

 

«Como, desde que me soubesse em casa, Maria Eugénia se habituara a borboletear em 

redor de mim, –  eu inventava pretextos de trabalho urgente para me encerrar com os meus 

livros, as minhas revistas, os meus exames de consciência. Ainda o não fazia senão às vezes. 

Mas, pelo melancólico prazer que experimentava em me sentir ali encerrado, defendido por 

aquela porta que separava o meu mundo particular de tudo o mais, compreendia a minha 

necessidade de criar um isolamento onde ninguém entrasse… onde a minha mulher não 

entrasse… onde, a sós comigo, pudesse voltar ao que dantes era. (…) a presença de Maria 

Eugénia me começava a enfastiar, ou a pesar, ou a impacientar.»38 

 

A este desânimo associado a uma certa impaciência e consequente irritação perante a 

personagem feminina juntara-se, então, o sentimento do ciúme que gerara pequenas questiúnculas 

entre o casal sanadas apenas na alcova, na voluptuosidade e na sedução de uma Maria Eugénia 

que então se manifestava extremamente frágil e insegura, apelando à memória do modelo de 

mulher que o protagonista tanto ambicionara. 

Por fim, é chegada uma terceira fase – a final – na vida deste casal que demarca notoriamente 

Maria Eugénia com o arquétipo da mulher sensual e inequivocamente fatal: aquela que, segura do 

seu poder sexual, confronta o protagonista com o seu caráter rebelde, e se opõe demarcadamente 

à mulher frágil, indefesa, ingénua e moldável.  

 
35 Idem, p. 183. 
36 Idem, p. 182. 
37 Idem, p. 180. 
38 Idem, p. 181. 



 

Portanto, além de privar apenas com companhias femininas parcamente «bem escolhidas e 

recomendáveis»39, Maria Eugénia, segundo a própria personagem masculina, acaba por se tornar 

numa: 

 
«(…) mulher extremamente elegante e mundana; embora para o meu gosto e para o meu 

senso, houvesse na sua elegância algo de extravagante, ou exibicionista, que me não parecia 

próprio numa senhora casada, nem muito distinto no melhor sentido do termo.»40 

 

De facto, a esposa do protagonista é condicionada por aquele que é o seu traço distintivo – o 

seu corpo sensual – e, neste período conjugal, este é, e apenas, objeto de cuidado e de culto por 

parte, não só do protagonista, como da própria personagem feminina. Na verdade, consciente do 

magnetismo emanado por ele, esta rejeitava ser mãe, de modo a não o macular e procurava exibi-

lo, de modo a, não só cativar o seu marido, como a promover a sua autoestima e a exibir-se perante 

os olhos de outros, conforme podemos observar no episódio que o confirma:  

 

«De repente, sem poder conter-se, ergueu-se de ímpeto. Voltou-se para mim, com uns olhos 

fixos: 

– Eu não sou dessas, não é verdade? não é o que queres dizer? Pois é verdade! prefiro não 

estragar o meu corpo. 

Esta confissão brutal indignou-me. Levantei-me também. E, sentindo-me empalidecer, 

perguntei-lhe: 

– Só o teu corpo te interessa? 

Estávamos um diante do outro, muito perto, olhando-nos com ódio; com verdadeiro ódio. 

Essa alusão ao seu corpo, à beleza do seu corpo que não queria estragar, fizera rugir em mim 

todos os meus ciúmes recalcados. Lembrei-me, neste momento, dos homens desconhecidos 

que ela olhava na rua, dos homens desconhecidos que a olhavam a ela, e a desejavam… 

– E a ti? – disse-me ela – o meu corpo já não te interessa? 

– Interessa-me demais! – gritei sem saber o que dizia. 

Pequenina, com o seu pescoço alto, a leve cabeça airosa erguida numa atitude ameaçadora, 

ela fazia-me pensar, agora, numa víbora que de sob os meus pés se erguesse para me morder.»41   

 

 
39 Idem, p. 191. 
40 Idem, pp. 191-192. 
41 Idem, p. 189. 
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Ainda, validando a coloração esverdeada dos seus olhos vincada na determinação atual com 

que passa a usá-los, determina-se, a partir daqui, nesta personagem feminina, um caráter 

animalesco indomesticável. O próprio pescoço alto e fino de Maria Eugénia ganha, também ele, a 

propriedade selvática da projeção animal de uma víbora que, tal como ela, é encantadora e 

tentadora, mas perniciosa e indomesticável. 

Eis, então, que um ciúme descontrolado governa a mente e os atos do protagonista, tendo como 

fundamento o modelo da mulher desejada que não é subjugável e que tem uma autoconfiança 

sólida baseada exclusivamente no seu poder de sedução. Concretizam-se, então, episódios de 

agressividade alternados com reconciliações doentias, geradas pela sensualidade da personagem 

feminina e pela noção social de que havia um casamento a manter.  

Esta «odienta mancebia»42 – baseada nos desejo e ciúme doentios e no julgamento que a 

sociedade faria de um eventual rompimento matrimonial – tem a sua rotura após o famoso episódio 

dos preparativos para a ida a um espetáculo de gala no Teatro Nacional. Neste âmbito, Maria 

Eugénia vestira, então, um provocador coleante vestido cor de fogo, símbolo da sua sexualidade 

latente, despertando no protagonista um incontornável e violento ciúme: 

 

«Sorrindo, com os seus olhos fosforescentes erguidos para mim, ela deixou cair-lhe aos pés 

o agasalho de luxo. Tinha um vestido cor de fogo, sem enfeites, que, porém, lhe moldava todo 

o corpo franzino e sólido, como se ao mesmo tempo o cobrisse e o desnudasse. Mas os braços 

ficavam-lhe nus, completamente nus os ombros, e a nu o começo dos seios, entre quais 

brilhava uma rosa de crisólitas. Sempre sorrindo, Maria Eugénia voltou-se. O decote descia-

lhe ainda mais, as costas ficavam-lhe nuas quase até à cinta.»43 

 

Entretanto, a objeção sobranceira e inflexível de Maria Eugénia perante a sugestão de mudar 

de roupa ocasiona a discussão; os ciúmes e o ato tempestuoso do protagonista que acaba por rasgar 

o vestido cor de fogo que a adornava. Segue-se, então, a agressão e depois a (já habitual) 

reconciliação. Deste episódio brota, então, o motivo da separação do casal, pois que, segundo o 

protagonista: 

  

 
42 Idem, p. 188. 
43 Idem, p. 194. 



 

«Ela habituar-se-ia a que eu lhe batesse. Mais facilmente se igualaria, essa mulher que era 

minha mulher, à desgraçada amante do souteneur ou do carroceiro, do que se tornaria a esposa 

que eu sonhara. E depois viriam as reconciliações, as lágrimas, as promessas, as carícias, o 

delírio no leito comum.»44 

 

 Divorciando-se de Maria Eugénia – desculpando-a, «como se desculpa quem morreu»45, 

mas vivenciando sempre um sentimento de revolta, de indignação e de remorso perante o passado 

conjugal –, o protagonista diligencia, então, que a personagem feminina mantenha uma base 

socioeconómica estável, de modo a continuar a usufruir da vida de luxo a que tanto se acostumara 

quando casada.  

Maria Eugénia assumia, então, no fim, o arquétipo que a representava, «na aparência de 

dignidade mundana sobre a verdadeira decadência moral que é a sua»46: o da mulher sensual e 

fatal representada sempre no imaginário que o título deste conto configura. Na verdade, 

contextualizando-se inicialmente no que parece ser o arquétipo clássico feminino da mulher frágil 

e submissa, vinca-se, no final desta curta narrativa, o caráter sensual desta personagem, para 

sempre associado a “O Vestido Cor de Fogo”, à respetiva cor vermelha, garrida e lasciva e ao 

alusivo caráter fatal da sugestão da labareda, sempre ateada e encantadora, mas perigosa e com 

efeitos dolorosos.  
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Lisboa Vista das Janelas d´A Velha Casa 

 

Manuel José Matos Nunes 

Centro de Estudos Regianos 

 

I 

Num domingo de Junho de 1930, José Régio veio de Coimbra a Lisboa na companhia de João 

Gaspar Simões para um encontro com Fernando Pessoa no Café Montanha. O episódio foi 

narrado com graça e alguma dose de imaginação pelo seu companheiro de viagem: Fernando 

Pessoa, de prevenção face àqueles jovens provincianos que vinham para o conhecer, terá assumido 

a personalidade do engenheiro Álvaro de Campos e o resultado, como se calcula, não foi bom. 47 

Régio ficou sentido com o grande poeta ignorado pela literatura oficial que ele dera a conhecer 

aos lentes da Universidade de Coimbra na sua tese de licenciatura e ao público em geral na revista 

presença. Justamente no número de Junho-Julho de 1930, a “folha de arte e crítica” completava o 

seu primeiro volume com vinte e sete números publicados e, neles, perto de uma dezena de textos 

de Pessoa e dos seus heterónimos. As referências ao poeta de Orpheu surgiam logo no manifesto 

“Literatura Viva” do número inaugural: «um pequeno prefácio de Fernando Pessoa diz mais que 

um grande artigo de Fidelino de Figueiredo»48; e continuavam em outros textos doutrinários que 

marcaram os primeiros anos da revista, nomeadamente no artigo «Da Geração Modernista» em 

que Fernando Pessoa é visto como «rico de intuições e de conceções, poeta, esteta, pensador e 

crítico.»49 

 

 

 

 

 

 

 

 

Café Montanha, na baixa de Lisboa (1ª metade do século XX). 

 
47 Simões, João Gaspar, Retratos de Poetas que Conheci. Porto: Brasília Editora, 1974, pp. 58-62.  
48 Régio, José, “Literatura Viva”, presença. Vol. I, nº 1, Coimbra, 1927, p. 2. 
49 Idem, “Da Geração Modernista”, presença. Vol. I, nº 3, Coimbra, 1927, p. 2. 
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Não sendo a primeira vez que José Régio vinha à capital, este encontro com Pessoa terá 

contribuído para um certo desencanto em relação à cidade e aos seus literatos. De tal desencanto 

há registo em vários apontamentos do diário. Em 28 de Fevereiro de 1965, por exemplo, diz o 

seguinte:  

 

«Há dezassete dias em Lisboa. (…) Que aproveito destes dias passados na Capital? 

Decerto, uma acumulação de impressões, observações, sentimentos e reflexões que poderão 

vir a servir ao escritor. Fora de isso, um acréscimo de melancolia e amargura: O conhecimento 

mais aprofundado de alguns amigos – só reforçou o que eu já sabia sobre a dificuldade de 

entendimento dos humanos.»50 

 

E anteriormente, em Junho de 1952, no retorno a Portalegre depois de uns dias passados na 

capital, é feita esta anotação:  

 

«Lisboa…, terei eu verdadeiro prazer em lá ir? Mais uma vez me pareceu a bela cidade que 

é. Belos monumentos ao ar livre ou nos museus. Mas sempre, em Lisboa, mais ou menos me 

espreita a neurastenia. Custa-me a arrancar-me, quando volto; a ir, quando vou; e lá, só 

clareiras de satisfação e bem-estar numa atmosfera de tédio ou inquietação latentes».51 

 

Segundo Eugénio Lisboa, José Régio terá ultrapassado esta reserva em relação aos ares 

citadinos, vindo a ganhar um certo «vício de Lisboa» no período que se seguiu à sua reforma. As 

deslocações tornaram-se então frequentes para assistir a concertos e peças de teatro, tendo chegado 

a pensar em alugar um quarto onde pudesse ficar com mais comodidade e economia.52  

Temos assim uma relação ambígua com a capital, determinada por oportunidades culturais e, 

ao mesmo tempo, por uma aversão ao meio social a que nunca se adaptou. De qualquer forma, a 

frequência da grande cidade permitia-lhe uma «acumulação de impressões» que poderia «servir 

ao escritor».  

É a partir desta dualidade que se procurará encontrar no IV e V volumes d’ A Velha Casa – 

romances As Monstruosidades Vulgares e Vidas São Vidas – certas visões de Lisboa e da sua vida 

 
50 Idem, Páginas do Diário Íntimo. Lisboa: IN-CM, 2004, p. 362. 
51 Idem, Ibidem, p. 194. 
52 Lisboa, Eugénio, José Régio, a obra e o homem. Lisboa: Publicações Dom Quixote 



 

social e intelectual. E compará-las com as notas do diário e outros textos do poeta, estabelecendo-

se as conexões possíveis entre o sentimento do autor empírico e o que por ele foi vertido na sua 

ficção.   

 

II 

 

Depois daquele domingo de Junho de 1930 no café Montanha, José Régio encontraria 

ficcionalmente o poeta dos heterónimos no capítulo IX d’ As Monstruosidades Vulgares. Lelito, 

protagonista do ciclo romanesco, avista-o sentado num pequeno café da cidade «diante duma 

bebida branca, um tanto inclinado para a frente, os olhos piscos por trás dos óculos, – mergulhado 

numa espécie de atenção a nada.» 53 Seria no café Montanha? 

Lelito acabava de chegar a Lisboa, a convite do irmão, para se distrair das disposições 

merencórias causadas pela morte da filha e da mãe. Vinha com as suas certezas de homem feito e 

as fragilidades da adolescência de que ainda não se libertara. «Que pode dar-me Lisboa?»54, 

perguntara ao irmão, num registo não muito diferente do que se expressa no apontamento diarístico 

já citado: «Que aproveito destes dias passados na Capital?». 

Em Lisboa, Lelito vê-se perdido entre o bulício duma cidade tão diferente das suas bem 

conhecidas Coimbra e Porto, experimentando sentimentos de «pavor indeciso, inquietação, 

angústia», tão longe de se recompor dos desgostos sofridos «naquele contacto direto com a 

volúvel, diversa, mesquinha, e, todavia, atraente humanidade» 55.  

Estas palavras remetem para os enunciados disfóricos dos poemas de Régio “A Cidade Ideal”, 

de A Chaga do Lado, e “Havia na Cidade”, de Cântico Suspenso. No primeiro deles, há as alusões 

ao «gigantesco polvo da Cidade», aos «imensos caixotões de aço e cimento» e às «turbasmultas 

automáticas», frustrando a fantasia, o amor, a liberdade, a mocidade, a alma e o espírito.56 No 

segundo – um longo poema de verso livre e rima cruzada constituído por quarenta e três quartetos, 

um terceto e um dístico –, a cidade é poeticamente arrasada até ao seu imaginário e purificador 

incêndio pela sátira dum autor utópico. Assim fala o predicador nos dois primeiros quartetos do 

poema: 

  

 
53 Régio, José, As Monstruosidades Vulgares. Lisboa, IN-CM, p. 197. 
54 Idem, Ibidem, p. 177. 
55 Idem, Ibidem, p. 194. 
56 Idem, Poesia II. Lisboa: IN-CM, p. 100. 
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«Havia na cidade arranha-céus, colmeias / De abelhas racionais acomodadas em quartel / 

Vivendo as vidas próprias como alheias, / Fabricando o seu fel. // Em cada arranha-céus havia 

trinta andares, / Em cada andar uns outros tantos furos, / E, lá por cima, o céu, fora de todos 

os olhares, / Não chegava a ser céu entre esses muros.»57 

 

Naquele «vazadoiro comum da Capital»58 onde antigos amigos e conhecidos de Lelito, tanto de 

Coimbra como do Porto e de Vila do Conde, vieram dar, os cafés – as Brasileiras do Chiado e do 

Rossio, o Chave d´Ouro – são lugares hostis que ao mesmo tempo intimidam e seduzem o recém-

chegado provinciano. Sabia Lelito serem esses espaços frequentados pelos literatos, aqueles por 

quem se movia a sua curiosidade de aspirante das Letras, mas também por outros que estavam 

abaixo dele em matéria de ideias, reféns do diletantismo e das modas sobre livros e escolas, como 

era o caso dos que insistentemente se inclinavam para o enaltecimento acrítico da literatura 

brasileira de temática social.  

Sobretudo a Brasileira do Chiado é objeto de contundentes considerações no capítulo IV de 

Vidas São Vidas, não só pela introdução de personagens polémicas que a frequentavam (Olegário, 

Marciano, Laureano, Bernardo Alvim), como pela de outras que gravitavam naquele meio sem 

perceberem o que de facto lá se passava, como Jó-Jó e a sua namorada Mimi, além de Eulália, que 

Lelito tomara por amante, leitora de «bastantes livros, embora, no geral, sensacionais e fúteis.»59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O café Brasileira do Chiado, em Lisboa, na 1ª metade do século XX. 

 
57 Idem, Ibidem, p. 201. 
58 Idem, As Monstruosidades Vulgares, p. 197.  
59 Idem, Vidas São Vidas. Lisboa: IN-CM, 2003, p. 113. 



 

Falando desta “moda” da literatura brasileira, note-se que a polémica de José Régio com Álvaro 

Cunhal, em curso na Seara Nova durante vários meses de 1939, teve justamente como ponto de 

partida um artigo do poeta de Vila do Conde com o título “A um moço camarada, sobre qualquer 

influência do romance brasileiro na literatura portuguesa”. Não obstante, em Vidas São Vidas, a 

geração neorrealista como que é enaltecida na seriedade das suas convicções por se alhear do 

ambiente deletério da Brasileira do Chiado, «esse ambiente e seus frequentadores, nesse corredor 

soturno (…) com pinturas modernas logo envelhecidas, mobiliário e decoração do princípio do 

século»60 Diz o narrador:  

  

«Alheia à Brasileira, uma nova geração parecia estar surgindo (talvez novas gerações 

viessem engrossando, na antevisão dum futuro ainda mal distinto) que até em literatura 

afirmava com premente dever a luta por um mundo melhor: um mundo económica e 

socialmente mais bem organizado, mais justo.» 61 

 

De notar a “Página Indiscreta” de José Régio, publicada na presença com o subtítulo “Sagesse 

do Chiado ou as luzes da cidade” em que de forma irónica é criticado o fórum de vaidades das 

tertúlias literárias da capital. Logo a abrir, diz o autor: 

 

«Lidos, conversados, tratados, dão-nos muitas vezes a impressão certos escritores, 

escritorzinhos, escriturários, ou quaisquer outros artistas e artistas, de que isto de ter nascido 

em Lisboa, viver na capital, frequentar o Chiado, – é uma superioridade. Quero dizer: é no seu 

conceito deles uma superioridade. Poderia esta nossa interpretação ser injusta: mera 

desconfiança do nosso despeito de míseros provincianos ou labrostes! Mas não: A 

superioridade do lisboeta (nato ou naturalizado) sobre o todo triste restante dos portugueses – 

é nesses bafejados da sorte uma consoladora convicção.» 62 

 

Régio escreve neste artigo sobre os frequentadores do Chiado e o seu mais notório 

representante, Gualdino Gomes, personagem mundana e anedótica que fazia as delícias da nata 

social, apontado como artisticamente inepto, mas estimado pela sua verve de pura extração 

 
60 Idem, Ibidem, p. 104. 
61 Idem, Ibidem.  
62 Idem, “Página indiscreta – ´Sagesse’ do Chiado ou as luzes da cidade”, presença. Vol. III, nºs. 53-54, Coimbra, p. 

31. 
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citadina e “chiadista”. Os da província, diz Régio, absorviam os Proustes, Gides, Tolstois e 

Dostoievskis, mas os do Chiado atiravam-lhes à cara – tentando morigerá-los aos gritos de «Entra 

em Lisboa, homem!» – as figuras cinzentas de Samuel Maia e Sousa Costa.63  

Escrevendo sobre o “provincialismo” poético, romanesco e crítico dos homens da presença – 

tese famosa de David Mourão-Ferreira –, dirá este autor ter sido José Régio o único dos visados a 

enfrentar a antinomia província-capital, optando francamente «pelo primeiro termo, através da 

crítica cerrada aos defeitos da dispersão, leviandade e inconsequência do “chiadismo” lisboeta.».64 

Em A Velha Casa, quem também se mostra no Chiado com os seus visos de escândalo 

exibicionista é o poeta-esteta João Salvador – uma ficcionalização óbvia de António Boto. O 

narrador descreve com impiedoso fulgor esta figura da vida lisboeta, admirado pelo seu labor 

poético – louvado por Fernando Pessoa, como se assinala no texto –, mas temido «pela sua língua 

delicadamente viperina»65 e pelas suas condutas insidiosas. Lelito admirava-o pela excelência da 

sua arte, «mas sem deixar de também o desprezar, ou até, em certos momentos, o achar enjoativo 

ou repugnante.»66    

Com algumas reservas em relação ao homem, Régio manifestou admiração pelo poeta. Desde 

logo no manifesto inaugural da presença («todos os livros de Judith Teixeira não valem uma 

canção escolhida de António Boto»67); depois, no manifesto “Literatura Livresca e Literatura 

Viva” (a «incompreensão a que está condenada a Arte tão pura, tão requintada, e tão viva dum 

António Boto»68); e ainda no longo ensaio António Boto e o Amor, um trabalho sobre o poeta de 

Canções, mas que vai para além dele na intransigente afirmação das teses regianas sobre a 

autonomia da obra de arte. Também com significado, António Boto colaborou em onze números 

da presença – entre o nº 10, de 15-3-1928 e o nº 50, de Dezembro de 1937 –, além de ter sido 

publicada na revista a sua tábua bibliográfica, no nº 20, de Abril-Maio de 1929.  

 
63 Gualdino Gomes (1857-1948) – Funcionário da Biblioteca Nacional e autor de textos satíricos. Teve amplos 

relacionamentos pessoais no campo artístico e cultural da capital. Era o rei da anedota e do chiste no Chiado lisboeta. 

Samuel Maia (1874-1951) – Médico dos Hospitais Civis, foi jornalista de O Século e de outros jornais, tendo recebido 

o prémio Ricardo Malheiros, em 1936, pelo seu romance Dona Sem Dono. 

Sousa Costa (1879-1961) – Bacharel em Direito pela Universidade de Coimbra. Dedicou-se à escrita de ficção, à 

crónica e ao teatro, tendo escrito um ensaio sobre Camilo. 
64 Mourão-Ferreira, David, “Caracterização da ‘Presença’ ou As Definições Involuntárias”, Motim Literário. Lisboa: 

Editorial Verbo, 1962, p. 164. 
65 Régio, José, Vidas São Vidas, p. 120. 
66 Idem, Ibidem, p. 125. 
67 Idem, “Literatura Viva”, presença. Vol. I, nº 1, Coimbra, 1927, p. 2. 
68 Idem, “Literatura Livresca e Literatura Viva, presença. Vol. I, nº 9, 1928, p. 2. 



 

No romance As Monstruosidades Vulgares, em certa reunião com gente de costumes livres em 

casa de Marciano – um poeta e contista de tendência modernista, além de desenhador, dançarino 

em clubes noturnos e aspirante a cineasta! –, Lelito vê-se envolvido numa situação equívoca com 

João Salvador e um tal capitão Valeixo num momento em que se dirige à casa de banho. Jaime 

Franco, personagem recuperada de Jogo da Cabra Cega, questiona-o sobre se já havia sido 

“experimentado” pelo citado Valeixo, pergunta suficientemente dúbia, mas carregada de sentido, 

para não deixar Lelito indiferente:  

«Não! Não gosto disto! Não me cheira bem. Venho doutros meios, sou homem doutra raça…»69  

A moral e os costumes livres da gente de Lisboa, em oposição aos princípios com que fora 

educado no meio familiar de Azurara-Vila do Conde, tornam intolerável para Lelito este nível de 

amizades e convivências. No fundo, fora introduzido nelas por Olegário, seu velho companheiro 

de Coimbra, então já rendido, segundo percebia, aos códigos de conduta do «vazadoiro comum da 

capital».  

 

III 

 

No ensaio citado de David Mourão-Ferreira – “Caracterização da ‘Presença’ ou As Definições 

Involuntárias” –, é referido ser na ficção narrativa que mais se evidencia o provincialismo dos 

escritores da presença, identificado por uma escolha de temas e personagens que têm sobretudo a 

ver com os modos de vida da província. Porém, o autor alerta para uma importante característica: 

em nenhuma das obras destes autores «o provincialismo se altera, ou se degrada, em regionalismo, 

nem em folclorismo, nem em pitoresco de qualquer espécie» porque «os homens da Presença 

tomavam a província muito a sério.»70  

O texto de David Mourão-Ferreira é de 1953, sendo caso para se perguntar até que ponto a 

“deriva” do ciclo romanesco de Régio para o espaço lisboeta não constitui uma espécie de resposta 

à caracterização provincialista da sua obra. De notar que o romance As Monstruosidades Vulgares 

é de 1960 e Vidas São Vidas de 1966. Naturalmente que depois de romances cuja ação decorre em 

Azurara-Vila do Conde, Porto e Coimbra – lugares biograficamente relacionados com o autor 

empírico –, a passagem a Lisboa explica-se pela necessidade de falar de certos assuntos e, entre 

eles, também o da oposição província-capital.   

 
69 Idem, Vidas São Vidas, p. 237. 
70 Mourão-Ferreira, David, op. cit,., p. 167. 
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Só na capital poderiam ocorrer em todas as suas consequências as reuniões clandestinas dos 

“avançados”, com o seu jornal igualmente clandestino onde se denunciavam os desvios burgueses 

dos militantes, como acontece com João Trigueiros, irmão de Lelito. Só na capital este poderia 

lançar com visibilidade o seu livro “Fragmentos dum Diário”, obra ignorada pelo grande público, 

objeto de diverso e controverso acolhimento por parte dos amigos. 

Num dos derradeiros apontamentos de Páginas do Diário Íntimo, precisamente o que se segue 

ao já aqui citado sobre a permanência de dezassete dias em Lisboa, escreve José Régio: «De 

regresso, enfim, a Portalegre; e que alívio! Retomo a minha solidão tão cheia, depois daquela 

brilhante balbúrdia tão vazia, exceto quando, apesar de tudo, a minha solidão nela se insinuava.»71 

Assim, os episódios de Lisboa, n´A Velha Casa, apontam para uma estratégia literária de 

assinalar a oposição casa/mundo, simbolizada nas personagens de dois irmãos de Lelito: Angelina, 

a guardiã da casa; e João, o trota-mundos em prol do trabalho político e internacionalista. A opção 

do protagonista é clara: a casa é o refúgio, o espaço seguro, como se vê no episódio da fuga do 

Colégio Familiar no 1º volume do ciclo; enquanto Lisboa é o mundo, aquele mundo da «brilhante 

balbúrdia», da mentira e da corrupção dos costumes.  

É conhecida a pouca sede de mundo existente em José Régio, mas do mundo fisicamente 

considerado, porque para além deste, como nos diz o título da sua coletânea de contos, há mais 

mundos. Num poema do livro 16 Poemas Não Incluídos em Colheita da Tarde, pode ler-se: «O 

nosso mundo, sim, é que em verdade é um mundo / Para o qual nunca bonda a sonda, ou topa 

fundo. / Nesse naufrago; e só porque esse não tem fim / Me bonda este Alentejo aberto em frente 

a mim…»72  E ainda: «Deixá-los lá falar, os que vão a Paris, / E não veem um palmo à frente do 

nariz!»73 E em As Encruzilhadas de Deus, no poema “Meu menino ino ino”, já havia ficado clara 

a denegação do mundo e das suas desvairadas gentes: «– Que rumor é aquele? não sentes? // – 

Meu amor, que te importa? / É a vida a dar socos na porta. / É lá fora. São eles. É o mundo. São 

gentes…// – (…)  Vai dizer-lhes que não! Vai dizer-lhes que não!»74 

Nos “Rascunhos para o 6º volume de A Velha Casa” há um episódio em que os antigos 

camaradas de João Trigueiros – que o expulsaram do partido numa dramática reunião no capítulo 

VII de Vidas São Vidas – vêm de Lisboa para o visitar no seu leito de morte em Azurara. Lelito 

 
71 Régio, José, Páginas do Diário Íntimo, p. 363.  
72 Idem, Poesia II. Lisboa: IN-CM, 2001, p. 440. 
73 Idem, Ibidem, poema “Cinco postais de Portalegre em resposta ao Alberto de Serpa”, p. 441. 
74 Idem, Poesia II, p.205. 



 

recebe-os com todas as atenções na velha casa. Como manifestação de solidariedade entre homens 

divididos pelo gume da ideologia, esta é uma afirmação dos superiores valores da casa, lugar de 

encontro do homem consigo mesmo e com a morte, perante os quais a cidade e o mundo se 

rendem.75     

E a terminar uma nova alusão ao poema “Havia na Cidade”, de Cântico Suspenso. Como José 

Régio faz questão de lembrar em Confissão dum Homem Religioso, o título primitivo do poema 

era “A Cidade sem Deus”.76  Uma cidade sem Deus não será em rigor a Lisboa vista das janelas 

d´ A Velha Casa, mas o título abortado do poema acaba por dizer alguma coisa sobre a visão da 

grande cidade como representação do mundo. Mundo, Demónio e Carne, a célebre tríade inimiga 

da alma, apresentada na capa desenhada por Julio para a edição princeps de Poemas de Deus e do 

Diabo. O mundo lá está, representado pelos vertiginosos arranha-céus da cidade.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capa da 1ª edição da obra poética inaugural de José Régio (1926), 

com desenho do pintor Julio, seu irmão. 

 
75 Idem, Ibidem, Vidas São Vidas, rascunhos 6º volume, pp. 308-317. 
76 Idem, Confissão dum Homem Religioso. Lisboa: IN-CM, 2001, p. 233. 
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Entre desejo e (des)identificação: algumas considerações sobre o amor na 

poesia de José Régio 

 

Luigia De Crescenzo 

Università degli Studi Roma Tre 

 

Quem és? Perguntei ao desejo.  

Respondeu: lava. Depois pó́. Depois nada.  

(Hilda Hilst, Do desejo77) 

 

 

«Sim!, só a mim me entrego e me possuo, / Porque eu me basto para achar o mundo!»78  

 

Estes versos de “Soneto de Onan” parecem condensar e, ao mesmo tempo, desvelar o sentido 

profundo da escrita de José Régio. Uma escrita marcada por um intenso desejo de sondagem 

introspetiva à procura de uma verdade que ultrapassa o eu, atingindo o universal da natureza 

humana. A sua densa e penetrante indagação psicológica, caracterizada por uma aguda referência 

pessoal, delineia, com efeito, uma trajetória existencial que parte do individual e abre, nas palavras 

de Eugénio Lisboa, uma «via privilegiada de acesso ao outro»79. Portanto, seria redutivo interpretar 

o cunho autorreferencial da obra regiana como mera manifestação de um excessivo subjetivismo ou 

até de uma forma de autocomplacência narcisística, pois é através do aprofundamento do 

conhecimento da própria dimensão humana que ― como afirma Enrico Martines ― «o autor 

ambiciona tratar motivos universais que interpreta – para os fins da representação artística – como 

seus próprios, mas que qualquer homem poderia sentir da mesma maneira»80.  

A literatura de José Régio encena os conflitos, as aflições e as paixões que pertencem a cada ser 

humano, excedendo assim o limite da própria individualidade com o objetivo de criar uma obra que 

«aspira a ser o projecto duma visão e interpretação do Homem, e não reflexo apenas da problemática 

“pessoal”»81.  

 
77 Hilst, Hilda, Do desejo. São Paulo: Globo, 2004. 
78 Régio, José, Poesia (vol. I).  Lisboa: INCM, 2001, p. 145. 
79 Lisboa, Eugénio. O essencial sobre José Régio. 2a ed. Lisboa: INCM, 2007, p. 17. 
80 Martines, Enrico, José Régio: versos esparsos e inacabados. Vila do Conde: Centro de Estudos Regianos, 2016, 

p. 15. 
81 Monteiro, Adolfo Casais, «Esboço da figura de José Régio», Colóquio-Letras. N. 11, Lisboa: 1973, p. 10 



 

A partir da representação do drama interior de um eu em constante conflito entre material e 

espiritual, bem e mal, alma e corpo, Deus e o Diabo, deriva a tentativa de identificação com um 

outro dentro de si, «com esse Homem que Régio idealizou e que gostaria de ser»82, que se projeta 

para fora até o confronto com uma alteridade radical e absoluta. Nessa dialética entre identidade e 

alteridade manifesta-se o anélito à plenitude do ser, uma reunificação com a dimensão originária e 

essencial do humano, algo que é dentro cada indivíduo, mas que fica fatalmente desconhecido e 

interdito, questionando os limites da expressão e da criação literária. 

A escrita regiana encarna, portanto, uma incessante busca de uma verdade que transcende o 

homem, limitado por suas faltas e suas imperfeições, revelando a impossibilidade de união com uma 

origem para sempre perdida. O confronto consigo mesmo, com o próximo e com Deus mostra, de 

facto, a incompletude do ser e o inevitável desajuste entre o que se é e o que se pretende ser; e é, 

justamente, a partir desse espelhamento falhado com uma imagem ideal ― nunca correspondente 

àquela real ― que se desenvolve a luta entre o bem e o mal, o espiritual e o material, o divino e o 

humano, o sublime e o ínfimo que orienta e substancia a reflexão existencial e literária de Régio. 

Nesse (des)encontro com a alteridade, própria e alheia, as oposições não se elidem, mas coexistem, 

aprofundando, de um lado, o conhecimento da própria interioridade enquanto, pelo outro, 

exprimindo o desejo de «conter em si toda a diversidade de quanto é humano»83 até atingir o 

Absoluto. 

Nesse sentido, é interessante deter-se na análise da representação do amor nas composições que 

constituem o conjunto de poemas intitulado “O Amor e a Morte”, incluído no volume Filho do 

Homem (1961). O conceito do amor como coexistência dos opostos e como figura das «contradições 

insolúveis»84 revela-se emblemática daquela dialética identidade-alteridade que polariza a escrita 

regiana a qual encontra, na relação amorosa e carnal entre homem e mulher, uma metáfora 

particularmente representativa da sua busca.  

 

 

 

 

 

 
82 Martines, Enrico, op. cit., p. 15 
83 Monteiro, Adolfo Casais, op. cit., p. 11. 
84 Cf. Kristeva, Julia, Storie d’amore. Roma: Editori Riuniti, 1985. [Tradução minha]. 
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Capa da 1ª edição do volume de poemas Filho do Homem (1961). 
 

No poema “Ode a Eros”, a ambivalência do sentimento amoroso é exprimida, como na 

paradigmática conceção do amor ilustrada no Simpósio de Platão, através da dúplice caracterização 

da figura de Eros, «Deus travesso»85, cuja potência revela-se, ao mesmo tempo, criativa e destrutiva, 

levando o homem à glória ou ao mais profundo desespero: «Que longos ópios e letais licores, / Que 

pântanos de lodo e que furores, / Que grinaldas de loiro e de espinhos»86. Princípio e causa de cada 

ação humana, o amor condensa em si o bem e o mal, «Pai da Crueldade e da Piedade, / Filho do 

Crime e da Beleza»87, dando impulso ao desejo do homem de unir-se ao outro para chegar a uma 

totalidade que fica, porém, uma meta ilusória, eternamente perseguida e nunca atingida. Por isso o 

poeta pergunta:  

 

Que infante serás tu, que, desde que há Idade, 

Aos Ícaros opões a mesma astral parede, 

E os Lázaros susténs dos restos dessa mesa  

 
85 Régio, José, Filho do Homem. 2a ed. Lisboa: Portugalia Editora, 1970, p. 88. 
86 Idem, p. 89. 
87 Idem, p. 90. 



 

Em que se bebe sempre a mesma sede,  

Se come 

A mesma fome?88 

 

Experiência do desejo do outro, o amor é uma força vital que aspira ao Bem Supremo e, ao 

mesmo tempo, é um retorno a uma condição de indiferenciação que dissolve a individualidade, 

enlaçando inextricavelmente o mistério da vida e da morte. 

 

Que tens tu, afinal, ao fundo da caverna 

Sempre aos mortais vedada: 

A eterna morte... o nada,  

Ou a vida eterna?89 

 

Na poesia “União”, o encontro com outro assume uma conotação propriamente sexual que 

metaforiza, na relação entre homem e mulher, aquele «sonho de união total»90 que ― escreve 

Roland Barthes ― «todos consideram-no impossível e, no entanto, não desistem»91. 

A fusão carnal neutraliza os limites que separam os dois amantes: 

 

Nos meus braços teu corpo estremeceu,  

Desse tremor o meu foi percorrido. 

Colados, curva a curva, onde começa o teu? 

Onde se acaba o meu? Teu e me têm sentido?92 

 

aproximando-os, momentaneamente, àquela impossível e arquetípica reunificação de duas metades 

da natureza humana, «Bem tu que eu pude, em mim, fundir.»93, a custo, porém, do sacrifício e da 

perda da própria individualidade: 

 

Ai, anular-te em mim sem te perder! 

 
88 Ibidem 
89 Ibidem 
90 Barthes, Roland, Frammenti di un discorso amoroso. Torino: ET Saggi, 2014, p. 205. [Tradução minha]. 
91 Cf. Ibidem 
92 Régio, José, op. cit., p. 33.  
93 Idem, p. 34. 
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Aniquilar-me em ti, ― mas sendo nós!  

Velo, e nem sinto a noite discorrer. 

Sonho, e que sonho de que amor feroz?94 

 

Como afirma Ortega y Gasset, «no ato de amor a pessoa sai de si mesma: é talvez a maior prova 

de que a natureza dispõe para que cada pessoa saia de si para outra coisa»95 e nesse movimento de 

abertura realiza-se uma superação das diferenças e das oposições, fazendo com que o indivíduo se 

reconheça no outro e, ao mesmo tempo, seja reconhecido pelo outro: 

 

«Viver a sexualidade implica, da parte de cada um, a consciência da sua condição humana, 

o reconhecimento da própria força, da própria fragilidade, das próprias emoções e fraquezas, 

das próprias faltas e da sua riqueza. O encontro com o outro remete simultaneamente à alteridade 

e à identidade. Obriga a confrontar-se com os limites do corpo e dos sentimentos. É um 

surpreendente reencontrar-se com si mesmo, um si mesmo que se reflete na face do outro. »96 

 

A união erótica condensa em si a exaltação física e a dissolução das subjetividades, levando os 

amantes a um estado de indeterminação que constitui a continuidade entre a vida e a morte: eterna 

ligação entre Eros a Tânatos ou, em termos especificamente freudianos, a pulsão de vida e a pulsão 

de morte97.  

 

Se ela viesse agora, Aquela que em seu manto 

De silêncio e de sombra nos transporta,  

Não seria melhor, meu doce encanto?: 

Poder eu, ao morrer, ver-te já morta?98 

 

O prazer e o erotismo do amor sexual neutralizam a separação entre o Eu e o Outro, colocando-

se sob o signo da transgressão da ordem da individualidade através de um movimento de ascensão 

 
94 Ibidem. 
95 Ortega y Gasset, José, Saggi sull’amore. Milano: SugarCo edizioni, 1982, p. 15. [Tradução minha]. 
96 Marzano, Michela, La fine del desiderio. Riflessioni sulla pornografia. Milano: Mondadori, 2012, pp. 169-170. 

[Tradução minha] 
97 Cf. Freud, Sigmund, «Al di là del principio di piacere» (Jenseits des Lustprinzips, 1920), in Freud, Sigmund, Tre 

saggi sulla teoria sessuale - Al di là del principio di piacere.  Torino: Bollati Boringhieri, 2012, pp. 133-229. 
98 Régio, José, op. cit., p. 34. 



 

a um ideal de completude a partir da descida nos abismos da carne. Uma «aprovação da vida até na 

morte»99, como afirma Georges Bataille, «clímax e anticlímax que da materialidade do corpo eleva 

à imaterialidade da alma». 

Como nos versos finais de “Monólogo a dois”: 

 

De olhos fechados me abandono, ouvindo 

Meu coração pulsar, meu sangue discorrer, 

E, sob a tua mão, na asa do sonho, eis-me subindo 

Àquele auge em que todo, em alma e corpo, vou morrer...100 

 

Aquela do erotismo é, com efeito, a dimensão do oximoro e da antítese por meio dos quais se 

exprime o confronto entre a supressão da diferença ― para que possa realizar-se a fusão ― e a 

busca de tal diferença da qual origina-se o desejo: 

 

«[...] o erotismo, que é fusão, que desloca o interesse no sentido de uma superação do ser 

pessoal e de todo o limite, é no entanto expresso por um objeto. Estamos diante desse paradoxo, 

diante de um objeto significativo da negação dos limites de qualquer objeto, diante de um objeto 

erótico.»101  

 

O objeto erótico instiga a busca do prazer que orienta o desejo sexual do indivíduo, remetendo, 

por sua vez, ao mesmo objeto para a sua satisfação. E é, justamente, o corpo o objeto e o alvo 

privilegiado desse desejo que mostra a sua dúplice atuação como «figura híbrida de humanização 

de uma coisa e de una coisificação de uma parte do corpo humano»102. Por isso, o desejo sexual 

constitui, como afirma Arthur Schopenhauer, «a própria essência do homem»103, pois nele 

manifestam-se os mais profundos instintos do ser e a mais intensa vontade de viver.  

Retratos do desejo masculino são delineados nos poemas “Fantasia Erótica” e “Canção Cruel” 

nos quais o corpo da mulher ocupa o lugar do objeto a ser conquistado e possuído através da sua 

simbólica e metafórica fragmentação.  

 
99 Bataille, Georges, O erotismo. Porto Alegre: L&PM, 1987, p. 11.  
100 Régio, José, op. cit., p. 43 
101 Bataille, Georges, op. cit., 122. 
102 Recalcati, Massimo, Ritratti del desiderio. Milano: Raffaele Cortina Editore, 2012 (e-book). [Tradução minha] 
103 Schopenhauer, Arthur, Supplementi a «Il mondo come volontà e rappresentazione». Torino: Einaudi, 2013, p. 654. 

[Tradução minha]. 
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Em “Fantasia Erótica”, cada detalhe do corpo feminino desencadeia um processo de projeção do 

desejo que mostra, de um lado, o objeto do prazer masculino enquanto pelo outro alude à força 

atrativa da mulher, como parece sugerir a repetição do verso «A mulher que eu amo, que impressão 

me faz!»104; em “Canção Cruel”, o desmembramento objetifica o corpo da mulher e remete à 

dimensão possessiva do amor e do desejo, exprimindo o excesso da vontade de possuir e submeter 

o outro:  

 

Corpo de ânsia,  

Eu sonhei que te prostrava,  

E te enleava 

Aos meus músculos!105 

 

e metaforizando o ardor de uma concupiscência tão intensa que consome e absorve o objeto da 

paixão: 

 

Seios rígidos, 

Eu sonhei que vos mordia 

Até que sentia  

Vómitos! 

 

Ventre de mármore, 

Eu sonhei que te sugava,  

E esgotava  

Como a um cálice106 

 

Este amor possessivo e cruel fica, porém, no âmbito da fantasia e do sonho, pois ele excede os 

limites do ser expondo-o ao perigo de perder-se completamente no desejo. A aspiração à união total, 

implícita no ato amoroso, pressupõe, como já vimos, uma morte simbólica da individualidade que 

neutraliza as diferenças permitindo a fusão com outro; contudo, a esta pulsão de morte contrapõe-

 
104 Régio, José, op. cit., p. 10. 
105 Idem, p. 17. 
106 Idem, p. 18. 



 

se a pulsão de vida que preserva a continuidade do ser na tensão entre a superação e conservação 

dos próprios limites.  

 

Como afirma Bataille: 

 

«No momento de dar o passo, o desejo nos lança fora de nós, estamos exaustos, e o 

movimento que nos arrasta exigiria que nós partíssemos. Mas o objeto do desejo excedente, 

diante de nós, nos reata à vida que o desejo excede. Como é bom ficar no desejo de exceder, 

sem ir até o fim, sem dar o passo. Como é bom ficar longamente diante do objeto desse desejo, 

nos mantermos em vida no desejo, em vez de morrer indo até o fim, cedendo ao excesso de 

violência do desejo. Sabemos que a posse desse objeto que nos queima é impossível. De duas 

coisas uma, o desejo nos consumirá, ou o seu objeto cessará de nos queimar. Só o possuímos 

sob uma condição, que pouco a pouco o desejo que ele nos dá se acalme. Mas é preferível a 

morte do desejo à nossa morte! Nós nos satisfazemos com uma ilusão. A posse de seu objeto 

nos dará sem morrer o sentimento de ir até o fim de nosso desejo. Não é só isso. Nós 

renunciamos a morrer: anexamos à nossa vida durável. Enriquecemos nossa vida em vez de 

perdê-la. »107  

 

A impossibilidade de ir até o fim do nosso desejo, que na união carnal é «sempre a totalidade do 

ser»108, leva a uma insatisfação que se repete constantemente e à relativa busca de um objeto que 

acalme aquela «obsessão de uma continuidade primeira que nos une geralmente ao ser»109. Como 

Régio escreve em “Metafísica”, tornando o encontro sexual entre homem e mulher ― como sugere 

o título ― numa reflexão metafisica:  

 

De cada vez que nos teus braços  

Por uns momentos morro, 

Nos abismos de mim o meu amor pede socorro 

Como se à força alguém lhe desatasse os laços. 

 

De cada vez aprendo 

Que fica em muito pouco, ou nada, aquele tanto  

 
107 Bataille, Georges, op. cit., pp. 132-133. 
108 Bataille, Georges, Storia dell'erotismo. Roma: Fazi Editore, 2006, p. 93 [Tradução minha] 
109 Bataille, Georges, O erotismo, cit., p. 15. 
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Que o querer ter promete, enquanto  

Se não tendo.110 

 

A falta originária que carateriza a existência humana faz com que o desejo de completude nunca 

seja apagado: 

 

Desejar é o que é ter! mas não basta. 

Sonhar é que é possuir sem tédio nem cansaços. 

Sei-o, mas só já morto nos teus braços.  

Sofre a carne de ter, ou de ser casta111. 

 

e a ilusão da satisfação mostra ao homem a própria finitude a partir da qual, por sua vez, origina-se 

incessantemente o desejo: 

 

Sobre o desejo farto, a alma se debruça,  

Contempla o nada a que fartá-lo aponta. 

E atrás do mesmo nada eis que ela mesma, tonta,  

Vai, se a carne reacende a escaramuça.112  

 

Este Nada fica para além do princípio do prazer, transcendendo a vida e a morte, e constitui o 

objeto ideal de qualquer desejo humano; meta externa ao sujeito e, no entanto, a sua dimensão mais 

propriamente ontológica à qual o homem sempre tende sem conseguir entendê-la: 

 

Entrar num corpo até onde se oculte  

O para Lá do corpo ― eis o supremo sonho. 

De que desejos o componho, 

Se ei-lo se descompõe quando o desejo avulte?113 

 

 
110 Régio, José, op. cit., p. 77 
111 Idem, p. 78. 
112 Ibidem. 
113 Ibidem. 



 

Nesse sentido, através do tema amoroso, José Régio parece aproximar-se ao âmago da condição 

humana – àquele inefável vazio que antecede e, ao mesmo tempo, absorve qualquer sentido – e põe 

em cena a experiência de inelutável perda do que Jaques Lacan define como real primordial, ou 

mais precisamente, a Coisa, ou seja: «o que do real – entendam aqui um real que não temos ainda 

que limitar, o real em sua totalidade, tanto o real que é o do sujeito quanto o real com o qual ele lida 

como lhe sendo exterior – o que, do real primordial, diremos, padece do significante».114  

Na teoria lancaniana, o real, junto com o simbólico e o imaginário, constituem as categorias, ou 

melhor, os registros de referência que estruturam e representam a experiência humana e, em 

particular, é a experiência do amor que, como explica Julia Kristeva: 

 

«liga inextricavelmente o simbólico (o que é proibido, discernível, concebível), o imaginário 

(o que o Eu se representa para sustentar-se e ampliar-se) e o real (este lugar impossível onde os 

afetos aspiram a tudo e onde não há ninguém que tenha em conta que eu sou apenas uma 

parte».115 

 

Portanto a Coisa fica fora da ordem do simbólico e antecede a linguagem humana, por isso, 

escapa à expressão e a qualquer definição, ficando um objeto impossível que é, como afirma Lacan: 

«por sua natureza [...], em seus reachados do objeto, representada por outra coisa»116 através da qual 

«cingi-la, ou até mesmo [...] contorná-la, para concebe-la»117.  

Um dos «campos domesticados»118 da Coisa, ou seja, «lá onde ela se afirma»119, é a literatura 

pois este constitui o espaço privilegiado do deslocamento das referências e dos sentidos, da 

condensação, do jogo das máscaras da identificação e da idealização por meio dos quais realiza-se 

a procura da verdade sobre a existência, come sugere também Kristeva: 

 

«A literatura parece-nos como o lugar privilegiado onde o significado é constituído e 

destruído, eclipsado, enquanto se pode pensar que é renovado. [...] Do mesmo modo, a 

 
114 Lacan, Jacques, O Seminário, livro 7: a ética da psicanálise (1959-1960). 2a ed. Texto estabelecido por Jacques-

Alain Miller, Versão brasileira Antônio Quinet, Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008, p. 144. 
115 Kristeva, Julia, op. cit., p. 15. [Tradução minha] 
116 Lacan, Jacques, op. cit., p. 145. 
117 Idem, p. 144. 
118 Ibidem 
119 Ibidem 
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experiência literária revela-se como uma experiência essencialmente amorosa, que desestabiliza 

o eu por meio da sua identificação com o outro».120 

 

Segundo tal perspetiva, a literatura e o amor parecem compartilhar o mesmo desejo: o de revelar 

ao ser humano quem ele/ela realmente é, propiciando o encontro com o outro; uma experiência que 

desnuda o homem exibindo seus sofrimentos, suas alegrias, suas misérias e suas glórias. É no amor 

que se realiza a participação ao mistério do outro e é através da literatura que se tenta ir para além 

desse mistério.  

Emblemáticos, neste sentido, parecem os versos de «Poema»: uma penetração no enigma 

feminino, «E a minha mão sondava»121, que separa e contrapõe o homem e a mulher, «E triturava / 

Aquele mundo / tão pequenino e tão complexo:»122 chegando ao confronto com uma indefinível e 

inefável alteridade «O teu mistério de mulher.»123.  

Nas poesias que compõem o conjunto de “O Amor e a Morte”, a representação do amor não 

exalta diretamente as características da mulher, mas configura-se como uma projeção das 

impressões que a amada exerce no individuo masculino. Como já vimos no caso de “Fantasia 

Erótica”, a imagem da mulher conforma-se ao desejo do homem, porém, em “A uma mulher fácil”, 

os sentimentos do homem contra a amada infiel e promíscua degradam-na ao nível de objeto sexual, 

representando a dimensão pecaminosa e mortífera da relação amorosa e sexual que não tende à 

elevação espiritual dos amantes, mas apenas à satisfação dos desejos carnais: 

 

Dás teu amor a tantos,  

Repartindo por tantos teu suplício,  

Que, por um breve instante,  

Também nós, tu e eu,  

Caminharemos, juntos, para a morte,  

Fingiremos, até, chegar ao céu.124  

 

 
120 Kristeva, Julia, op. cit., p. 288. 
121 Régio, José, op. cit., p. 26. 
122 Ibidem. 
123 Ibidem. 
124 Idem, p. 52 



 

A luta entre a carne e o espírito, tema de crucial importância na obra regiana, é presente no poema 

intitulado significativamente “Alma” em que, por meio do recurso a um tom interrogativo, o eu 

poético confessa o seu conflito interior que deriva do confronto com um ideal de beleza e pureza 

encarnado na pessoa amada: 

 

Não te mereço! E porventura  

Minha simples paixão te merecesse,  

Quando o meu corpo ao teu ― o teu ao meu ― se desse  

Na candidez da carne pura.125  

 

A contradição presente no último verso enfatiza o contraste entre a paixão carnal e a visão 

idealizada do amor que transcende a dimensão corporal, condenando a união sensual entre homem 

e mulher: 

 

Se, bela como és, descias de vontade  

A dar esmola ao meu desejo, 

Por que me aponta a alma o espelho em que nos vejo  

Grotescos na ancestral cumplicidade?126 

 

Contudo, também neste caso, o desejo do outro constitui uma via de acesso à interioridade, 

encenando, por meio do discurso amoroso, a cisão entre a alma, princípio imaterial da vida, e o 

corpo, dimensão material e mortal do ser. O incontestável domínio do espírito sobre a matéria 

parece, porém, questionado pela persistência do desejo humano de chegar a uma verdade que se 

subtrai à lógica e a racionalidade, como parece sugerir a repetição do interrogativo «Por que hei-de 

ter eu alma...».127  

José Régio procurou constantemente essa verdade através de uma escrita alimentada pelo desejo 

de aprofundar o conhecimento de si mesmo e dos outros, superando os limites e as convenções e 

aspirando a uma totalidade em que as contradições e as oposições não se anulam, mas são todas 

válidas como na tautologia que fecha o poema “Epílogo adiado”. 

 
125 Idem, p. 61 
126 Idem, p. 62 
127 Ibidem. 
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A Salvação do Mundo de José Régio: 

Contributo para a Compreensão de uma Proibição 

 
Francisco de Sousa e Cunha  

                  - Professor da Escola Secundária José Régio 

    (Aposentado)  

                 - Mestre em História da Educação e da Pedagogia 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em princípios de 1952, José Régio adicionava à sua dramaturgia uma nova obra intitulada A 

Salvação do Mundo. 

Submetida, pela Companhia do Teatro Nacional D.ª Maria II, à Comissão de Censura para o 

Teatro, para efeito do obrigatório visto prévio, a peça foi aprovada e a respetiva representação 

estava prevista para a temporada de 1953. Tal, porém, não viria a acontecer, porquanto, por 

alegadas razões políticas, a dita representação foi, entretanto, proibida pelo então Ministro da 

Educação Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capa da 1ª ed. da peça (1954). 



 

A decisão do ministro e os fundamentos políticos invocados a que adiante nos referiremos, se, 

por um lado, podem parecer compreensíveis e normais para a época, por outro, a serem os únicos 

verdadeiros, suscitam dúvidas e interrogações, como as seguintes: como fora possível toda uma 

comissão das mais severas do Estado Novo falhar, de maneira tão clamorosa, justamente, em 

matérias sobre que era suposto mais incidir o atento escrutínio dos censores? Porque foi proibida 

apenas a representação da peça e não a publicação da obra? Porque é que tal decisão é do Ministro 

da Educação Nacional? Porque é que as suas alegações não ficaram averbadas na ficha política de 

José Régio? 

Sendo assim, a presente abordagem pretende ser um contributo, ainda que sumário, para o 

levantamento de outras razões que, eventualmente, também tenham movido o ministro e permitam 

compreender melhor a sua inusitada decisão. 

Nesse sentido, começaremos por uma breve caraterização historiográfica do contexto cultural 

e educativo da época, referindo, designadamente, as questões do analfabetismo, do Plano de 

Educação Popular e da Campanha Nacional de Educação de Adultos, ambos de 1952. Na 

sequência, apresentando os traços gerais da obra, daremos atenção às passagens alusivas à 

educação na alegórica Traslândia, país imaginário, apesar das semelhanças com o Portugal de 

então, e faremos a cronologia possível do processo de aprovação da peça e da proibição da sua 

representação. 

Concluiremos, procurando mostrar que a inesperada proibição da representação dessa peça 

teatral do consagrado escritor vila-condense José Régio se terá ficado a dever, sobretudo, a razões 

de estratégia preventiva e de honra pessoal. Aparecida no mesmo ano do lançamento das referidas 

iniciativas de melhoria da educação nacional, mas sendo-lhes anterior, algumas das críticas ao 

estado da educação, tinham ficado, factualmente, desatualizadas pelas medidas, entretanto, 

tomadas pelo ministro que, assim, se via injustiçado por algumas acusações e até ofendido pela 

rudeza de certas expressões. A completar o quadro adverso à representação da peça, estava também 

a circunstância de o ministro, obviamente, saber que o autor era um seu subordinado, o professor 

Reis Pereira, do Liceu Nacional de Portalegre. 

 

O ANALFABETISMO, A “GRANDE VERGONHA NACIONAL” 

 

No período compreendido entre meados do século XIX, coincidindo com as primeiras 

indicações estatísticas, e meados do século XX, verificaram-se, entre nós, por um lado, a 
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permanência de elevadas taxas de analfabetismo e, por outro, uma grande inércia do sistema 

educativo na redução dessas mesmas taxas, quer no plano comparado a nível internacional, quer 

nas assimetrias geográficas e sociais a nível interno. Com efeito, se, em meados do século XIX, a 

taxa de analfabetismo, em Portugal, se aproximava da dos outros países da Europa do sul 

“ignorante” (Espanha, Itália e Grécia), com mais de 75% de analfabetos, o mesmo já não se verifica 

na primeira década do século XX, porquanto a Espanha reduzira, entretanto, a sua taxa para 53% 

e a Itália para 46%, mantendo-se a nossa nos mesmos 75%. 

Apesar de uma progressiva redução, o fenómeno perdurou pelas décadas seguintes e é, assim, 

que, em 1920, mantínhamos 70,8% de analfabetos, 67,8%, em 1930, 53,9%, em 1940, 48,7%, em 

1950, e 40,3%, em 1960. Como constata Medina Carreira, “em 1940 encontrávamo-nos ao nível 

da Espanha de 1900 e em 1950 ao nível da Itália de 1910. Meio século de atraso” (1996, 11). Para 

além desta longa permanência do analfabetismo entre nós, os estudos mostram ainda que a sua 

incidência foi sempre maior nas regiões do interior, nas populações mais idosas e nas mulheres 

sendo, nesta variável e apenas para o Continente, “um traço permanente, sem prejuízo das suas 

variações, entre 1890 e 1970” (Fernandes, 1994, 13). 

Perante os números, todos os governos tomaram medidas para fazer face à “grande vergonha 

nacional”, à “vergonha sem nome”, à “mácula vergonhosa”, algumas das expressões usadas para 

referir o nosso elevado índice de analfabetismo que, só em finais da década de 60 do século 

passado, virá, finalmente, a entrar num processo de acentuado e irreversível decréscimo. 

Ao longo do tempo, muitas foram também as polémicas travadas, no Parlamento e na imprensa, 

em que intervinham personalidades dos diversos quadrantes da sociedade apostadas em tomar 

posição sobre uma matéria a que não conseguiam ficar indiferentes. A título de exemplo, citamos 

o escritor Aquilino Ribeiro, que, aludindo à propalada inutilidade da escola, dizia, em 1927: “no 

dia em que saber ler e escrever lhes seja tão útil como saber governar o arado, plantar feijões, ou 

até jogar o pau, nesse dia as escolas, as mais anti-higiénicas e lôbregas escolas de Portugal 

abarrotarão de estudantes” (Carreira,1996,12). 

Se os discursos da segunda metade do século XIX, que conferiam ao ignorante um estatuto 

vexatório, de menoridade e de “não civilizado”, tiveram reduzido sucesso no combate ao 

problema, a República, que via na ignorância a origem de todos os males e na instrução um 

caminho para a justiça, a igualdade e a regeneração social e política, frustrou as expetativas ao não 

ter conseguido, apesar das generosas intenções e dos esforços empreendidos, reduzir, 



 

significativamente, as taxas de analfabetismo. 

Com o Estado Novo, é suavizada a visão estigmatizadora do analfabeto ignorante e, segundo 

Justino de Magalhães, “o discurso oficial passou por um lado, a tecer em torno do analfabetismo, 

nomeadamente dos “rústicos”, uma auréola de salutar conservadorismo nos domínios da 

ingenuidade e da pureza como contraponto às ameaças da “civilização”, muito especialmente da 

“civilização urbana” e da terciarização dos hábitos das populações e por outro lado, a sustentar 

uma desculpabilização crónica dos poderes estabelecidos, acentuando as tendências das 

populações para o absentismo e para o abandono escolar” (1996, 5). Por outras palavras, durante 

o Salazarismo, diz ainda o mesmo autor, “entre a apologia angélica do analfabetismo e a 

desculpabilização do poder político, havia uma associação direta de ideias” (ibidem). 

Chegado a 1950 com a incómoda taxa de 48,7% de analfabetos, o regime vê-se confrontado 

com a premência de novas medidas. Pressionados, externa e internamente, os responsáveis do 

Ministério da Educação abandonam definitivamente a visão virtuosa do analfabetismo nacional e 

elegem o problema como uma prioridade a resolver. Nesse sentido, são lançados o Plano de 

Educação Popular e a Campanha Nacional de Educação de Adultos que, no dizer de António 

Nóvoa, constituíram “a tentativa mais séria do Estado Novo para pôr cobro a essa situação 

(1992, 476). A respetiva implementação teve início, em finais de 1952, sendo Ministro da 

Educação Nacional, Fernando Andrade Pires de Lima. 

No mesmo ano e na mesma altura, o mesmo ministro proibiu a representação da peça de José 

Régio A Salvação do Mundo que, entre outras problemáticas, discute as da educação popular e do 

analfabetismo. Mera coincidência? Pensamos que não. 

 

PLANO DE EDUCAÇÃO POPULAR  

E CAMPANHA NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE ADULTOS 

 

Depois de terminada a Segunda Grande Guerra, o país prepara-se para entrar na segunda metade 

do século XX com taxas de analfabetismo que mostram um atraso de mais de um século em relação 

à Europa mais evoluída. Perante isso, o Salazarismo a quem os números incomodam sobretudo no 

plano externo, decide-se a atuar em força e é neste contexto que surgem o Plano de Educação 

Popular e a Campanha Nacional de Educação de Adultos numa operação que, no dizer de Rui 

Barbot Costa, visava “criar uma verdadeira “psicose” de luta contra o analfabetismo” (1979, 57). 

Plano e Campanha são lançados em 1952, enquadrados, respetivamente, pelos Decretos-Lei 
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n.ºs 38968 e 38969, ambos de 27 de Outubro, dois diplomas fundamentais em que o Estado Novo 

expõe claramente os seus pontos de vista relativamente à escolaridade obrigatória e à educação de 

adultos. 

Para o então Ministro da Educação Nacional o “Plano não dispensa, antes obriga, a colaboração 

consciente e activa de todos (...). Todos têm, portanto, de colaborar, cumprindo o seu dever” e, por 

sua vez, a Campanha Nacional de Educação de Adultos visava dois objetivos: o primeiro era o de 

fazer ver ao próprio analfabeto a sua situação de inferioridade e o segundo de apelar para a 

necessidade da colaboração dos particulares com o Estado na elevação do nível de instrução e de 

educação do povo português. 

Plano e Campanha nacionais arrancaram, no dizer de Jorge Ramos do Ó, “numa mobilização 

institucional nunca antes conseguida, da Educação à Presidência do Conselho, das Corporações e 

Previdência Social ao Interior e ao Exército (...) e logo foi entrevisto como “o facto mais relevante 

da história do nosso ensino primário” (1992, 420). 

É compreensível esta satisfação com as medidas previstas para o ensino primário, porquanto 

este era então o mais problemático e deficitário a vários níveis: falta de escolas e de condições de 

grande parte das existentes, falta de professores, indefinição do currículo e um acentuado 

desinteresse de pais e alunos pela escola. Assim, não é de admirar que o grande objetivo do Plano 

fosse o de tornar “exequível o princípio da escolaridade obrigatória” reduzido, desde 1930, para 

três anos (3.ª Classe). Nesse sentido e a par da intervenção nas outras áreas, o ministro decidiu-se 

também por penalizar a fuga à obrigação escolar, com “multas pecuniárias (até 500$00), as quais, 

no caso de não serem pagas voluntariamente, passariam a ser impostas por tribunal e, se, mesmo 

assim, o não fossem, seriam convertidas em prisão ou resgatadas pela prestação de trabalho em 

obras públicas” (Carvalho,1986, 785). Com a mesma finalidade, foi igualmente determinado que 

possuir o diploma da instrução primária era requisito indispensável para o acesso ao trabalho no 

comércio e na indústria, para a obtenção da carta de condução automóvel, para obter autorização 

para emigração e até para a passagem à disponibilidade dos mancebos incorporados nas forças 

armadas, após o cumprimento do serviço militar. 

Ainda a propósito da escolaridade obrigatória, é interessante notar que, transcorridos os três 

anos do Plano e já com um novo ministro, esta passou, em dezembro de 1956, para 4 anos (4ª 

classe), mas apenas para os rapazes, uma vez que as raparigas só foram abrangidas pelo mesmo 

alargamento, em 1960. Neste mesmo âmbito, cabe também referir o célebre “Livro de Leitura da 



 

3.ª Classe”, autêntico tratado de endoutrinação das crianças em toda a gramática ideológica do 

Estado Novo e, muito especialmente, na trilogia da educação nacional: Deus, Pátria, Família. 

Por seu lado, a Campanha de Educação de Adultos atingiu grande amplitude logo em 1953, 

com a criação de milhares de cursos de educação de adultos, através dos quais se pretendia divulgar 

noções de educação moral e cívica, economia doméstica e educação familiar, organização 

corporativa, previdência, higiene e defesa da saúde, agricultura e pecuária, bem como os 

acontecimentos mais notáveis da nossa história e a posição de Portugal no mundo. 

No âmbito do desenvolvimento quer do Plano, quer da Campanha e, com vista a apoiar a 

consecução dos respetivos objetivos, teve também início a organização de uma biblioteca a 

distribuir pelas escolas primárias e pelas Casas do Povo, que só viria a ficar completa em 1970, 

atingindo 111 títulos originais. Embora não na sua primeira fase, 

José Régio também participou nesta iniciativa, organizando uma Breve Colectânea de Poesia 

para o Povo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capa da Antologia Poética organizada por José Régio, a pedido do Regime. (1956), 

 com ilustrações de António Vaz Pereira. 
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Durante os três anos de execução do Plano e da Campanha (1952-1955), verificou-se um 

significativo aumento do número global de alunos inscritos no ensino primário que, segundo 

Medina Carreira, passou de 670.000, em 1951/1952, para 1.070.000, em 1955/1956.   Foram mais 

cerca de 400.000 alunos (168.000 crianças e 230.000 adultos), correspondendo a um acréscimo de 

quase 60% (1996,13). É um número deveras avultado para tão pequeno intervalo de tempo 

sobretudo se se tiver em conta que, “durante os vinte e sete anos anteriores, contados a partir do 

advento da Ditadura, o aumento foi de 583.693, e durante os dezasseis anos da I República foi 

apenas de 58.817” (Carvalho, 1986, 792). 

Pires de Lima, catedrático de Direito a quem a História de Portugal de José Matoso chama o 

“ministro jurássico”, deixou a pasta da Educação Nacional, ao fim de oito anos de exercício das 

funções (1947–1955), com a fama de ter constituído um ministério forte e a honra de ter lançado 

as bases da renovação da situação escolar a que os seus seguidores viriam a dar continuidade. Para 

Rómulo de Carvalho, os anos da execução do Plano e da Campanha “foram três anos bem 

aproveitados, numa conjugação programada de esforços, com resultados positivos, embora, dado 

o nosso atraso, ainda ficássemos permanecendo bastante aquém do objectivo desejado, que era a 

extinção total do analfabetismo” (1986, 791). Este balanço positivo refere-se apenas ao aspeto 

quantitativo dos resultados, porquanto, segundo o mesmo autor, no aspeto qualitativo “ainda nos 

mantínhamos presos à precária noção de um analfabetismo de significado muito restrito: o de 

apenas não saber ler, escrever e contar” (idem). 

Por sua vez, António Nóvoa, começando por referir que o Plano de Educação Popular estava 

impregnado de uma forte carga ideológica e mobilizadora que concitou, de facto, a adesão dos 

grupos doutrinários do Salazarismo e o apoio dos sectores sociais e económicos empenhados na 

industrialização do país, conclui dizendo que “grande parte das suas forças e das suas fragilidades 

residiram nesta conjugação de interesses, que viabilizou a sua génese, mas impediu a sua 

transposição para o plano estrutural do sistema educativo. Transformado em campanha, revelou 

impacte no plano doutrinal e propagandístico, perdeu, porém, eficácia reprodutiva” (1992, 478). 

Eufórica com os resultados reconhecidamente positivos das duas iniciativas, alguma da retórica 

discursiva oficial, no seu afã panegirista, chegou mesmo a perder a noção da realidade. Foi o caso 

ocorrido em 1955, quando, tendo-se se calculado que a percentagem de crianças de 7 a 11 anos, 

que não frequentavam a escola primária, era de 1%, o redator da fonte oficial não tem dúvidas em 

afirmar que, “dentro do actual condicionalismo geográfico e social, está resolvido o problema do 



 

analfabetismo em relação a menores em idade escolar” (Carvalho, 1986, 793). 

Exageros à parte, mas certamente também muito em consequência do Plano de Educação 

Popular e da Campanha Nacional de Educação de Adultos, o certo é que a década em que estas 

iniciativas decorreram teve, de facto, assinalável sucesso na redução da taxa de analfabetismo, 

que, como já foi referido, baixou de 48,7%, em 1950, para 40,3%, em 1960. 

José Régio terminou A Salvação do Mundo precisamente no início desta mesma década, mas 

antes e no desconhecimento das duas iniciativas do ministro que, certamente, não por acaso, pouco 

tempo após a publicação dos decretos do respetivo lançamento (27 de outubro de 1952), proibirá 

a representação da peça no Teatro Nacional Dona Maria II. Pensamos que os verdadeiros motivos 

tiveram sobretudo a ver com o teor da abordagem da peça à situação da educação popular e do 

analfabetismo, que passamos a apresentar. 

 

A EDUCAÇÃO E O ANALFABETISMO N’ A SALVAÇÃO DO MUNDO 

 

A obra A Salvação do Mundo é uma tragicomédia em três atos que terá ficado concluída em 

princípios de 1952. As cenas do primeiro ato representam uma sala no palácio do rei Pedro I e 

nelas intervêm as personagens Pedro de Traslândia, Chefe do Partido Aristocrático, Chefe do 

Partido Democrático, Chefe do Partido Extremista, Secretário Particular, Primeiro-ministro, 

Rainha-Mãe e Jerónimo. As cenas do segundo representam uma espécie de taberna num dos 

bairros mais pobres e populosos da cidade, sendo intervenientes as personagens Manuel Filaucias, 

Gandaia, Mestre Florêncio, Necas, Velho Operário, Mirta, Jerónimo, Pedro de Traslândia, 

Caranguejo, Mocho, Bibi, Pipocas e O Profeta. No terceiro ato, as cenas regressam à sala do 

palácio real e para além do Rei Pedro de Traslândia, participam os três chefes partidários, o 

Primeiro-Ministro, a Rainha-Mãe, o Profeta, Necas e a nova personagem do Jornalista. 

 

Trata-se de uma alegoria construída em torno da situação de um país imaginário, a Traslândia, 

miniatura do mundo, e do debate sobre a melhor forma de o governar e regenerar. Num tal 

enquadramento, é natural que as questões da educação e do analfabetismo do povo atravessem 

toda a estrutura da peça, ficando o respetivo ponto da situação apresentado, desde cedo, nos 

seguintes termos:  

 

“Não há dúvida que o povo se mantém ignorante, muito grosseiro ou estúpido. Por isso 
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mesmo tanto importa cultiva-lo!”.  

 

Continuando a sua intervenção, o Chefe do Partido Democrático, visando os adversários da 

mudança, questiona:  

 

“Cabe-lhe a culpa de se encontrar nesse miserável estado? Será esse o seu estado 

irrevogável e natural? Ou não será um natural efeito da lama em que vegeta?” (p.21/22). 

 

Pouco depois, quando a discussão se enreda em acusações sobre quem faz mais pela elevação 

do nível geral da educação do povo, é novamente o Chefe do Partido Democrático que, 

defendendo-se das provocações dos adversários, aponta o caminho, nos seguintes termos:  

 

“Não manobramos as massas! Convivemos com elas. (…) Procuramos (…) esclarecê-las 

para que livremente possam usar dos seus direitos! A cultura do povo, o esclarecimento da 

opinião pública, a fomentação do juízo consciente, são a condição sine qua non…” (p.27). 

 

Mantendo-se as posições muito desencontradas, o Chefe do Partido Extremista sugere que 

deixem as doutrinas e se concentrem em procurar, com urgência, alguma saída para o problema. 

Criticando as teses do partido democrata que considera utópicas, interpela o seu chefe, da seguinte 

maneira:  

 

“Aceita um futuro de séculos para se ir realizando? Ora, os tais infelizes têm pressa! Não 

há delongas nem vagares para quem chegou ao extremo…” (p.32) 

 

Por sua vez, o Rei, depois de ouvir Jerónimo censurá-lo por viver encerrado no palácio, por não 

sair senão rodeado da sua comitiva, não receber esclarecimentos senão através dos seus 

informadores oficiais e por não conhecer os mais sinceros dos seus súbditos, admite que é quase 

assim, mas, mesmo não sabendo como vive a maioria do seu povo, acha que este é menos infeliz 

que ele. 

As razões que são de antologia e subentendem a visão, em voga, da bondade e da virtude da 

ignorância e do analfabetismo, merecem a seguinte transcrição alargada:  

 



 

“Eles não chegam a ter verdadeira consciência dos seus infortúnios. Só os sentem nos 

momentos agudos, e com uma consciência embotada ou grosseira. Depois embriagam- se, 

dançam, cantam, foliam… fazem filhos. O seu próprio atraso lhes dá, durante grande parte da 

vida, uma venturosa inconsciência. Têm de lutar dia a dia, hora a hora, pelas suas satisfações 

elementares, não caem nas meditações que a mim me perseguem continuamente. (…) Sou eu 

que penso mais neles do que eles mesmos, e os compreendo melhor do que eles a mim ou a si 

próprios” (p.71). 

 

Na resposta, Jerónimo, classificando tais argumentos como desculpas, diz ao Rei: 

 

 “Esses são os lugares comuns que te insinuam os egoístas, os privilegiados ou os 

intelectuais do teu Paço. Eis as desculpas que tu próprio forjas” (p.71).  

 

E, perante a indecisão de Pedro em assumir responsabilidades pela situação, acrescenta:  

 

“Por isso, acusas Deus, a Criação, o Destino, a Condição Humana…qualquer mito. Foi o 

que fizeram sempre todos os que se recusaram a acusar-se a si mesmos ou aos seus 

semelhantes. O que é preciso é salvar os homens tais como são, sendo o que são. (…) Com 

isso te desculpas de verdadeiramente nada tentares em seu favor” (p.73). 

 

O problema mais específico do analfabetismo é abordado no segundo ato, na taberna do bairro, 

onde, conduzido por Jerónimo, o Rei também irá aparecer, disfarçado. A discussão anda à volta 

do incumprimento da escolaridade obrigatória e de quem tem a responsabilidade por tal estado de 

coisas. 

A discussão instala-se quando Necas, verberando todos os que andam sempre com o povo na 

boca, pergunta:  

 
“De quem é a culpa, se o povo está assim atrasado?” (p.84).  

 

Outras personagens vão repetindo a mesma pergunta sempre sem resposta, até que Manuel 

Filaucias tem a seguinte intervenção:  

 

“Bom! Quero dizer que não tomo partido pelo governo. Mas todos temos culpas no cartório. 

Vocês bem sabem que há uma lei para obrigar toda a gente a aprender a ler. Fogem-lhe o mais 

que podem..., depois queixam-se” (p.84/85). 
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Segue-se uma violenta troca de palavras e acusações a Filaucias por defender que a culpa é do 

povo, que foge de mandar os filhos à escola. Os ânimos só se acalmam, quando ouvem as seguintes 

palavras do Velho Operário:  

 
“Alguém quer saber se os pobres podem mandar os filhos à escola? Se não precisam de 

eles em casa ou na rua? Os filhos pequenos são a ajuda dos pobres” (p.87). 

 

É aplaudido por Gandaia que, não só repete as suas perguntas, como faz esta outra dirigida 

diretamente aos governantes:  

 

“Essa corja quer saber?! (p.88).  

 

Mais adiante, no mesmo tom e visando os mesmos destinatários questiona Filaucias, nestes 

termos: 

 
 “Pois diga!...diga lá se é capaz! Por que está vossemecê sempre a favor do rei…dessa 

cambada toda? (p.91). 

 

A rudeza da linguagem popular vai, já no terceiro ato, dar o pretexto ao Chefe do Partido 

Aristocrático para defender que o povo não está em condições de ter liberdade, por não saber fazer 

bom uso dela. Neste sentido, quando o Rei manifesta a esperança de ainda vir a ter a confiança do 

povo, profere a seguinte declaração:  

 
“Não é impossível. Mas pela simples razão de que o vosso pobre rebanho não tem opinião 

nenhuma. Vai conforme a vara que o tange. Ensiná-lo-emos a ter a opinião que mais convém” 

(p.230). 

 

Num contínuo jogo de passa culpas pela situação do povo, a peça encaminha-se para o seu 

termo com a personagem Necas, que “não recebeu instrução como a fidalguia”, a antecipar uma 

espécie de balanço, nestes termos:  

 

“É de vós os propagandistas, os políticos, os chefes, - os grandes – que o povo está cansado. 

Chamam-vos a corja, a cambada, a quadrilha..., nomes que vós não ouvis. Todos falais no 

povo… no povo… no povo, ao fim e ao cabo sois sempre vós que ficais bem, e o povo que se 



 

lixe! (p.230). 

 

Também concluímos por aqui este apanhado do conteúdo da peça teatral A Salvação do Mundo, 

no que se refere as questões da educação e do analfabetismo do povo do reino imaginário da 

Traslândia, por entendermos que ficaram suficientemente evidenciadas as semelhanças com a 

situação do povo do Portugal dos anos 50 do século XX, que o Plano de Educação Popular e a 

Campanha Nacional de Educação de Adultos visavam alterar. Assim sendo, retomamos o fio 

condutor do nosso exercício de interpretação, com vista a mostrar que aqui residiu a principal razão 

para a proibição da representação da peça. 

 

A PEÇA A SALVAÇÃO DO MUNDO: DA APROVAÇÃO À PROIBIÇÃO 

 

A 23 de setembro de 1952, José Régio transcreveu para o seu Diário o texto de uma carta que 

enviara ao seu amigo Orlando Vitorino em que, de passagem, aproveita a oportunidade para lhe 

dar a notícia de que “A Salvação do Mundo foi entregue à Companhia Rey Colaço – Robles 

Monteiro, que tem em mãos o seu original e se propõe realizá-la cenicamente na próxima 

temporada”. Como era de lei, estes dois responsáveis da famosa Companhia Teatral com o mesmo 

nome, submeteram o referido original da peça à Comissão de Censura para o Teatro, tendo esta 

dado a sua aprovação. Esta autorização é mencionada por José Régio apenas na carta a seu pai, de 

11 de dezembro, em que, depois de confirmar a proibição da representação, entretanto imposta 

pelo “Senhor Ministro da Educação”, acrescenta:  

 

“Isto depois da Censura do Teatro Nacional a ter aceitado”. 

 

A 17 de Outubro, certamente já depois de conhecida a aprovação, José Régio voltava ao Diário 

para anotar que, tendo estado em Lisboa a tratar de coisas de teatro, o Robles Monteiro lhe 

assegurara “ser A Salvação do Mundo a segunda (ou, o mais tardar, terceira) peça da temporada 

no Nacional”. Nova prova de que tudo parecia estar controlado e no bom caminho viria a ser 

registada, por Régio, no mesmo Diário, no dia 7 de novembro, quando informa que a grande atriz 

“Amélia Rey Colaço parece ter aceitado muito gostosamente o papel de Rainha-Mãe n’ A Salvação 

do Mundo”. 

Porém, nos primeiros dias de dezembro, tudo se altera, ao ser conhecida a proibição da 

representação determinada pelo Ministro da Educação Nacional. José Régio dá conta da sua 
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desilusão e revolta, escrevendo, na carta a seu pai anteriormente referida:  

 
“Todos os ministros hão-de morrer, hei-de morrer eu próprio, mas a minha peça há-de ficar, 

e há-de ficar para este nosso governo a vergonha de a ter proibido”. 

 

Quanto aos motivos de tal proibição, é também Régio que no-los dá a conhecer em mais uma 

carta a seu pai, de 15 de maio de 1953, onde se lê que o Robles e a Amélia Monteiro lhe contaram 

“que o ministro vira nela uma paródia à situação actual, identificando o meu personagem principal 

com o Salazar e interpretando tudo o mais em relação”. Na mesma carta, Régio acrescenta que 

“não houve quem o demovesse da proibição, apesar de haver, até dentro da situação, quem tentasse 

demovê-lo”. 

Estas razões atribuídas ao ministro, bem ao estilo da cartilha da época e adequadas ao efeito, 

são, quanto a nós, demasiado inconsistentes para terem sido as únicas e as que verdadeiramente 

ditaram a decisão. Com efeito, se assim fosse, não se compreende que a muito experiente e severa 

Comissão de Censura para o Teatro não tivesse sido capaz de ver que a peça era uma paródia ao 

regime e a Salazar e que até um dos seus membros tenha dito, pessoalmente, a José Régio que era 

“uma peça admirável”. Igualmente difícil de entender é o não ter existido a consequente proibição 

da obra literária, como sempre acontecia a todas, nacionais ou estrangeiras, que ousassem parodiar 

Salazar e ou o seu regime. E, não menos difícil de compreender é também o facto de uma acusação 

desta natureza não ter ficado registada no ficheiro político do autor, como confirmaria, em 1956, 

Marcelo Caetano, Ministro da Presidência que tutelava o Serviço Nacional de Informação, ao 

responder, por carta, a um pedido de esclarecimento nesse sentido enviado por figura influente de 

Portalegre, que facultou cópia a José Régio, e este, por sua vez, a transcreve para o Diário, em 3 

de setembro:  

 
“Quero esclarecê-lo que em relação a José Régio não existe nenhuma prevenção política”. 

 

Posto isto e considerando que elas permitem responder a estas questões e compreender melhor 

aquela proibição, propomo-nos, em seguida, mostrar que podem ter sido outras as causas próximas 

da decisão do ministro. 

 

 



 

CONCLUSÃO 

 

Como temos vindo a sugerir, pensamos que a proibição da representação da peça de José Régio, 

A Salvação do Mundo, teve sobretudo a ver com o Plano de Educação Popular e a Campanha 

Nacional de Educação de Adultos, lançados pública e simultaneamente, através de Decretos-Lei, 

no dia 27 de outubro de 1852. Com efeito, por essa altura, recorde-se, a Comissão de Censura para 

o Teatro composta por 11 elementos (um presidente, um vice-presidente e nove vogais), no 

exercício das suas competências, já tinha dado a sua aprovação à peça, que, no cumprimento da 

lei, lhe fora submetida pela companhia detentora da concessão de exploração do Teatro Nacional 

Dona Maria II e que, nessa conformidade, já tinha prevista a respetiva encenação, durante a 

temporada de 1953. 

Sendo a dita Comissão de Censura, para além dos membros dos Ministérios do Interior e da 

Justiça, do Serviço Nacional de Informação e do Inspetor dos Espetáculos seu vice-presidente, 

integrada também por elementos do Ministério da Educação Nacional e presidida pelo Secretário-

Geral deste mesmo ministério, é lógico e normal que a aprovação tenha sido reportada ao ministro 

da tutela, acompanhada de informações sobre o conteúdo da peça, senão mesmo de alguma cópia. 

Quando este toma conhecimento das passagens com referências críticas do estado da educação e 

da atuação dos respetivos responsáveis, sentindo-se injustamente atingido, dadas as importantes 

medidas que, entretanto, tomara, não quer nem que a atenção e boa imagem de que é alvo, por essa 

altura, graças precisamente a tais medidas, nem a implementação destas, sejam prejudicadas pelo 

ruído à volta de uma peça que irá estar em palco, no Teatro Nacional, daí a pouco tempo. Sabendo 

que a Comissão de Censura não ia voltar atrás, dado ter aprovado a peça antes da publicação do 

Plano de Educação Popular e da Campanha Nacional de Educação de Adultos e sem ver nas 

denúncias e críticas à educação nada de novo e de grave, ao ministro resta usar da prerrogativa que 

lhe assiste de, alegando os superiores interesses do regime, impedir a anunciada representação, e 

é o que faz, logo no início de dezembro de 1952. 

Como primeiro responsável pela salvaguarda das condições favoráveis ao bom andamento e 

sucesso das tão ambicionadas e saudadas iniciativas de elevação do nível de educação do povo, o 

ministro não está disposto a permitir que, em pleno ano de arranque da sua execução, seja, 

simultaneamente, encenada uma peça de teatro onde se diz que o governo não quer saber disso e 

ninguém faz nada para melhorar a situação. Isso sim, seria uma verdadeira paródia acrescida do 

facto de o nome do seu autor ser um consagrado pseudónimo literário do também professor José 
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Maria dos Reis Pereira, um seu subordinado, portanto! 

Assim, pensamos que o Ministro não só proíbe a representação da peça por esta poder ser um 

fator de perturbação da atmosfera e do clima de adesão favorável entretanto criado, por uma 

mobilização nacional sem precedentes, mas também porque as denúncias e acusações que ali eram 

feitas em matéria de educação, tinham ficado, entretanto, factualmente desatualizadas, com a 

publicação dos dois referidos diplomas legais. Ele que acabava de tomar importantes medidas para, 

em três anos, melhorar a educação e reduzir o analfabetismo do povo, não podia tolerar a acusação 

pública – e logo no Teatro Nacional! – de que não queria saber, não fazia nada, que era da mesma 

corja dos que só pensavam em si mesmos. Sentindo-se injustiçado e até ofendido, manteve-se 

intransigente mesmo perante os correligionários que o tentaram demover. 

Porém, apesar de ser, de entre os atingidos pelas críticas da peça, aquele a quem, naquelas 

circunstâncias, mais convinha a sua proibição, o ministro não fundamenta a sua decisão com razões 

exclusivas do seu pelouro. Convenientemente e a bem da nação, como se usava na altura, alega as 

soberanas razões institucionais da defesa da imagem do regime e do seu primeiro responsável, o 

que lhe deve ter merecido o reconhecimento de todo o governo. 

Tendo o texto da obra teatral A Salvação do Mundo sido aprovado pela competente Comissão 

de Censura, a proibição da sua publicação, na sequência das posteriores alegações do ministro, não 

só poria em causa a credibilidade desta e das outras comissões congéneres, importantes pilares do 

regime, como teria um ónus político mais elevado do que a menos escandalosa proibição da 

representação. Além disso, estando acautelados, com tal decisão já tomada, os efeitos negativos 

da peça para a imagem do regime e do ministro, a proibição da publicação da obra não teria 

vantagens acrescidas. Com efeito, era sabido, por um lado, que a dimensão do impacto negativo 

da sua leitura, ao nível da opinião pública, era muito menor do que a previsivelmente atingida pelo 

efeito multiplicador da sala de teatro. Por outro, era, igualmente, sabido que o povo não comprava 

livros, não só porque, como vimos, cerca de metade não sabia ler, mas também porque, dadas as 

dificuldades em que vivia, eram outras, certamente, as suas prioridades. 

Tendo, pois, sido aprovada, A Salvação do Mundo foi publicada em 1954, incluída na coleção 

Teatro de José Régio, estando ainda na pasta o mesmo ministro que, dois anos antes, proibira a 

sua representação para não perturbar o arranque do Plano de Educação Popular e da Campanha 

Nacional de Educação de Adultos que se mantinham em curso, mas já consolidados. 

Sendo o teatro para ser visto pelo público, proibir a representação de uma peça escrita para esse 



 

efeito, como era A Salvação do Mundo é, porventura, a maior penalização que se pode infligir ao 

seu autor. José Régio que diz, no Posfácio aos Poemas de Deus e do Diabo julgar-se “um homem 

que nasceu para escrever peças como quem escreve poemas” reagiu, como vimos, com indignação 

e revolta, até porque, como refere no Diário, de 19 de fevereiro de 1958, a considerava “das mais 

maduras e das mais ricas de sugestões e conteúdos (…) uma mensagem para o futuro”. 

Assim, teve de esperar até 28 de abril de 1956 para assistir à sua encenação, em Lisboa (Casa 

da Comarca de Arganil), pelo Grupo Cénico da Associação Académica da Faculdade de Direito 

de Lisboa. A propósito e depois de lamentar a exiguidade do palco e a inexperiência dos atores 

dirá, no Diário de 4 de setembro, ter sido uma noite simpática em que foi aplaudido e aclamado e 

que os dois estudantes que representaram os papéis do Profeta e da Rainha-Mãe o “comoveram 

pela sinceridade e boa vontade que puseram na interpretação”. Refira-se que, nesta altura, ainda 

não tinha sido formalmente levantada a proibição da representação, mas o ministro já tinha sido 

substituído por outro mais “liberal”, o catedrático de Engenharia Francisco de Paula Leite Pinto. 

Apesar da natureza das razões invocadas para a proibição, José Régio não foi alvo de sanção 

política, em nosso entender, devido ao contexto que se pretendia de colaboração e união de todos 

em torno da luta patriótica pela melhoria da educação e de redução do analfabetismo do povo. 

Apelar ao empenho de todas naquela causa nacional, como fazia o ministro no preâmbulo dos 

Decretos-Lei que a enquadravam, deixava pouca margem para a abertura de um processo político 

a um consagrado escritor que era, simultaneamente, professor do Liceu. Apesar do apertado 

controlo que o Estado Novo exercia sobre os professores e, particularmente, sobre os do ensino 

liceal, a hora não era de hostilizar o professorado, um dos setores indispensáveis ao bom êxito das 

iniciativas, mas de propaganda mobilizadora e aparência de total empenho do governo no desígnio 

de melhorar a educação nacional. 

Sem “prevenção política” e, aparentemente, conformado, José Régio conseguirá, mais tarde, 

ironizar sobre o duro golpe, escrevendo em carta, de 19 de abril de 1955, ao amigo António Sérgio, 

outro dos grandes vultos da cultura portuguesa do século XX, que conhecia bem, por experiência 

própria, as práticas de censura do Salazarismo e de quem, igualmente, se evoca este ano o 

quinquagésimo aniversário da morte: 

 

“Ainda lhe não enviei, creio, a minha última tentativa teatral – A Salvação de Mundo – que 

o Senhor Ministro da Educação Nacional proibiu de subir à cena no Dona Maria, (o que talvez 

tenha sido um benefício para o público…)”. 
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Mas não esquecera! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capa da edição realizada aquando a sua representação no Teatro São Luiz, 

em Lisboa (1971). 
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Desenho de José Régio (1952). 

 

 

 

 



 

____________________________________________________HOMENAGEM 

 

O CER manifesta pesar pela partida de dois colaboradores e amigos e 

apresenta sentidos pêsames aos seus familiares. 

 

MARIA ALIETE GALHOZ (1929-2020) 

Amiga pessoal de José Régio, admiradora e estudiosa da sua obra; 

Colaboradora e apoiante entusiasta do CER, desde a sua fundação. 

 

 

 

 

 

Professora Honoris Causa 

 

Licenciada em Filologia Românica pela Universidade de Lisboa, Professora Honoris Causa 

pela Universidade do Algarve, Maria Aliete Galhoz (professora, poetisa, ensaísta e 

investigadora) será lembrada como uma referência fundamental na cultura portuguesa e uma 

regiana empenhada. 

 

EDUARDO LOURENÇO (1923 –2020) 

Membro da Comissão Científica do CER e seu colaborador.  

 

 

 

 

 

 

 

Professor, filósofo, escritor, crítico literário, ensaísta e interventor cívico, várias vezes 

galardoado, Eduardo Lourenço foi um dos pensadores mais proeminentes da cultura portuguesa. 

O CER ficará sempre grato pelo seu contributo e interesse em iniciativas de estudo e 

divulgação da obra regiana, levadas a cabo por esta instituição. 
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____________________________________________COLABORE COM O CER 

 

O principal objetivo do CER consiste em realizar, promover e divulgar estudos e ações sobre a 

obra e personalidade literária de José Régio, um dos mais talentosos criadores literários 

portugueses do século XX. 

Os trinta anos que se seguiram à morte do Poeta, em 1969, foram de um apagamento quase 

total, no tocante à divulgação da sua obra, apesar do esforço incansável de alguns regianos 

convictos para manterem essa memória viva. 

Não por levantarem dúvidas as qualidades estético-literárias da sua escrita, mas antes devido a 

modas e capelinhas, Régio acabou por ser vítima da miopia intelectual dos juízos críticos que, ao 

rotularem de forma intencionalmente redutora a sua obra de «provinciana e religiosa», o votaram 

ao esquecimento. Convém lembrar que foi Régio, numa época em que a geração do Orpheu não 

passava de um «bando de loucos», quem soube reconhecer e defender os génios literários e 

artísticos de Mário de Sá-Carneiro, Fernando Pessoa e Almada Negreiros, os quais, mais tarde, 

proclamou de «Mestres», nas páginas da revista presença. 

No limiar deste novo século, ventos de mudança trouxeram novos interesses para leituras 

atualizadas dos livros de Régio. Compete à comunidade sensível à causa regiana e às instituições 

culturais, tanto públicas como privadas, dinamizarem ações que restituam a dimensão artística, 

crítica e filosófica do pensamento regiano.  

Em julho de 2020, o CER, associação sem fins lucrativos, foi reconhecida como Entidade de 

Utilidade Pública, com direito a Mecenato – a consignação de 0,5% do IRS. Significa que 

qualquer pessoa individual ou coletiva (sem dispêndio de verbas) pode apoiar o CER, 

manifestando interesse em atribuir 0,5% do seu imposto IRS. Para isso, basta colocar uma cruz 

no local do impresso de IRS, e indicar a entidade: Centro de Estudos Regianos e o respetivo 

NIF:  504003801. 

 

 
TEM VÁRIAS FORMAS DE COLABORAR COM O CER: 

1. Torne-se Mecenas do CER, através da consignação de 0,5% do seu IRS; 

2. Torne-se Sócio(a) Amigo(a) gratuitamente: Preencha o formulário contido no nosso site 

www.joseregio.pt (p.CER) e envie por e-mail cer.vc.direcao@gmail.com; 

http://www.joseregio.pt/


 

3. Continue como colecionador da versão em papel da Revista Estudos Regianos, cujo custo 

fica dependente da respetiva dimensão (em páginas). 

4. Adquira as edições do CER e beneficie do desconto de sócio; 

5. Contribua para a valorização do fundo documental da Biblioteca Regiana do CER, 

fazendo doação de livros, publicações e/ou qualquer outra documentação relevante para o estudo 

da História Literária do século XX; 

6. Participe nas ações culturais promovidas pelo CER e divulgue-as! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinheta de José Régio. 
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Palavras a Cores 
Antologia Poética 
Seleção dos Textos: Isabel Cadete Novais/Maria Luísa Aguiar 
Ilustrações: Utentes do MADI de Vila do Conde 
Edição CER, 2019 
ISBN: 978-989-96471-6-9 
Preço: 10.00 € 

 

José Régio e os Mestres do Modernismo 
Enrico Martines 
Edição CER online, 2019 
ISBN: 978-989-96471-7-6 
Disponível em formato PDF 

 

 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José Régio – Percursos e Discursos de uma Vida  

Itinerário Fotobiográfico  
Isabel Cadete Novais 
Edição CER, setembro 2017 

 Preço: 49,00 € 

O que foi a presença? Uma leitura a 90 anos de distância 

Catálogo da Exposição Itinerante 

 Ana Isabel Turíbio, Isabel Cadete Novais e Manuela Laranjeira 

Edição CER, maio 2017 

 Preço: 10,00 € 

José Régio: versos esparsos e inacabados 

Enrico Martines 

Edição CER, outubro 2016 

Preço: 18.00 € 

A Acção Repressiva do Estado Novo 
na Vida e na Obra de José Régio 

Catálogo da Exposição Itinerante 

Isabel Cadete Novais e Manuela Laranjeira 

Edição CER, outubro 2014 

 Preço: 10,00 € 
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Jacob e o Anjo - o drama intemporal da condição humana 
Estudo crítico-genético da peça de José Régio 
Isabel Cadete Novais 
Edição CER, outubro 2012 
 Preço: 22,50 € 

O homem em José Régio 

Elsa Rita dos Santos 

Edição CER, 2009 

 Preço: 10,00 € 

As Encruzilhadas de Deus 

José Régio 

Fac-simile da 1.ª edição carimbada e numerada. 

Edição CER, dezembro 2006 

 Preço: 25,00 € 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espelhamentos: Herança Literária de José Régio 

Catálogo da Exposição Itinerante  

Isabel Cadete Novais e Ana Isabel Turíbio 

Edição CER, dezembro 2005 

Preço: 10,00 € 

Expresso Granada - Berlim 

José Jorge Letria  
O Mestre de K 
António de Vasconcelos Nogueira 

Prémio Literário José Régio - Teatro 2001 

Co-edição com o Círculo Católico de Operários de Vila do Conde, 2001 

 Preço: 5,00 € 

José Régio e os mundos em que viveu 

Isabel Cadete Novais  

Catálogo da Exposição Itinerante 

Edição INCM/CER, 1999 

 Preço: 14,00 € 
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CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E DE INFORMAÇÃO 

• Biblioteca Regiana ativa e passiva 

• Arquivo de microformas e digital do espólio literário 

• Arquivo Epistolar Digital 

• Arquivo Fotográfico e Iconográfico Digital 

• Arquivo da Imprensa Periódica (parcialmente digital) 

 

ACTIVIDADES REGULARES 

• Apoio ao Leitor 

• Apoio aos Investigadores Nacionais e Estrangeiros 

• Apoio às Escolas e outras Instituições de Ensino e de Cultura 

• Exposições 

• Palestras e Colóquios 

  



 

 

 

 

 

 

 

 


