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-se com a profusão de homenagens ao 
poeta no ano do seu centenário, salien-
tando especialmente o volume colectivo 
Nós, Bichos, que reúne textos de dezasseis 
personalidades com um grau variável de 
vinculação ao universo torguiano, e o es-
pectáculo de ópera Bichus. O livro encerra 
com os testemunhos de Manuel Alegre 
e Emílio Rui Vilar (este na qualidade de 
presidente da Fundação Calouste Gul-
benkian), que relatam, em discurso direc-
to, os seus encontros com o poeta.

O volume contém ainda um excelente 
conjunto de reproduções de fotografias, 
manuscritos, dactiloscritos e outros do-
cumentos, que, tal como a já mencionada 
cronologia, aproximam o leitor de uma 
das mais importantes personalidades li-
terárias do século xx português. Com os 
naturais desequilíbrios a que um volume 
como este nunca se consegue completa-
mente furtar, é justo sublinhar que nos en-
contramos perante um livro que abrange 
praticamente todas as vertentes criativas 
de Miguel Torga, e que mais até do que 
um ponto de chegada, como pressuporia a 
sua condição original de colóquio do cen-
tenário, pode constituir, para os desejáveis 
novos leitores, uma excelente introdução 
à obra torguiana. 

António Apolinário Lourenço

José rodrigues de paiva

VERGÍLIO FERREIRA
PARA SEMPRE, ROMANCE‑SÍNTESE E 
ÚLTIMA FRONTEIRA DE UM TERRITÓRIO 
FICCIONAL
Recife, Editora Universitária UFPE / 2007

Este livro de José Rodrigues de Paiva, que 
corresponde à sua tese de doutoramento 
na Universidade Federal de Pernambu-
co, continua, de algum modo, como ele 
próprio refere, a tese de mestrado sobre 

Mudança, e representa, ao longo das suas 
mais de setecentas páginas, um esforço 
considerável de avaliação global da obra 
de Vergílio Ferreira. Centrando-se na fic-
ção, o autor chama continuamente os en-
saios e o diário em apoio do que afirma, 
dada a grande interligação entre os três 
géneros. E procura também, de forma 
por vezes menos necessária, estabelecer 
intertextualidades que possam existir nas 
obras em estudo. Pretende ainda mostrar 
que, subjacente a toda a obra de Vergílio 
Ferreira, está uma reflexão sobre o ro-
mance enquanto género. Como diz logo 
no Prólogo, «Vergílio Ferreira, ao reflec-
tir sobre o Homem (núcleo temático da 
sua obra), pensa o romance (género lite-
rário)» (p. 23). 

Nunca deixando de ter em conta, na 
sequência do que o próprio Vergílio Fer-
reira disse, que a obra deste autor é um só 
livro — e esta é, certamente, uma linha de 
força de todo o seu trabalho —, Rodri-
gues de Paiva considera Para Sempre um 
«romance-súmula» onde coexistem os 
elementos importantes e recorrentes em 
toda a obra de Vergílio Ferreira, a todos 
os níveis (temático, estilístico, filosófi-
co). Este romance fecha, afirma, na sua 
centralidade significativa, a fronteira do 
território ficcional do autor, aparecen-
do os livros que se lhe seguem como, de 
algum modo, marginais a esse território 
ficcional que Para Sempre sintetiza e en-
cerra, «marginalidade» que o livro cen-
tral possibilita: «o livro em questão abre 
perspectivas para voos cada vez mais ou-
sados, mais insólitos e inusitados, de que 
dão testemunho as narrativas que lhe são 
posteriores e que compõem a última fase 
do trabalho ficcional do escritor» (p. 26). 
Na conclusão do seu estudo, Rodrigues 
de Paiva insiste nesta centralidade de 
Para Sempre, que, por um lado, resume e 
sintetiza a fase anterior (toda a obra des-
de Mudança, quando começa a questio-
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nação existencial), ao mesmo tempo que 
marca a fronteira para os últimos roman-
ces, que, pelas suas temáticas diversas, 
não formam propriamente um novo «ci-
clo»: «Os romances posteriores a Para 
Sempre, todos de alta importância no 
conjunto da obra do autor, não formam, 
efectivamente, um novo ciclo romanesco. 
Nenhum deles ‘salda’ o anterior. Não há 
desdobramentos temáticos de um para 
outro que sinalizem essa relação de conti-
nuidade, a não ser no caso já referido que 
é o do desdobramento de Para Sempre em 
Cartas a Sandra» (p. 659). A única coisa 
que têm em comum com os anteriores e 
entre eles é a construção em círculo. Por 
isso, «se não há um novo ciclo romanesco 
posterior a Para Sempre, então é de facto 
este romance a última fronteira do territó-
rio ficcional vergiliano» (p. 659). 

Estas afirmações parecem radicalizar 
as anteriores, no sentido de que estes úl-
timos romances desenvolviam elementos 
contidos em Para Sempre. Mas essa ra-
dicalização esquece que Até ao Fim, Em 
Nome da Terra e Na Tua Face (e deixo de 
lado a questão, a que Rodrigues de Paiva, 
de resto, não foge, de saber se Cartas a 
Sandra é ou não um romance) realizam 
desígnios desde há muito contidos na 
obra de Vergílio Ferreira, e não apenas em 
Para Sempre, e que a evolução que nela 
se dá só agora possibilita. Por exemplo, 
Até ao Fim desenvolve o desejo de viver o 
presente liberto do passado, que é um dos 
aspectos do «viver apenas». Em Nome 
da Terra realiza uma recriação da mulher 
amada pela escrita (a arte é, de resto, o 
lugar de criação da Presença ausente e, 
com isso, do concomitante contacto com 
«o mundo original»), que leva, na cena 
final do baptismo, em nome da terra, dos 
astros e da perfeição, à fusão com a mu-
lher assim recriada e de ambos com o uni-
verso, o que aproxima, como em nenhum 
outro romance, desse mundo original, 

momento ambíguo de individualização e 
de fusão que era o mundo a que já a apari-
ção de Aparição dava acesso, como aí fica 
bem claro, e que é o objectivo de toda a 
arte para Vergílio Ferreira. Finalmente, 
Na Tua Face retoma a condição distante 
da Presença ausente e o perigo de ela se 
tornar demasiado próxima, degradando-
-se imediatamente, tal como a aparição 
só dura por momentos infinitesimais sem 
se «petrificar». O perigo da aproxima-
ção demasiada aparece logo em O Ca-
minho Fica longe, por exemplo na cena 
com Amélia no sofá, e estará presente ao 
longo de quase toda a ficção vergiliana. 
Encontramos também, em Na Tua Face, 
uma afirmação clara e consciente de uma 
questão que há muito ficara evidente, so-
bretudo a partir de Estrela Polar, no facto 
de Ângela ser, assumidamente, uma me-
tonímia de Bárbara, a mulher amada que 
representa a Presença que se ausenta, e de 
ser amada pelo protagonista em função 
dessa metonímia, o que ela sabe e aceita. 
Com isso, o universo ficcional de Vergílio 
Ferreira manifesta consciência de um dos 
seus elementos fundamentais, mas que 
nunca tinha sido consciencializado tão 
clara e explicitamente: a hipostasiação 
nas mulheres amadas no quotidiano de 
uma Ausência, que, muitas vezes, se mati-
za de divino, dando à mulher uma dimen-
são cósmica.

Por tudo isto, não sei se Para Sempre 
é, de facto, «a última fronteira de um 
território ficcional». Mas Rodrigues de 
Paiva tem razão acerca da centralidade 
desse romance e do seu carácter de sín-
tese da fase que vem de Mudança, quan-
do se inicia a questionação existencial. 
De resto, algumas citações do próprio 
Vergílio Ferreira, que aduz, vão nesse 
sentido. Tem ainda razão quando diz 
que alguma coisa muda depois de Para 
Sempre. Mas seria interessante questio-
nar, a partir, por exemplo, das minhas 
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reflexões anteriores e de outras, se se tra-
ta de um território ficcional diferente.

Esta tese de Rodrigues de Paiva não 
só organiza a obra de Vergílio Ferreira, 
centralizando-a em Para Sempre, como 
apresenta uma leitura minuciosa e valiosa 
de toda ela ao fazer percursos detalhados 
pelos romances anteriores e posteriores 
a este. Isto sem esquecer, como já afir-
mei atrás, o seu cuidado em interligar os 
romances com os ensaios e os diários e 
a procura de intertextualidades que são 
por vezes puramente conjecturais. Ape-
nas para dar um exemplo, parece-me di-
fícil ligar a Capela Perigosa dos romances 
do Graal, via The Waste Land, de Eliot, 
à capela de S. Silvestre de Alegria Breve, 
por ambas, pretendidamente, serem ri-
tuais de iniciação, o que nem é certo que 
o amor com Vanda no altar seja. É muito 
mais uma manifestação da proximidade 
da mulher e da divindade enquanto faces 
possíveis da Presença invisível, mas que a 
arquipersonagem sente, como um espíri-
to que está presente sem se ver, diz Alegria 
Breve, como já acontecera com a Elsa de 
Cântico Final, que se tornou a face da Se-
nhora da Noite na capela.

Rodrigues de Paiva, na sua importan-
te procura (com algumas repetições) de 
compreensão da obra de Vergílio Fer-
reira, interessa-se também pelo possível 
significado dos nomes das personagens, 
dado que o próprio Vergílio Ferreira 
sempre disse que um nome não se esco-
lhia ao acaso. Não sei, no entanto, se não 
vai demasiado longe, sobretudo com 
Alegria Breve (p. 169) ou com a Penalva 
de Estrela Polar, por exemplo (p. 150). 
Há a notar, ainda, algumas imprecisões 
por falha de memória, de que dou dois 
exemplos: as netas do Gaviarra de Mu-
dança são referidas, na p. 54, como filhas 
e, em Alegria Breve, o filho de Norma, 
que acabará por morrer, é referido como 
filho de Jaime e de Águeda (p. 169). 

De um modo geral, esta minuciosa e 
bem informada tese de Rodrigues de Pai-
va, no seu percurso por todos os roman-
ces de Vergílio Ferreira, consegue mostrar-
-nos que a obra do grande escritor é, de 
facto, um só livro, como o seu autor tantas 
vezes o afirmou, e que nesse livro se entre-
tece a cultura da sua época, quer através 
das intertextualidades, quer através da in-
terligação da questionação do Homem e 
da questionação do romance, tão impor-
tante e profícua durante a vida literária 
de Vergílio Ferreira. E, pelas razões que 
expus atrás, obriga-nos a reflectir sobre 
aquilo a que Rodrigues de Paiva chamou 
«o território ficcional vergiliano» e os 
ciclos que o balizam por detrás de uma 
evolução do livro «único» que o constrói 
e da arquipersonagem que nesse territó-
rio se move e amadurece. Essa reflexão e 
o confronto com ela, a que por vezes não 
podemos fugir, é o melhor sinal de que a 
obra de Rodrigues de Paiva questiona, de 
facto, a obra do autor que estuda. 

Helder Godinho

LITERATURA 
CABO‑VERDIANA

poesia

arménio Vieira

O POEMA, A VIAGEM, O SONHO
Lisboa, Editorial caminho / 2010

O último texto publicado por Arménio 
Vieira tem um título programático, na 
medida em que apresenta a temática ge-
ral da antologia. Não propõe, no entanto, 
nenhum poema (em verso ou em prosa), 
nenhuma narrativa de viagem, nenhum 
relato onírico, mas antes uma reflexão 


