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c a r t a  d o  e d i t o r

Qualquer coisa que se diga a respeito da literatura de José 
Saramago, será pouco. Como toda grande obra do gênero, o 
segredo não está tão somente no que é dito, mas na forma de 
se dizer. Neste sentido, todas as obras ‑primas da literatura 
universal — entre as quais se encontram, quase em sua to‑
talidade, os livros de Saramago — são sempre profundos 
mergulhos na alma humana, além de desafios renovados, 
linha a linha, à nossa capacidade de expressão. 

Por isso Saramago é um escritor exemplar. Seus textos 
partem de uma fantasia, literalmente de uma faísca, um 
pequeno detalhe, que só tem lógica no mundo da literatura. 
A partir deste acaso da imaginação, o autor coloca em ques‑
tão, de maneira mordaz, a sociedade em que vivemos e a 
linguagem praticada pelos homens. A faísca transposta para 
o papel, ou mesmo para as telas, questiona as próprias pala‑
vras — a forma limitada em que as usamos em nosso dia a 
dia. A aposta que José Saramago faz não é só em um mundo 
mais justo, mas também em um mundo mais livre. É como 
se estivesse a dizer, seguidamente, que um, sem o outro, não 
pode existir. 

Assim, um escritor em busca profunda pela justiça social 
acaba por nos propor a liberdade como melhor mecanismo 
de alcançá ‑la. Não há mensagem literária mais genuí na do 
que esta. Chegado a subverter parábolas bíblicas, José Sara‑
mago bem que poderia ter escrito: “e no começo fez ‑se a li‑
berdade”. Lendo a sua obra ficamos com vontade de fazer da 
liberdade também o nosso fim. 
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Felizes são os homens e mulheres que editam e leem José 
Saramago. (Que sorte a vida me deu.) 

Luiz Schwarcz
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qui o mar acaba e a terra prin ci pia. Chove sobre a 
cida de páli da, as águas do rio cor rem tur vas de barro, 

há cheia nas lezí rias. Um barco escu ro sobe o fluxo sotur no, 
é o Highland Brigade que vem atra car ao cais de Alcântara. 
O vapor é  inglês, da Mala Real, usam‑no para atra ves sar o 
Atlântico, entre Londres e Buenos Aires, como uma lan ça‑
dei ra nos cami nhos do mar, para lá, para cá, esca lan do sem‑
pre os mes mos por tos, La Plata, Monte video, Santos, Rio de 
Janeiro, Pernambuco, Las Palmas, por esta ou inver sa or‑
dem, e, se não nau fra gar na via gem, ainda toca rá em Vigo e 
Boulogne‑sur‑Mer, enfim entra rá o Tamisa como agora vai 
entran do o Tejo, qual dos rios o maior, qual a  aldeia. Não é 
gran de embar ca ção, des lo ca cator ze mil tone la das, mas 
aguen ta bem o mar, como outra vez se pro vou nesta tra ves‑
sia, em que, ape sar do mau tempo cons tan te, só os apren di‑
zes de via jan te oceâ ni co enjoa ram, ou os que, mais vete ra‑
nos, pade cem de incu rá vel deli ca de za do estô ma go, e, por 
ser tão casei ro e con for tá vel nos arran jos inte rio res, foi  ‑lhe 
dado, cari nho sa men te, como ao Highland Monarch, seu ir‑
mão gémeo, o ínti mo ape la ti vo de vapor de famí lia. Ambos 
estão pro vi dos de tom ba di lhos espa ço sos para sport e 
 banhos de sol, pode‑se jogar, por exem plo, o cric ket, que, 
sendo jogo de campo, tam bém é exer ci tá vel sobre as ondas 
do mar, deste modo se demons tran do que ao impé rio bri tâ‑
ni co nada é impos sí vel, assim seja essa a von ta de de quem 
lá manda. Em dias de amena meteo ro lo gia, o Highland Bri‑
gade é jar dim de crian ças e paraí so de  velhos, porém não 

AA
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hoje, que está cho ven do e não ire mos ter outra tarde. Por 
trás dos  vidros emba cia dos de sal, os meni nos esprei tam a 
cida de cin zen ta, urbe rasa sobre coli nas, como se só de ca‑
sas tér reas cons truí da, por acaso além um zim bó rio alto, 
uma empe na mais esfor ça da, um vulto que pare ce ruína de 
cas te lo, salvo se tudo isto é ilu são, qui me ra, mira gem cria da 
pela move di ça cor ti na das águas que des cem do céu fecha‑
do. As crian ças estran gei ras, a quem mais lar ga men te dotou 
a natu re za da vir tu de da curio si da de, que rem saber o nome 
do lugar, e os pais infor mam‑nas, ou decli nam‑no as amas, 
as nur ses, as bon nes, as fräu leins, ou um mari nhei ro que 
pas sa va para ir à mano bra, Lisboa, Lisbon, Lisbonne, Lissa‑
bon, qua tro dife ren tes manei ras de enun ciar, fora as inter‑
mé dias e impre ci sas, assim fica ram os meni nos a saber o 
que antes igno ra vam, e isso foi o que já  sabiam, nada, ape‑
nas um nome, apro xi ma ti va men te pro nun cia do, para maior 
con fu são das juve nis inte li gên cias, com o acen to pró prio de 
argen ti nos, se deles se tra ta va, ou de uru guaios, bra si lei ros e 
espa nhóis, que, escre ven do certo Lisboa no cas te lha no ou 
por tu guês de cada qual, dizem cada um sua coisa, fora do 
alcan ce do ouvi do comum e das imi ta ções da escri ta. Quan‑
do ama nhã cedo o Highland Brigade sair a barra, que ao 
menos haja um pouco de sol e de céu des co ber to, para que 
a parda nebli na deste tempo astro so não obs cu re ça por 
com ple to, ainda à vista de terra, a memó ria já esvae cen te 
dos via jan tes que pela pri mei ra vez aqui pas sa ram, estas 
crian ças que repe tem Lisboa, por sua pró pria conta trans‑
for man do o nome nou tro nome, aque les adul tos que fran‑
zem o sobro lho e se arre piam com a geral humi da de que 
repas sa as madei ras e os fer ros, como se o Highland Brigade 
vies se a escor rer do fundo do mar, navio duas vezes fan tas‑
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ma. Por gosto e von ta de, nin guém have ria de que rer ficar 
neste porto.

São pou cos os que vão des cer. O vapor atra cou, já arrea‑
ram a esca da do por ta ló, come çam a mos trar‑se em baixo, 
sem pres sa, os baga gei ros e os des car re ga do res, saem do 
refú gio dos alpen dres e gua ri tas os guar das‑fis cais de ser vi‑
ço, asso mam os alfan de guei ros. A chuva abran dou, só quase 
nada. Juntam‑se no alto da esca da os via jan tes, hesi tan do, 
como se duvi das sem de ter sido auto ri za do o desem bar que, 
se have rá qua ren te na, ou temes sem os  degraus escor re ga‑
dios, mas é a cida de silen cio sa que os assus ta, por ven tu ra 
mor reu a gente nela e a chuva só está cain do para  diluir em 
lama o que ainda ficou de pé. Ao com pri do do cais,  outros 
bar cos atra ca dos luzem mor ti ça men te por trás das  vigias 
baças, os paus de carga são ramos esga lha dos de árvo res, 
 negros, os guin das tes estão quie tos. É domin go. Para além 
dos bar ra cões do cais come ça a cida de som bria, reco lhi da 
em fron ta rias e muros, por enquan to ainda defen di da da 
chuva, acaso moven do uma cor ti na tris te e bor da da, olhan‑
do para fora com olhos vagos, ouvin do gor go lhar a água dos 
telha dos, alge roz abai xo, até ao basal to das vale tas, ao cal cá‑
rio níti do dos pas seios, às sar je tas ple tó ri cas, levan ta das 
algu mas, se houve inun da ção.

Descem os pri mei ros pas sa gei ros. De  ombros encur va‑
dos sob a chuva monó to na, tra zem sacos e male tas de mão, 
e têm o ar per di do de quem viveu a via gem como um sonho 
de ima gens flui das, entre mar e céu, o metró no mo da proa a 
subir e a des cer, o balan ço da vaga, o hori zon te hip nó ti co. 
Alguém trans por ta ao colo uma crian ça, que pelo silên cio 
por tu gue sa deve ser, não se lem brou de per gun tar onde 
está, ou avi sa ram‑na antes, quan do, para ador me cer de‑
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pres sa no beli che aba fa do, lhe pro me te ram uma cida de 
boni ta e um viver feliz, outro conto de encan tar, que a estes 
não cor re ram bem os tra ba lhos da emi gra ção. E uma  mulher 
idosa, que teima em abrir um guar da‑chuva, deixa cair a 
peque na caixa de folha verde que tra zia debai xo do braço, 
com forma de baú, e con tra as  pedras do cais foi des fa zer‑se 
o cofre, solta a tampa, reben ta do o fundo, não con ti nha nada 
de valor, só coi sas de esti ma ção, uns tra pos colo ri dos, umas 
car tas, retra tos que voa ram, umas con tas que eram de vidro e 
se par ti ram, nove los bran cos agora macu la dos, sumiu‑se um 
dele s en tre o cais e o cos ta do do barco, é uma pas sa gei ra da 
ter cei ra clas se.

Consoante vão pondo pé em terra, cor rem a abri gar‑se, 
os estran gei ros mur mu ram con tra o tem po ral, como se fôs‑
se mos nós os cul pa dos deste mau tempo, pare ce terem‑se 
esque ci do de que nas fran ças e ingla ter ras deles cos tu ma 
ser bem pior, enfim, a estes tudo lhes serve para des de nha‑
rem dos  pobres paí ses, até a chuva natu ral, mais for tes  ra zões 
tería mos nós de nos quei xar mos e aqui esta mos cala dos, 
mal di to inver no este, o que por aí vai de terra arran ca da aos 
cam pos fér teis, e a falta que ela nos faz, sendo tão peque na a 
nação. Já come çou a des car ga das baga gens, sob as capas 
rebri lhan tes os mari nhei ros pare cem mani pan ços de capuz, 
e em baixo os baga gei ros por tu gue ses mexem‑se mais à 
ligei ra, é o bone zi nho de pala, a veste curta, de olea do, assa‑
mar ra da, mas tão indi fe ren tes à gran de molha que o uni‑
ver so espan tam, tal vez este des dém de con for tos leve a 
com pa de ce rem‑se as bol sas dos via jan tes, porta‑moe das 
como se diz agora, e suba com a com pai xão a gor je ta, povo 
atra sa do, de mão esten di da, vende cada um o que tiver de 
sobe jo, resig na ção, humil da de, paciên cia, assim con ti nue‑
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mos nós a encon trar quem de tais mer ca do rias faça no 
mundo comér cio. Os via jan tes pas sa ram à alfân de ga, pou‑
cos como se cal cu la va, mas vai levar seu tempo saí rem dela, 
por serem tan tos os  papéis a escre ver e tão escru pu lo sa a 
cali gra fia dos adua nei ros de pique te, se  calhar os mais rápi‑
dos des can sam ao domin go. A tarde escu re ce e ainda agora 
são qua tro horas, com um pouco mais de som bra se faria a 
noite, porém aqui den tro é como se sem pre o fosse, ace sas 
duran te todo o dia as fra cas lâm pa das, algu mas quei ma das, 
aque la está há uma sema na assim e ainda não a subs ti tuí‑
ram. As jane las, sujas, dei xam trans lu zir uma cla ri da de 
aquá ti ca. O ar car re ga do chei ra a rou pas molha das, a baga‑
gens aze das, à sera pi lhei ra dos far dos, e a melan co lia alas‑
tra, faz emu de cer os via jan tes, não há som bra de ale gria 
neste regres so. A alfân de ga é uma ante câ ma ra, um limbo de 
pas sa gem, que será lá fora.

Um homem gri sa lho, seco de car nes, assi na os últi mos 
 papéis, rece be as  cópias deles, pode‑se ir embo ra, sair, con‑
ti nuar em terra firme a vida. Acompanha‑o um baga gei ro 
cujo aspeto físi co não deve ser expli ca do em por me nor, ou 
tería mos de pros se guir infi ni ta men te o exame, para que 
não se ins ta las se a con fu são na cabe ça de quem vies se a 
pre ci sar de dis tin guir um do outro, se tal se  requer, por que 
deste tería mos de dizer que é seco de car nes, gri sa lho, e 
more no, e de cara rapa da, como daque le foi dito já, con tu do 
tão dife ren tes, pas sa gei ro um, baga gei ro outro. Carrega este 
a mala gran de num car ri nho metá li co, as duas  outras, pe‑
que nas em com pa ra ção, sus pen deu‑as do pes co ço com 
uma cor reia que passa pela nuca, como um jugo ou colar de 
ordem. Cá fora, sob a pro teção do bei ral largo, pousa a carga 
no chão e vai pro cu rar um táxi, não cos tu ma ser neces sá rio, 
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habi tual men te há‑os por ali, à che ga da dos vapo res. O via‑
jan te olha as  nuvens bai xas,  depois os char cos no ter re no 
irre gu lar, as águas da doca, sujas de óleos, cas cas, detri tos 
 vários, e é então que repa ra em uns bar cos de guer ra, dis‑
cre tos, não con ta va que os hou ves se aqui, pois o lugar pró‑
prio des ses nave gan tes é o mar largo, ou, não sendo o tempo 
de guer ra ou de exer cí cios dela, no estuá rio, largo de sobra 
para dar fun dea dou ro a todas as esqua dras do mundo, co‑
mo anti ga men te se dizia e tal vez ainda hoje se repi ta, sem 
cui dar de ver que esqua dras são. Outros pas sa gei ros saíam 
da alfân de ga, aco li ta dos pelos seus des car re ga do res, e então 
sur giu o táxi espa da nan do águas debai xo das  rodas. Bracea‑
ram os pre ten den tes alvo ro ça dos, mas o baga gei ro sal tou 
do estri bo, fez um gesto largo, É para aque le  senhor, assim 
se mos tran do como até a um humil de ser ven tuá rio do por‑
to de Lisboa, quan do a chuva e as cir cuns tân cias aju dem, é 
dado ter nas mãos  sóbrias a feli ci da de, em um momen to 
dá‑la ou reti rá‑la, como se acre di ta que Deus a vida. En‑
quanto o moto ris ta bai xa va o porta‑baga gens fixa do na 
tra sei ra do auto mó vel, o via jan te per gun tou, pela pri mei ra 
vez se lhe notan do um leve sota que bra si lei ro, Por que estão 
na doca aque les bar cos, e o baga gei ro res pon deu, ofe gan do, 
aju da va o moto ris ta a içar a mala gran de, pesa da, Ahn, é a 
doca da mari nha, foi por causa do mau tempo, rebo ca‑
ram‑nos para aqui anteon tem, senão eram bem capa zes de 
gar rar e ir enca lhar a Algés. Chegavam  outros táxis,  tinham‑se 
atra sa do, ou o vapor atra ca ra antes da hora espe ra da, agora 
havia no ter rei ro feira fran ca, tor na ra‑se banal a satis fa ção 
da neces si da de, Quanto lhe devo, per gun tou o via jan te, Por 
cima da tabe la é o que qui ser dar, res pon deu o baga gei ro, 
mas não disse que tabe la fosse a tal nem o preço real do 
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ser vi ço, fiava‑se na for tu na que pro te ge os auda cio sos, ain‑
da que des car re ga do res, Só trago dinhei ro  inglês comi go, 
Ah, isso tanto faz, e na mão direi ta esten di da viu pou sar dez 
 xelins, moeda que mais do que o sol bri lha va, enfim  logrou 
o astro‑rei ven cer as  nuvens que sobre Lisboa pesa vam. Por 
causa dos gran des car re gos e das como ções pro fun das, a 
pri mei ra con di ção para uma longa e prós pe ra vida de baga‑
gei ro é ter um cora ção robus to, de bron ze, ou redon do teria 
caído o dono deste, ful mi na do. Quer retri buir a exces si va 
gene ro si da de, ao menos não ficar em dívi da de pala vras, 
por isso acres cen ta infor ma ções que lhe não pedi ram, jun‑
ta‑as aos agra de ci men tos que não lhe ouvem, São con tra‑
tor pe dei ros,  senhor, nos sos, por tu gue ses, é o Tejo, o Dão, o 
Lima, o Vouga, o Tâmega, o Dão é aque le mais perto. Não 
fazem dife ren ça,  podiam mesmo tro car‑lhes os nomes, to‑
dos  iguais,  gémeos, pin ta dos de cin zen to‑morte, ala ga dos 
de chuva, sem som bra viva nos con ve ses, as ban dei ras 
molha das como tra pos, salvo seja e sem ao res pei to que rer 
fal tar, mas enfim, ficá mos a saber que o Dão é este, acaso 
tor na re mos a ter notí cias dele.

O baga gei ro levan ta o boné e agra de ce, o táxi arran ca, o 
moto ris ta quer que lhe digam, Para onde, e esta per gun ta, 
tão sim ples, tão natu ral, tão ade qua da à cir cuns tân cia e ao 
lugar, apa nha des pre ve ni do o via jan te, como se ter com pra‑
do a pas sa gem no Rio de Janeiro tives se sido e pudes se con‑
ti nuar a ser res pos ta para todas as ques tões, mesmo aque las, 
pas sa das, que em seu tempo não encon tra ram mais que o 
silên cio, agora mal desem bar cou e logo vê que não, tal vez 
por que lhe fize ram uma das duas per gun tas  fatais, Para 
onde, a outra, e pior, seria, Para quê. O moto ris ta olhou pelo 
retro vi sor, jul gou que o pas sa gei ro não ouvi ra, já abria a 

Volume 4_001-714.indd   19 25/04/2016   14:59:45



20

boca para repe tir, Para onde, mas a res pos ta che gou pri mei‑
ro, ainda irre so lu ta, sus pen si va, Para um hotel, Qual, Não 
sei, e tendo dito, Não sei, soube o via jan te o que que ria, com 
tão firme con vic ção como se tives se leva do toda a via gem a 
pon de rar a esco lha, Um que fique perto do rio, cá para bai‑
xo, Perto do rio só se for o Bragança, ao prin cí pio da Rua do 
Alecrim, não sei se conhe ce, Do hotel não me lem bro, mas a 
rua sei onde é, vivi em Lisboa, sou por tu guês, Ah, é por tu‑
guês, pelo sota que pen sei que fosse bra si lei ro, Percebe‑se 
assim tanto, Bom, per ce be‑se algu ma coisa, Há dezas seis 
anos que não vinha a Portugal, Dezasseis anos são mui tos, 
vai encon trar gran des mudan ças por cá, e com estas pala‑
vras calou‑se brus ca men te o moto ris ta.

Ao via jan te não pare cia que as mudan ças fos sem tan tas. 
A ave ni da por onde  seguiam coin ci dia, no geral, com a 
memó ria dela, só as árvo res esta vam mais altas, nem admi‑
ra, sem pre  tinham sido dezas seis anos a cres cer, e mesmo 
assim, se na opaca lem bran ça guar da va fron des ver des, 
agora a nudez inver nal dos ramos apou ca va a dimen são dos 
ren ques, uma coisa dava para a outra. A chuva rarea ra, só 
algu mas gotas dis per sas caíam, mas no espa ço não se abri ra 
nem uma frin cha de azul, as  nuvens não se sol ta ram umas 
das  outras, fazem um exten sís si mo e único teto cor de 
chum bo. Tem cho vi do muito, per gun tou o pas sa gei ro, É um 
dilú vio, há dois meses que o céu anda a des fa zer‑se em 
água, res pon deu o moto ris ta, e des li gou o limpa‑ vidros. 
Poucos auto mó veis pas sa vam, raros car ros elétri cos, um ou 
outro pedes tre que des con fia da men te fecha va o guar‑
da‑chuva, ao longo dos pas seios gran des char cos for ma dos 
pelo entu pi men to das sar je tas, porta com porta algu mas 
taber nas aber tas, lôbre gas, as luzes vis co sas cer ca das de 
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som bra, a ima gem taci tur na de um copo sujo de vinho so‑
bre um bal cão de zinco. Estas fron ta rias são a mura lha que 
ocul ta a cida de, e o táxi segue ao longo delas, sem pres sa, 
como se andas se à pro cu ra duma bre cha, dum pos ti go, du‑
ma porta da trai ção, a entra da para o labi rin to. Passa deva‑
gar o com boio de Cascais, tra van do pre gui ço so, ainda vinha 
com velo ci da de bas tan te para ultra pas sar o táxi, mas fica 
para trás, entra na esta ção quan do o auto mó vel já está a dar 
a volta ao largo, e o moto ris ta avisa, O hotel é aque le, à 
entra da da rua. Parou em fren te de um café, acres cen tou, O 
 melhor será ir ver pri mei ro se há quar tos, não posso espe rar 
mesmo à porta por causa dos elétri cos. O pas sa gei ro saiu, 
olhou o café de relan ce, Royal de seu nome, exem plo 
comer cial de sau da des monár qui cas em tempo de repú bli‑
ca, ou rema nes cên cia do últi mo rei na do, aqui dis far ça do de 
 inglês ou fran cês, curio so caso este, olha‑se e não se sabe 
como dizer a pala vra, se rôial ou ruaia le, teve tempo de 
deba ter a ques tão por que já não cho via e a rua é a subir, 
 depois ima gi nou‑se regres san do do hotel, com quar to ou 
ainda sem ele, e do táxi nem som bra, desa pa re ci do com as 
baga gens, as rou pas, os objetos de uso, os seus  papéis, e a si 
mesmo per gun tou como vive ria se o pri vas sem des ses e 
todos os  outros bens. Já ia ven cen do os  degraus exte rio res 
do hotel quan do com preen deu, por estes pen sa men tos, que 
esta va muito can sa do, era o que sen tia, uma fadi ga muito 
gran de, um sono da alma, um deses pe ro, se sabe mos com 
bas tan te sufi ciên cia o que isso seja para pro nun ciar a pala‑
vra e enten dê‑la.

A porta do hotel, ao ser empur ra da, fez res soar um 
besou ro elétri co, em tem pos teria havi do uma sine ta, der‑
lim der lim, mas há sem pre que con tar com o pro gres so e as 
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suas melho rias. Havia um lanço de esca da empi na do, e so‑
bre o arran que do cor ri mão, em baixo, uma figu ra de ferro 
fun di do levan ta va no braço direi to um globo de vidro, re‑
pre sen tan do, a figu ra, um pajem em trajo de corte, se a 
expres são ganha com a repe ti ção algu ma coisa, se não é 
pleo nás ti ca, pois nin guém se lem bra de ter visto pajem que 
não esti ves se em trajo de corte, para isso é que são  pajens, 
mais expli ca ti vo seria ter dito, Um pajem tra ja do de pajem, 
pelo talhe das rou pas, mode lo ita lia no, renas cen ça. O via‑
jan te tre pou os intér mi nos  degraus, pare cia incrí vel ter de 
subir tanto para alcan çar um pri mei ro andar, é a ascen são 
do Everest, proe za ainda sonho e uto pia de mon ta nhei ros, o 
que lhe valeu foi ter apa re ci do no alto um homem de bigo‑
des com uma pala vra ani ma do ra, upa, não a diz, mas assim 
pode ser tra du zi do o seu modo de olhar e debru çar‑se do 
alcan do ra do pata mar, a inda gar que bons ven tos e maus 
tem pos trou xe ram este hós pe de, Boas tar des,  senhor, Boas 
tar des, não chega o fôle go para mais, o homem de bigo des 
sorri com preen si va men te, Um quar to, e o sor ri so agora é de 
quem pede des cul pa, não há quar tos neste andar, aqui é a 
receção, a sala de jan tar, a sala de estar, lá para den tro cozi‑
nha e copa, os quar tos ficam em cima, por isso vamos ter de 
subir ao segun do andar, este aqui não serve por que é pe‑
que no e som brio, este tam bém não por que a jane la dá para 
as tra sei ras, estes estão ocu pa dos, Gostava era de um quar to 
de onde pudes se ver o rio, Ah, muito bem, então vai gos tar 
do duzen tos e um, ficou livre esta manhã, mos tro‑lho já. A 
porta fica va ao fim do cor re dor, tinha uma cha pa zi nha 
esmal ta da, núme ros pre tos sobre fundo bran co, não fosse 
isto um reca ta do quar to de hotel, sem luxos, fosse duzen tos 
e dois o núme ro da porta, e já o hós pe de pode ria cha mar‑se 
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Jacinto e ser dono duma quin ta em Tormes, não  seriam es‑
tes epi só dios de Rua do Alecrim mas de Campos Elísios, à 
direi ta de quem sobe, como o Hotel Bragança, e só nisso é 
que se pare cem. O via jan te gos tou do quar to, ou quar tos, 
para ser mos mais rigo ro sos, por que eram dois, liga dos por 
um amplo vão, em arco, ali o lugar de dor mir, alco va se lhe 
cha ma ria nou tros tem pos, deste lado o lugar de estar, no 
con jun to um apo sen to como uma casa de habi ta ção, com a 
sua escu ra mobí lia de mogno poli do, os repos tei ros nas 
jane las, a luz vela da. O via jan te ouviu o ran gi do áspe ro de 
um elétri co que subia a rua, tinha razão o moto ris ta. Então 
pare ceu‑lhe que pas sa ra muito tempo desde que dei xa ra o 
táxi, se ainda lá esta ria, e inte rior men te sor riu do seu medo 
de ser rou ba do, Gosta do quar to, per gun tou o geren te, com 
voz e auto ri da de de quem o é, mas blan di cio so como com‑
pe te ao negó cio de alu ga dor, Gosto, fico com ele, E vai ser 
por quan tos dias, Ainda não sei, depen de de  alguns assun tos 
que tenho de resol ver, do tempo que demo rem. É o diá lo go 
cor ren te, con ver sa sem pre igual em casos assim, mas neste 
de agora há um ele men to de fal si da de, por quan to o via jan te 
não tem assun tos a tra tar em Lisboa,  nenhum assun to que 
tal nome mere ça, disse uma men ti ra, ele que um dia afir‑
mou detes tar a inexati dão.

Desceram ao pri mei ro andar, e o geren te cha mou um 
empre ga do, moço dos reca dos e homem dos car re gos, que 
fosse bus car a baga gem deste  senhor, O táxi está à espe ra 
defron te do café, e o via jan te des ceu com ele, para pagar a 
cor ri da, ainda se usa hoje esta lin gua gem de cochei ro e sota, 
e veri fi car que nada lhe fal ta va, des con fian ça mal enca mi‑
nha da, juízo ime re ci do, que o moto ris ta é pes soa hones ta e 
só quer que lhe  paguem o que o con ta dor marca, mais a 
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gor je ta do cos tu me. Não vai ter a sorte do baga gei ro, não 
have rá  outras dis tri bui ções de pepi tas, por que entre tan to 
tro cou o via jan te na receção algum do seu dinhei ro  inglês, 
não que a gene ro si da de nos canse, mas uma vez não são 
vezes, e osten ta ção é insul to aos  pobres. A mala pesa muito 
mais do que o meu dinhei ro, e quan do ela alcan ça o pata‑
mar, o geren te, que ali esta va espe ran do e vigi lan do o trans‑
por te, fez um movi men to de ajuda, a mão por baixo, gesto 
sim bó li co como o lan ça men to duma pri mei ra pedra, que a 
carga vinha subin do toda às cos tas do moço, só moço de 
pro fis são, não de idade, que essa já car re ga, car re gan do ele a 
mala e pen san do dela aque las pri mei ras pala vras, de um 
lado e do outro ampa ra do pelos escu sa dos auxí lios, o segun‑
do, igual zi nho, dava‑lho o hós pe de, dori do da força que via 
fazer. Já lá vai a cami nho do segun do andar, É o duzen tos e 
um, ó Pimenta, desta vez o Pimenta está com sorte, não tem 
de ir aos anda res altos, e enquan to ele sobe tor nou o hós pe‑
de a  entrar na receção, um pouco ofe gan te do esfor ço, pega 
na cane ta, e escre ve no livro das entra das, a res pei to de si 
mesmo, o que é neces sá rio para que fique a saber‑se quem 
diz ser, na qua drí cu la do ris ca do e pau ta do da pági na, nome 
Ricardo Reis, idade qua ren ta e oito anos, natu ral do Porto, 
esta do civil sol tei ro, pro fis são médi co, últi ma resi dên cia 
Rio de Janeiro, Brasil, donde pro ce de, via jou pelo Highland 
Brigade, pare ce o prin cí pio duma con fis são, duma auto bio‑
gra fia ínti ma, tudo o que é ocul to se con tém nesta linha ma‑
nus cri ta, agora o pro ble ma é des co brir o resto, ape nas. E o 
geren te, que esti ve ra de pes co ço tor ci do para  seguir o enca‑
dea men to das  letras e deci frar‑lhes, ato con tí nuo, o sen ti do, 
pensa que ficou a saber isto e aqui lo, e diz, Senhor dou tor, 
não chega a ser vénia, é um selo, o reco nhe ci men to de um 
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direi to, de um méri to, de uma qua li da de, o que  requer uma 
ime dia ta retri bui ção, mesmo não escri ta, O meu nome é 
Salvador, sou o res pon sá vel do hotel, o geren te, pre ci san do 
o  senhor dou tor de qual quer coisa, só tem que me dizer, A 
que horas se serve o jan tar, O jan tar é às oito,  senhor dou‑
tor, espe ro que a nossa cozi nha lhe dê satis fa ção, temos 
tam bém pra tos fran ce ses. O dou tor Ricardo Reis admi tiu 
com um aceno de cabe ça a sua pró pria espe ran ça, pegou 
na gabar di na e no cha péu, que pou sa ra numa cadei ra, e 
reti rou‑se.

O moço esta va à espe ra, do lado de den tro do quar to, 
com a porta aber ta. Ricardo Reis viu‑o da entra da do cor re‑
dor, sabia que, em lá che gan do, o homem iria avan çar a mão 
ser vi çal, mas tam bém impe ra ti va, na pro por ção do peso da 
carga, e enquan to cami nha va notou, não se aper ce be ra an‑
tes, que só havia por tas de um lado, o outro era a pare de que 
for ma va a caixa da esca da, pen sa va nisto como se tra tas se 
de uma impor tan te ques tão que não deve ria esque cer, real‑
men te esta va muito can sa do. O homem rece beu a gor je ta, 
sen tiu‑a, mais do que a olhou, é o que faz o hábi to, e ficou 
satis fei to, tanto assim que disse, Senhor dou tor, muito obri‑
ga do, não pode re mos expli car como o sabia ele, se não vira 
o livro dos hós pe des, é o caso que as clas ses subal ter nas não 
ficam a dever nada em agu de za e pers pi cá cia às pes soas 
que fize ram estu dos e fica ram cul tas. A Pimenta só lhe doía 
a asa duma omo pla ta por mau assen ta men to, nela, duma 
das tra ves sas de refor ço da mala, nem pare ce homem com 
tanta expe riên cia de car re gar.

Ricardo Reis senta‑se numa cadei ra, passa os olhos em 
redor, é aqui que irá viver não sabe por quan tos dias, tal vez 
venha a alu gar casa e ins ta lar con sul tó rio, tal vez regres se ao 
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Brasil, por agora o hotel bas ta rá, lugar neu tro, sem com pro‑
mis so, de trân si to e vida sus pen sa. Para além das cor ti nas 
lisas, as jane las tor na ram‑se de repen te lumi no sas, são os 
can deei ros da rua. Tão tarde já. Este dia aca bou, o que dele 
resta paira longe sobre o mar e vai fugin do, ainda há tão 
pou cas horas nave ga va Ricardo Reis por aque las águas, 
agora o hori zon te está aonde o seu braço alcan ça, pare des, 
 móveis que refletem a luz como um espe lho negro, e em 
vez do pul sar pro fun do das máqui nas do vapor, ouve o sus‑
sur ro, o mur mú rio da cida de, seis cen tas mil pes soas sus  ‑ 
pi ran do, gri tan do longe, agora uns pas sos cau te lo sos no 
cor re dor, uma voz de  mulher que diz, Já lá vou, deve ser 
cria da, estas pala vras, esta voz. Abriu uma das jane las, olhou 
para fora. A chuva para ra. O ar fres co, húmi do do vento que 
pas sou sobre o rio, entra pelo quar to den tro, cor ri ge‑lhe a 
atmos fe ra fecha da, como de roupa por lavar em gave ta 
esque ci da, um hotel não é uma casa, con vém lem brar outra 
vez, vão‑lhe fican do chei ros deste e daque la, uma suada 
insó nia, uma noite de amor, um sobre tu do molha do, o pó 
dos sapa tos esco va dos na hora da par ti da, e  depois vêm as 
cria das fazer as camas de lava do, var rer, fica tam bém o seu 
pró prio halo de mulhe res, nada disto se pode evi tar, são os 
 sinais da nossa huma ni da de.

Deixou a jane la aber ta, foi abrir a outra, e, em man gas de 
cami sa, refres ca do, com um vigor súbi to, come çou a abrir 
as malas, em menos de meia hora as des pe jou, pas sou o 
con teú do delas para os  móveis, para os gave tões da cómo‑
da, os sapa tos na gave ta‑sapa tei ra, os fatos nos cabi des do 
guar da‑roupa, a mala preta de médi co num fundo escu ro 
de armá rio, e os  livros numa pra te lei ra, estes pou cos que 
trou xe ra con si go, algu ma lati na ção clás si ca de que já não 
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fazia lei tu ra regu lar, uns manu sea dos poe tas ingle ses, três 
ou qua tro auto res bra si lei ros, de por tu gue ses não che ga va a 
uma deze na, e no meio deles encon tra va agora um que per‑
ten cia à biblio te ca do Highland Brigade, esque ce ra‑se de o 
entre gar antes do desem bar que. A estas horas, se o biblio te‑
cá rio irlan dês deu pela falta, gros sas e gra vo sas acu sa ções 
hão de ter sido fei tas à lusi ta na  pátria, terra de escra vos e 
 ladrões, como disse Byron e dirá O’Brien, des tas míni mas 
cau sas,  locais, é que cos tu mam gerar‑se gran des e mun diais 
efei tos, mas eu estou ino cen te, juro‑o, foi des lem bran ça, só, 
e nada mais. Pôs o livro na mesa de cabe cei ra para um des‑
tes dias o aca bar de ler, ape te cen do, é seu títu lo The god of 
the laby rinth, seu autor Herbert Quain, irlan dês tam bém, 
por não sin gu lar coin ci dên cia, mas o nome, esse sim, é sin‑
gu la rís si mo, pois sem máxi mo erro de pro nún cia se pode ria 
ler, Quem, repa re‑se, Quain, Quem, escri tor que só não é 
des co nhe ci do por que  alguém o achou no Highland Brigade, 
agora, se lá esta va em único exem plar, nem isso, razão 
maior para per gun tar mos nós, Quem. O tédio da via gem e a 
suges tão do títu lo o  tinham atraí do, um labi rin to com um 
deus, que deus seria, que labi rin to era, que deus labi rín ti co, 
e afi nal saíra‑lhe um sim ples roman ce poli cial, uma vul gar 
his tó ria de assas sí nio e inves ti ga ção, o cri mi no so, a víti ma, 
se pelo con trá rio não pree xis te a víti ma ao cri mi no so, e 
final men te o deteti ve, todos três cúm pli ces da morte, em 
ver da de vos direi que o lei tor de roman ces poli ciais é o 
único e real sobre vi ven te da his tó ria que esti ver lendo, se 
não é como sobre vi ven te único e real que todo o lei tor lê 
toda a his tó ria.

E há  papéis para guar dar, estas  folhas escri tas com ver‑
sos, data da a mais anti ga de doze de Junho de mil nove cen‑
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tos e cator ze, vinha aí a guer ra, a Grande, como  depois pas‑
sa ram a cha mar‑lhe enquan to não  faziam outra maior, 
Mestre, são plá ci das todas as horas que nós per de mos, se no 
perdê‑las, qual numa jarra, nós pomos flo res, e seguin do 
con cluía, Da vida ire mos tran qui los, tendo nem o remor so 
de ter vivi do. Não é assim, de enfia da, que estão escri tos, 
cada linha leva seu verso obe dien te, mas desta manei ra, 
con tí nuos, eles e nós, sem outra pausa que a da res pi ra ção e 
do canto, é que os lemos, e a folha mais recen te de todas 
tem a data de treze de Novembro de mil nove cen tos e trin ta 
e cinco, pas sou mês e meio sobre tê‑la escri to, ainda folha 
de pouco tempo, e diz, Vivem em nós inú me ros, se penso ou 
sinto, igno ro quem é que pensa ou sente, sou somen te o lu‑
gar onde se pensa e sente, e, não aca ban do aqui, é como se 
aca bas se, uma vez que para além de pen sar e sen tir não há 
mais nada. Se somen te isto sou, pensa Ricardo Reis  depois 
de ler, quem esta rá pen san do agora o que eu penso, ou pen‑
so que estou pen san do no lugar que sou de pen sar, quem 
esta rá sen tin do o que sinto, ou sinto que estou sen tin do no 
lugar que sou de sen tir, quem se serve de mim para sen tir e 
pen sar, e, de quan tos inú me ros que em mim vivem, eu sou 
qual, quem, Quain, que pen sa men tos e sen sa ções serão os 
que não par ti lho por só me per ten ce rem, quem sou eu que 
 outros não sejam ou  tenham sido ou  venham a ser. Juntou 
os  papéis, vinte anos dia sobre dia, folha após folha, guar‑
dou‑os numa gave ta da peque na secre tá ria,  fechou as jane‑
las, e pôs a cor rer a água quen te para se lavar. Passava um 
pouco das sete horas.

Pontual, quan do ainda ecoa va a últi ma pan ca da das oito 
no reló gio de caixa alta que orna men ta va o pata mar da re‑
ceção, Ricardo Reis des ceu à sala de jan tar. O geren te Salva‑
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dor sor riu, levan tan do o bigo de sobre os den tes pouco lim‑
pos, e cor reu a abrir‑lhe a porta dupla de pai néis de vidro, 
mono gra ma dos com um H e um B entre la ça dos de cur vas e 
con tra cur vas, de apên di ces e alon ga men tos vege ta lis tas, de 
remi nis cên cias de acan tos, pal me tas, folha gens enro la das, 
assim dig ni fi can do as artes apli ca das o tri vial ofí cio hote lei‑
ro. O maî tre saiu‑lhe ao cami nho, não esta vam  outros hós‑
pe des na sala, só dois cri a  dos que aca ba vam de pôr as mesas, 
 ouviam‑se rumo res de copa atrás dou tra porta mono gra‑
ma da, por ali entra riam daí a pouco as ter ri nas, os pra tos 
cober tos, as tra ves sas. O mobi liá rio é o que cos tu ma ser, 
quem viu uma des tas salas de jan tar viu todas, exceto quan‑
do o hotel for de luxo, e não é este o caso, umas frou xas luzes 
no teto e nas pare des, uns cabi des, toa lhas bran cas nas me‑
sas, alvís si mas, é o brio da gerên cia, cura das de lixí via na 
lavan da ria, senão na lava dei ra de Caneças, que não usa 
mais que sabão e sol, com tanta chuva, há tan tos dias, há de 
ter o rol atra sa do. Sentou‑se Ricardo Reis, o maître diz‑lhe 
o que há para co mer, a sopa, o peixe, a carne, salvo se o  se ‑ 
nhor dou tor pre fe rir a dieta, isto é, outra carne, outro peixe, 
outra sopa, eu acon se lha ria, para come çar a habi tuar‑se a 
esta nova ali men ta ção, re cém‑che ga do do tró pi co  depois 
duma ausên cia de dezas seis anos, até isto já se sabe na sala 
de jan tar e na cozi nha. A porta que dá para a receção foi 
en tre tan to empur ra da,  entrou um casal com dois  filhos 
crian ças, meni no, meni na, cor de cera eles, san guí neos os 
pais, mas todos legí ti mos pelas pare cen ças, o chefe da famí‑
lia à fren te, guia da tribo, a mãe tocan do as crias que vão no 
meio. Depois apa re ceu um homem gordo, pesa do, com uma 
cor ren te de ouro atra ves sa da sobre o estô ma go, de bol si nho 
a bol si nho do cole te, e logo a  seguir outro homem, magrís si‑
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mo, de gra va ta preta e fumo no braço, nin guém mais  entrou 
duran te este quar to de hora, ouvem‑se os talhe res tocan do 
os pra tos, o pai dos meni nos, impe rio so, bate com a faca no 
copo para cha mar o cria do, o homem magro, ofen di do no 
luto e na edu ca ção, fita‑o seve ra men te, o gordo mas ti ga, 
plá ci do. Ricardo Reis con tem pla as olhas da canja de gali‑
nha, aca bou por esco lher a dieta, obe de ceu à suges tão, por 
indi fe ren ça, não por lhe ter encon tra do par ti cu lar van ta‑
gem. Um rufar nas vidra ças adver tiu‑o de que reco me ça ra 
a cho ver. Estas jane las não dão para a Rua do Alecrim, que 
rua será, não se recor da, se algu ma vez o soube, mas o cria‑
do que vem mudar o prato expli ca, Aqui é a Rua Nova do 
Carvalho,  senhor dou tor, e per gun tou, Então, gos tou da 
canja, pela pro nún cia se vê que o cria do é gale go, Gostei, pela 
pro nún cia já se tinha visto que o hós pe de viveu no Brasil, 
boa gor je ta apa nhou‑a o Pimenta.

A porta abriu‑se outra vez, agora  entrou um homem de 
meia‑idade, alto, for mal, de rosto com pri do e vin ca do, e 
uma rapa ri ga de uns vinte anos, se os tem, magra, ainda que 
mais exato seria dizer del ga da, diri gem‑se para a mesa 
fron tei ra à de Ricardo Reis, de súbi to tor na ra‑se evi den te 
que a mesa esta va à espe ra deles, como um objeto espe ra a 
mão que fre quen te men te o pro cu ra e serve, serão hós pe des 
habi tuais, tal vez os donos do hotel, é inte res san te como nos 
esque ce mos de que os  hotéis têm dono, estes, sejam‑no ou 
não, atra ves sa ram a sala num passo tran qui lo como se esti‑
ves sem em sua pró pria casa, são coi sas que se notam quan‑
do se olha com aten ção. A rapa ri ga fica de per fil, o homem 
está de cos tas, con ver sam em voz baixa, mas o tom dela 
subiu quan do disse, Não, meu pai, sinto‑me bem, são por‑
tan to pai e filha, con jun ção pouco cos tu ma da em  hotéis, 
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nes tas ida des. O cria do veio servi‑los,  sóbrio mas fami liar 
de modos,  depois afas tou‑se, agora a sala está silen cio sa, 
nem as crian ças levan tam as vozes, estra nho caso, Ricardo 
Reis não se lem bra de as ter ouvi do falar, ou são mudas, ou 
têm os bei ços cola dos, pre sos por agra fes invi sí veis, absur‑
da lem bran ça, se estão comen do. A rapa ri ga magra aca bou 
a sopa, pousa a  colher, a sua mão direi ta vai afa gar, como 
um ani mal zi nho domés ti co, a mão esquer da que des can sa 
no colo. Então Ricardo Reis, sur preen di do pela sua pró pria 
des co ber ta, repa ra que desde o prin cí pio aque la mão esti‑
ve ra imó vel, recor da‑se de que só a mão direi ta des do bra ra 
o guar da na po, e agora agar ra a esquer da e vai pousá‑la so‑
bre a mesa, com muito cui da do, cris tal fra gi lís si mo, e ali a 
deixa ficar, ao lado do prato, assis tin do à refei ção, os lon gos 
dedos esten di dos, páli dos, ausen tes. Ricardo Reis sente um 
arre pio, é ele quem o sente, nin guém por si o está sen tin do, 
por fora e por den tro da pele se arre pia, e olha fas ci na do a 
mão para li sa da e cega que não sabe aonde há de ir se a não 
leva rem, aqui a apa nhar sol, aqui a ouvir a con ver sa, aqui 
para que te veja aque le  senhor dou tor que veio do Brasil, 
mão zi nha duas vezes esquer da, por estar desse lado e ser 
canho ta, iná bil, iner te, mão morta mão morta que não irás 
bater àque la porta. Ricardo Reis obser va que os pra tos da 
rapa ri ga vêm já arran ja dos da copa, limpo de espi nhas o 
peixe, cor ta da a carne, des cas ca da e aber ta a fruta, é paten te 
que filha e pai são hós pe des conhe ci dos, cos tu ma dos na 
casa, tal vez vivam mesmo no hotel. Chegou ao fim da refei‑
ção, ainda se demo ra um pouco, a dar tempo, que tempo  
e para quê, enfim levan tou‑se, afas ta a cadei ra, e o rumor  
do arras ta men to, acaso exces si vo, fez vol tar‑se o rosto da 
rapa ri ga, de fren te tem mais que os vinte anos que antes 
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pare ce ra, mas logo o per fil a res ti tui à ado les cên cia, o pes‑
co ço alto e frá gil, o quei xo fino, toda a linha ins tá vel do 
corpo, inse gu ra, ina ca ba da. Ricardo Reis sai da sala de jan‑
tar, apro xi ma‑se da porta dos mono gra mas, aí tem de tro car 
 vénias com o homem gordo que tam bém ia sain do, Vossa 
exce lên cia pri mei ro, Ora essa, por quem é, saiu o gordo, 
Muito obri ga do a vossa exce lên cia, notá vel manei ra esta de 
dizer, Por quem é, se tomás se mos todas as pala vras à letra, 
pas sa ria pri mei ro Ricardo Reis, por que é inú me ros, segun‑
do o seu pró prio modo de enten der‑se.

O geren te Salvador esten de já a chave do duzen tos e um, 
faz men ção de a entre gar solí ci to, porém  retrai sub til men te o 
gesto, tal vez o hós pe de quei ra par tir à des co ber ta da Lisboa 
notur na e dos seus pra ze res secre tos,  depois de tan tos anos 
no Brasil e tan tos dias de tra ves sia oceâ ni ca, ainda que a noi‑
te inver no sa mais faça ape te cer o sos se go da sala de estar, 
aqui ao lado, com as suas pro fun das e altas pol tro nas de 
couro, o seu lus tre cen tral, pre cio so de pin gen tes, o gran de 
espe lho em que cabe toda a sala, que nele se dupli ca, em uma 
outra dimen são que não é o sim ples refle xo das  comuns e 
sabi das dimen sões que com ele se con fron tam, lar gu ra, com‑
pri men to, altu ra, por que não estão lá uma por uma, iden ti fi‑
cá veis, mas sim fun di das numa dimen são única, como fan‑
tas ma ina preen sí vel de um plano simul ta nea men te remo to e 
pró xi mo, se em tal expli ca ção não há uma con tra di ção que a 
cons ciên cia só por pre gui ça des de nha, aqui se está con tem‑
plan do Ricardo Reis, no fundo do espe lho, um dos inú me ros 
que é, mas todos fati ga dos, Vou para cima, estou can sa do da 
via gem, foram duas sema nas de mau tempo, se hou ves se por 
aí uns jor nais de hoje, ques tão de me pôr em dia com a  pátria 
enquan to não ador me ço, Aqui os tem,  senhor dou tor, e neste 
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momen to apa re ce ram a rapa ri ga da mão para li sa da e o pai, 
pas sa ram para a sala de estar, ele à fren te, ela atrás, dis tan tes 
um passo, a chave já esta va na mão de Ricardo Reis, e os jor‑
nais cor de cinza, baços, uma raja da fez bater a porta que dá 
para a rua, lá no fundo da esca da, o besou ro zum biu, não é 
nin guém, ape nas o tem po ral que recru des ce, desta noite não 
virá mais nada que se apro vei te, chuva, ven da val em terra e 
no mar, soli dão.

O sofá do quar to é con for tá vel, as molas, de tan tos cor‑
pos que nelas se sen ta ram, huma ni za ram‑se, fazem um 
recôn ca vo suave, e a luz do can deei ro que está sobre a 
secre tá ria ilu mi na de bom ângu lo o jor nal, nem pare ce isto 
um hotel, é como estar em casa, no seio da famí lia, do lar 
que não tenho, se o terei, são estas as notí cias da minha 
terra natal, e dizem, O chefe do Estado inau gu rou a expo si‑
ção de home na gem a Mousinho de Albuquerque na Agência 
Geral das Colónias, não se podem dis pen sar as impe riais 
come mo ra ções nem esque cer as figu ras impe riais, Há gran‑
des  receios na Golegã, não me lem bro onde fica, ah Ribate‑
jo, se as  cheias des truí rem o dique dos Vinte, nome muito 
curio so, donde lhe virá, vere mos repe ti da a catás tro fe de 
mil oito cen tos e noven ta e cinco, noven ta e cinco, tinha eu 
oito anos, é natu ral não me lem brar, A mais alta  mulher do 
mundo chama‑se Elsa Droyon e tem dois  metros e cin‑
quen ta cen tí me tros de altu ra, a esta não a cobri ria a cheia, e 
a rapa ri ga, como se cha ma rá, aque la mão para li sa da, mole, 
foi doen ça, foi aci den te, Quinto con cur so de bele za infan til, 
meia pági na de retra tos de crian ci nhas, nua zi nhas de todo, 
ao léu os refe gos, ali men ta das a fari nha lacto‑búl ga ra, 
 alguns des tes bebés se tor na rão cri mi no sos,  vadios e pros ti‑
tu tas por assim terem sido expos tos, na tenra idade, ao olhar 
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gros sei ro do vulgo, que não res pei ta ino cên cias, Prosse‑
guem as ope ra ções na Etiópia, e do Brasil que notí cias te‑
mos, sem novi da de, tudo aca ba do, Avanço geral das tro pas 
ita lia nas, não há força huma na capaz de tra var o sol da do 
ita lia no na sua heroi ca arran ca da, que faria, que fará con tra 
ele a laza ri na abe xim, a pobre lança, a míse ra cata na, O 
advo ga do da famo sa atle ta anun ciou que a sua cons ti tuin te 
se sub me teu a uma impor tan te ope ra ção para mudar de 
sexo, den tro de pou cos dias será um homem autên ti co, co‑
mo de nas ci men to, já agora não se esque çam de mudar‑lhe 
tam bém o nome, que nome, Bocage peran te o Tribunal do 
Santo Ofício, qua dro do pin tor Fernando Santos, belas artes 
por cá se fazem, No Coli seu está A Última Maravilha com a 
azou ga da e escul tu ral Vanise Meireles, estre la bra si lei ra, 
tem graça, no Brasil nunca dei por ela, culpa minha, aqui a 
três escu dos a geral, fau teuil a par tir de cinco, em duas ses‑
sões, mati née aos domin gos, O Politeama leva As Cruzadas, 
assom bro so filme his tó ri co, Em Port‑Said desem bar ca ram 
nume ro sos con tin gen tes ingle ses, tem cada tempo as suas 
cru za das, estas são as de hoje, cons tan do que segui ram para 
a fron tei ra da Líbia ita lia na, Lista de por tu gue ses fale ci dos 
no Brasil na pri mei ra quin ze na de Dezembro, pelos nomes 
não conhe ço nin guém, não tenho que sen tir des gos to, não 
pre ci so pôr luto, mas real men te mor rem mui tos por tu gue‑
ses por lá, Bodos aos  pobres por todo o país de cá, ceia 
melho ra da nos asi los, que bem tra ta dos são em Portugal os 
macró bios, bem tra ta da a infân cia des va li da, flo ri nhas da 
rua, e esta notí cia, O pre si den te da câma ra do Porto tele gra‑
fou ao minis tro do Interior, em ses são de hoje a câma ra 
muni ci pal da minha pre si dên cia apre cian do o decre to de 
auxí lio aos  pobres no inver no resol veu sau dar vossa exce‑
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lên cia por esta ini cia ti va de tão sin gu lar bele za, e  outras, 
Fontes de cha fur do  cheias de dejetos de gado, lavra a varío‑
la em Lebução e Fatela, há gripe em Portalegre e febre tifoi‑
de em Valbom, mor reu de bexi gas uma rapa ri ga de dezas‑
seis anos, pas to ril flo ri nha, cam pes tre, lírio tão cedo cor ta do 
cruel men te, Tenho uma cade la fox, não pura, que já teve  
duas cria ções, e em qual quer delas foi sem pre apa nha da a 
comer os  filhos, não esca pou  nenhum, diga‑me  senhor re‑
dator o que devo fazer, O cani ba lis mo das cade las, pre za do 
lei tor e con su len te, é no geral devi do ao mau arra çoa men to 
duran te a ges ta ção, com insu fi ciên cia de carne, deve‑se‑lhe 
dar comi da em abun dân cia, em que a carne entre como ba‑
se, mas a que não fal tem o leite, o pão e os legu mes, enfim, 
uma ali men ta ção com ple ta, se mesmo assim não lhe pas sar 
a balda, não tem cura, mate‑a ou não a deixe  cobrir, que se 
ave nha com o cio, ou mande capá‑la. Agora ima gi ne mos nós 
que as mulhe res mal arra çoa das duran te a gra vi dez, e é o 
mais do comum, sem carne, sem leite, algum pão e cou ves, 
se  punham tam bém a comer os  filhos, e, tendo ima gi na do e 
veri fi ca do que tal não acon te ce, torna‑se afi nal fácil dis tin‑
guir as pes soas dos ani mais, este comen tá rio não o acres‑
cen tou o redator, nem Ricardo Reis, que está a pen sar nou‑
tra coisa, que nome ade qua do se deve ria dar a esta cade la, 
não lhe cha ma rá Diana ou Lembrada, e que adian ta rá um 
nome ao crime ou aos moti vos dele, se vai o nefan do bicho 
mor rer de bolo enve ne na do ou tiro de caça dei ra por mão 
do seu dono, teima Ricardo Reis e enfim encon tra o certo 
ape la ti vo, um que vem de Ugolino della Gherardesca, cani‑
ba lís si mo conde macho que man jou  filhos e netos, e tem 
ates ta dos disso, e abo na ções, na História dos Guelfos e Gi‑
belinos, capí tu lo res peti vo, e tam bém na Divina Comédia, 
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canto tri gé si mo ter cei ro do Inferno, chame‑se pois Ugolina 
à mãe que come os seus pró prios  filhos, tão des na tu ra da 
que não se lhe movem as entra nhas à pie da de quan do com 
as suas mes mas quei xa das rasga a morna e macia pele dos 
inde fe sos, os tru ci da, fazen do‑lhes esta lar os ossos ten ros, 
e os  pobres cãe zinh os, gemen tes, estão mor ren do sem ve‑
rem quem os devo ra, a mãe que os pariu, Ugolina não me 
mates que sou teu filho.

A folha que tais hor ro res expli ca tran qui la men te cai so‑
bre os joe lhos de Ricardo Reis, ador me ci do. Uma raja da 
sú bi ta fez estre me cer as vidra ças, a chuva desa ba como um 
dilú vio. Pelas ruas ermas de Lisboa anda a cade la Ugolina a 
babar‑se de san gue, ros nan do às por tas,  uivan do em pra ças 
e jar dins, mor den do furio sa o pró prio ven tre onde já está a 
gerar‑se a pró xi ma ninha da.
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