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A ionnadado enEenheino
no territ6rioda escnita
ENTNEVISTA DE NEISON SAOTE
FOTOS DE JORGE TOIT,E.
Esta.rnos i frento de Eug6nio Ll,sboe: um, critico que exerceu s
que Ea,rcou
a cidade
nrryr\n paroquia
parto do seu sacerd6cio
mior
Um admir&i independ6nciaLourcngo-mgrquina
uo periodo anterior
que partiu
dra- Treze anos depois da
vcl contador
do hist6ri&s
"'.
Gspora
ele rtvisitou
as origens. Talvez tenha visto esta paisagem
esta terrt
corn ligrirnas
euendo em Maio o Junho voltou & percorrer
gre pcrtence i sua geografia emocional.
(}; anos tombararn atris do tempo. Pa.ra reencontrar
o idnenirio
ndo podemos
dr g".r8aeo deste hornerry cuja exist6ncia e ir -*ortincia
par& a conversa com
ignonr,
Partimos
fizemos esta longa entrevista.
bornal de perguntas pesa.ndo'nos o ombro. Ele incendiou o nervo
m
sedutor.
dr nesa curiosidade e sustentou um discurso extrema.mente
&ginio
Lisboa 6 um conversador
espantoso!
Ite longa entrevista que nos concedeu a exiguirlqde de espa4o perrnito-*os &Dre:icntar sorncnte a pa.rte prcambular,
as outras seKuir-sq'
--o-Eug6nio
com
que cumpriu
Lisboa fez g cr6nicg de uq itineririo
digrialsde
Fal6mos de livros e de autores, de deuses e
e integridade.
de obsess6es. Conversi"rnos
sobre Jose Rigio,
Jorge de Senat Rui
I(nopfli,
hatitantes
do seu
Jose Craveirinha,
entre outros escritores
rdno. Percorremos
honpm
cqio discurso c&uo excurso literirio
de um
tcrizn
va
mlitas
sempre a. mediocridade,
atrav6s de ums linguagem
zcs pr'lrrrbante,
cairstica e viperina- A rnem6ria ileste engenheiro que
eserrte
livros consentiu-nos
a cr'6nica. dos anos da peste e de outros
raos da longa jornada litcriria
de Eug6nio Lisboa-

O VTRUS

DA

F^SCT,ITA

-Bsta,
convers& vli ser longa.
TPflhc run sa4o cheio de pergunlrs. Ne medida do possivel, v!.rnos
nrrisitar
cronologica.nrente
o seu
ilineririo.
Eug6nio Lisboe ns^leeu
rqui, no Mlrputo, hi 59 anos, numa
humilde. Contou ainda oufrnffs
ho ds que o seu pai era lun emprcgrdo
dos Correios,
- Era, quando nasci, um pequenq empregado dos Correios.
- Pequeno empregado dos C,ornioe, eractannente...
-... depois chegou a ser director mes na altura era pequeno ema6

1957, numr colecSAo dirigid.a por
iloio Gaspar SimSes. Ora o quo eu
pergunto corresponde ao que tem
sido espanto para muita gente:
voc6 6 u.m engenheiro com costelg
como 6 que lhe afects o
liteririq
vims da escrita?
- O problema 6 muito si-mples.
acho eu. O virus literirio nasce da
pr6pria literatura, quer dizer eu

pregado dos Correios.
- Aos l7 gnos o Eug6nio Lisbog v8i estudar Engenha.rir em
Portugal
- ... pois n6.o havln Universi- novo tive sempre muito gosto Pels leitura. tive eempre muita von&de c6 neesa altura.
tade de ler, embora ndo tivesse no
- Vai pare Portugal e
to{cio da minha vid.a, e at6 sair
- Eu regtessei em 1955.
de ei aos 17 enos, ndo tivesse ti-Sl-E
p o s s i b i l i d a d e sd e e u
do muitas
-Antes disso tinha voltado ci
pr6prio adquirir liwos, porque,-copor um ano, em 1952.
mo-disse, o Ineu pai tinba Proble- Em 1955, ano om que negres- mas financeiros, ganhav& um orre, deira o originel da antologie d e n a d op e q u e n o . O m e u i r m i o
que orga.nizou sobre e obrc de mais velho, tinha eido semPre um&
pessoa muito doente, virias vezes
Joso Rdgio, publicsda pela Livraria Tavares MarEns. do Porto, em sofreu interveng6es cirfrgicas que
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ureu pai tinha que pagsr e portanto u6,o dnfus dinheiro. Esse dinbeiro era-lhe retirado todos os
rDeses do seu vencimento que j6
er& pequeDo de maneirs que meu
pai u6o tinha grandes possibilidades mes mestno eem grandes possibilidades, ele sabia que eu gostava de ler, como era bom a,luno,
ele sentia una certa obrigaqdo
moral de me sustestar o vicio da
leitura. De vez em quando vinha da
Baixa, onde trabalhavs, nos Correios, e trazia escondido atris das
costas um livro. Escondido da miuha m6e porque a minha mde era
quem administrava o dinheiro e
eia ela quem tinha os Problemas.
Pera ela n5.o o considerar esbanjador, ele trazia. 'm livro escondido
nssi costas e dizia-me: qleve isto
de maneira que a tua mie nlo v6ja>. e a-ssirofui lendo mas nao s6
dessa maneira. Houve um colega
do meu pai que foi um dos directores aqui dos Correios, o Senhor
Abel Menano, que era irm6o daquele c€lebre cantor de fados de

hq.nlo

Llrbor:

qurndo I g.ntc

sar. Foi um pretexto que ele arraniru para tae oferecer rrrns !stelada de liwos e g minha ptimeira biblioteca foi realmente coustituida por esse legado de livros que
ele me ofereceu, belissimos livros
que eu aiuda hoje conservo. Por
outro lado hi um fen6meno curioso
que eu tenho gosto em contar porque tem & ver com a hist6ria, pasgads s6l6ninl desta terra: a maior
parte das pessoas que viviam neste pais eram funcion6.rios e como
funcionirios tinham pouco dinheiro de maneira quq' de seis em seis
anos eles tinham o direito i chamada licenga graciosa, iam a Portugal onde podiam estar seis meses gue as vezes prolongavam por
oito, simplesmente aquilo era uma
esp6cie de rebugado envenenado
porque quando irm de licenga graciosa para Portugal quando chegavam 15.,o vencimento deles que
era j6. pequeno, li passava a ser
metade. E portanto eles n6o tinham dinheiro para viver 16.O que
6 que eles faziam ? Viviam aqui em

16 livror dc quc Aortc $plrr.

Coimbra. o Ant6nio Menano. oue
veio a ser mais tarde um m&lico
em Inhaminga. Era um homem
bom, homem de grande coraq6o. E
o senhor Abel Menano que sabia
que eu tinha um grande gosto Pela
leitura, um dia chamou-me li a
csse e disse-me: <olha eu tenbo
aqui muitos livroe que me Pesam
huito porque eu de vez em quando vou a Portugel ou mudo de ce- 23,07
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fercr o mcrmo dor rutorcl

casas alugadas, vendiam d mobilia toda, vendiam tudo quanto tinham e deixavam de ter casa, diziam i senhoria que n6o estsriam
c5 e largavarn a casla, Para nlo
pagar a renda. Com o dinheiro que
vendiam a mobilia juntavam 16 a
metade e 16riam coneeguindo viver
por aquele periodo de f6tias, de
maneira que, aquele funcionirio,
como o eeuhor Abel Menano e ou'

bos, que tinhgn p€quenss blbliotecas pessoais, pediam sos cdl€gas
para lhes guardar os livrdg em
sasa, enquanto eles estsvan 16 de
f6rias. O meu pai vfrias vezes ficou deposit6rio dessas bibliotecas.
E claro, eu tisha as biblioteca-s ![
e eproveitav& par& ir lendo. Foi
assim que eu li muits, coisa. E o
gosto da literatura, como o N6leon possivelmentesabe, foi o mesmo que se teri passado consigo.
nio 6?, o gosto da literatura comunica-se. Quando a gente 16 liwos de que goste aspira sempre
a, fa?ir o mesmo dos autores: escrever tamb6m outros livros. Foi
assim que me deu esse gosto.
A TRAIQAO DAS LETRAS
Quando eu cheguei ao 7.o ano
do liceu e tinha que escolher Letras ou Ci€ncias. A i:scolha, para
mim, foi muito dificil porque eu
gostava igualmente de Literatura
e de Ci€ncias. Gostava muito de
Matem6tica. Eu acho ainda hoje
que a Matemitica foi talvez a disciplina mais bonita que estudei.
Gostava muito de Fisica, gostava
muito de Quimica. Escolhi ir para
a-s Cidncias,por causa, fundamentalmente, das Matemi.ticas e da
F isica. Mas fiquei sempre com um
remorso imenso de ter traido as
Letras. Fui tirar a Engenharia,
um curso que tive muito gosto em
tirar. N6o tirej com desgosto nenhum, com dificuldade nenhuma.
Tirei o curso com muito prazer,
ainda hoje leio livros de Ci6ncias,
mas continuei a ler sempre muita
Iiteratura. tr'elizmente enquanto
fui egtudante n6o precisava de
dormir muito, nio tinha sono, durante os prirneiros tr€s anos que
passei em Lisboe dormia com muita dificuldade, nio tinha sono. Enti,o, eprroveitava, ia lendo.
Ainda antes & acabar o curso,
Eas no fim do eurso, fui fazer o
meu servigo milite.r para Portalegre e conheci 16 o Jose R6gio. Fui
para Portalegre n6,o por qu€rer,
fui porque era mau comportado.
Quando fiz o servigo militar tinha
mau comportS.meDtoe eleS man.
daram-me par& unr batalhio longe
de Lisboa que era eese que ficava
perto da fronteira: Mas hi maleg
que v€o por bem, de maneira que
conheci o Joe6 R.6gio e sls rrm fig
nlo peneava nada eecrever, goattvg de ler, veio-me dizer que este
47

Mertinr,
tjnba
Tsvares
editor.
esta colecaio cPoetar
ingrrcrirsdo
e de Hoje> dirigi<ta Por
& Oitem
Simoes que tinbg
Jo6o Gasper
JoE6 R6gto
&
rldo compenheiro
e Pediu eutorizaqSo
ua Preseige
oara public&r urD& antologie dele.
tinha sido dedicada a
i priineira
Garrett.
Almeida
- Cuja orgenizaaio
fol lelta Por
Joio Gaupar Sim6es.
- Que era o director da colecg5o. Maa o qutor da antologia e do
geria outra pessoa qualpreficio
quer. E o Jos6 R€gio disse ao Ta<sim senhor, na
vares Martine:
condiglo de eu escolher a pessoa
que vai fa?at e minha antologiar.
Tavares Martins disse: rescolha o
senhor. esti certor. E ele disse
que era um rapaz que estava a fazer o servigo militar em Portalegle e veio r,er comlgo e disse-me:
.eu arranjei-ihe
um editorr e eu
disse: qmuito obrigado mas eu nlo
tenho livro nenhum escrito, nao
preciso de editorr e ele disse: co
que se passa € i.stor e contou-me
E eu disse-ihe que eu
a hist6ria.
nunca escrevi livro nenhum na miaha vida acho gue isso 6 uma audAcia tremenda da sua parte apostar isso em mim e ele disse: <eu
tenho falado consigo ao longo destes meses Lodos e vejo que voc6
conhece a minha obra as vezes
melhor do que eu proprio. E acho
que vocd tem sentido critico apurado de maneira gue quero lanc6-lo>. F'oi um acto muito generoso
dele: <Quero langA-lo na literatura e dou-lhe este desafio>. Eu acabei por aceitar e foi assim que o
livro saiu. Foi entregue ao pr6prio
Jose Regio quando escrevi o ensaio e toda aquela parte erudita,
mandei-lhe para ele em Portalegre
e ele escreveu-me uxna carta muito
entusiistica
dizendo que se sentia
profundamente
compreendido por
mim no texto oue tinha escrito. E
logo a seguir eirbarquei
para Mogambique.
- O livro ssiu dois amos depois,
em 1957.
- O editor tinb.a poueo dinhgile
e quando o liwo saiu estava eu na
Beira. Eu vim para I-ourengo Marques mas depois estive na Beira
um ano e meio. Foi assin que eu
comecei a escrever. E depois aqui
em Mogambique fui escrevendo em
jornais:
Diirio
de Noticia-s. Di6.
rlo de Mogambioug
Pcralelo
U).
revists que foi criada na Beil-s
.E

ra, e depois ua Voz de lttogambique, e maior parte de coisas que
eu publiquer,
a maior parte dos
textos que fazem parte da Cr6uics
dor Anos de Peste foram publicados ua Yvz de Mogambique. E portanto nlo teve nenhum mistirio
minha entrada na literatura. AIi6,s,
eu nlo sou nenhum pioneiro, n6o
aou o primeiro engenheiro que escreve livros: o Jorge de Sena...
- Claro. O B6mulo de Carralho,
profe;sot
de Ci€ncias, e excelente
poetan assina com o pseud6nimo de
Antonio Gedeio. Curiosa,rnente ele
foi professor do Sena.e este preiaciou s reuniio d.a obr& dele senl
o saber.
- Sim, o R6mulo de Carvalho
que 6 professor rie l'isica. O irmio
do R6gio que € um belissimo poeta
e pintor, Saul Dias. O Ruy Ginatti
era um engenheiro agr6nomo, o
Jos6 Blanc de Portugal 6 um engenheiro
ge6grafo, portanto,
h6
casos, mesmo no Seculo XIX: o
D. Jo6o da CAmara um dramaturgo portugu€s, 6ptimo, e que era
alem disso um grande homem,
um homem de grande coraq6o. Ele
quando morreu dizem que os mendigos todos de Lisboa choraram,
era um engenheiro dos Caminhos
de Femo. Portanto, n6.o sou de
maneira nenhuma um caso isolado. (Riso.s)
A (RE) DESCOBERTA
DE JOSE REGIO
- A sua, re-sposta r.igota a, quest5'o seguinte que se referia
ao
convivio com Jo;6 R6gro. Goslava
de saber se antes de ir a Portalegre j6. conhecia o Jos6 R6gio.
- O escritor?
- () escritor
exactamente:
a
obra dele.
- Sim,
conhecia e admirava
muito. Ma-s. currosamente. a maior
parte da gente da minha gerag6o
comeg&rarn por conhecer Jos6 R6gio como poeta, era muito conhecido. ali6.s, foi por onde comeqou
a publicar. (O primeiro livro dele
foi a tese de licenciatura).
O orimeiro livro de criagio foi Os poemas de Deus e do Dia^bo, pul licado
em 1925. Toda a gente admiravs
o Jos6 R6gio por causa daquele
c6lebre poema <O Cintico Negror.
Mas, curiosamente. eu n6o comecei por ai, eu nEo tinha lido o R6gio poeta quando rrm colega do
liceu. em 1945, exactamente, no
dia dos meus anos ofereceu-me

como presente urn rourance de Joee Rigio
Urre Gots de
chamado
Saague que era o primeiro volume
de rrma s6rie romanesca que tinha
como tltulo A Velh.a Casa- E uma
esp€cie de romance autobiogr6fico.
Sairam seis volumes. O sexto
ficou incompleto. Em principio ele
Unba planeado escrever sete volumes. E esse romance imnressionou-me extraordinariament-e: 6 um
romance da adolescencia. N6s naquela idade identificamo-nos com
muita facilidade com o her6i do
romance. Gostei de tal maneira
desse livro que fiquei em suspense
i. espera do segundo volume da s6rle que saru, currosamente, quando eu j6 estava em Lisboa. Tinha
seguido para Lisboa com minha
mae para
ebtudar
Engenharia
quando um dia, estava 15. h6. poucos meses, dois ou tr€s, e eu e &
minha m5.e iamos is Caldas da
Rainha passar o Natal e a minha
mle deu-me dinheiro para eu ir
ao.Rossio comprar os-bilhetes i.
estagio do comboio. E quando eu
passei numa livrariazinha que havia ali na Rua Barros Queiroz,
chamada livraria Francisco Franco vi na montra de repente o segundo volume da serie A Uelha
Casa. chamada As Raizes do Futuro. Escusado ser5. dizer que uma
pessoa que h6 dois anos que estava a espera daquele iivro nio podia esperar mais. Entrei na livrarie, comprei o ljvro e ji fiquei sem
dinheiro Dara os bilhetes de comboio. Voltii a casa e disse-me a minha mie: <J6 compraste os bilhetes?> e eu: <Nho, porque tive que
comprar o segundo volume de A
Ca:*r I'elha de Jos6 R6sior. A minha m6.e teve o choque da vida
dela porque eu nunca tinha feito
nada parecido com isto. Ainda hoje quando ela lembra-se dl"so olha
para mim com um ar chocado. E
entio eu Ii o segrrndo volume, que
eu acho um romance maravilhoso
de anilise psicol6gica. E s6 depoirs'
disso depois de um ano e meio 6
que comecei a ler a poesia do R6gio. N6o comecei pelos Poema.s de
Deus e do Diabo. Era um livro que.
estava esgotado mas por um outro livro chamado
Fado. Depois,
a partir dai, ia lendo os livros dele
i medida que ia conseguindo compr6-los. Os Poemas de Deus e do
I)iabo, o primeiro livro dele, eu s6
consegui comprar com muito sacrificio financeiro
porque a ediglo
estava esgotada e a edigio que a
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regub me'ap&receu disPonivel err
una edigio de luxo feita Por um
de SerPa,
amigo dele, o Alberto
numa colecgEo chameda cAs velas
ai
e o8 veDtos, e 8quilo custrva
uns 180 escudos. Nio era muito,
mls pBra aguilo quo- eu tinha como
estudente era uma fatia imPortanMas eu nlo rete no orqarlento.
eisti, comprei, depois fui lendo tudo ouanto encontrei do R6gio, em
r"o'Gtas. em livro e quando cheglei a Portalegre
como admirava
os livros de R6gio'
irofundamente
eu tinha grandes conversas com
vezes eu lhe
Jos6 R6gio e virias
chamave I etenqao Para varlos
que
o senhor
s-qpectos: <Mas olha
naquele texto diz isto e .aquilo, e
ele dizia: eMas olha voc6 conhece
melhor do que eu que escrevir.
Foi assim que comecei e fui Parar
aPresentado
r Portalegre. Fuilhe
por um m6dico que viveu !1, qy"
extraordin6''rio,
tra
um homem
pouco temPo, o ano
rDorreu hl
passado, er& um m6dico analista,
ganhou Pr6era urn investigador,
era um homios de investigagio.
mem de uma grande inoc€ncia,
era um homem de uma grande
candura, um homem de esqucrda
e grande amigo de Jos6 R6gio. Ele
disse: <vocd quer conhecer o Jose
R6gio?r e eu disse: <Nio quertr
oulra corsar. E foi ele qrtem me
apresentou o Jos6 R6gio.
- Oomo 6 qoe se chamava css:r
m6dico?
- Feliciano Falcio. Dr. FeliciaFoi uma das Pessoas
no Falcio.
que enconmais extraordinArias
trei nesta vida, pela sua grande
pela sua bondade'
generosidade,
Foi director de rrm jornal que havia em Portalegre, era um jornal
republicano, um jornal de oPosigio
eo regime de Salazar. onde Jos6
R6gio publicou alguns textos extremamente. audaciosos, extrema'mente
atrevidos. sempre qtte havia
eleig6es, que o poderiam ter levado
professoa perder o lugar. Vlrios
quando manires de Universidade
ao regifestavam
a sua oposiglo
me perdiam o lugar. Numa ocrsiio
rComo 6 que voeu perguntei-lhe:
c6 tendo escrito estes textos nunce
o mandaram embora?r. e ele disre: <n6.o sei, n6o fago ideia, estava
preparado
perfeitamente
Pare ser
despedido porque quando tomei e.ctomei-as conscienterss atitudes,
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Os liaros de Eughnio Lisboa
- IOSE REGIO - ANTOLOGTA, NOTA BIOBTBLTOCRAFTCA
E ESTUDO. Porto. 1957.
- C R O N I C A D O S A N O S D A P E S T E- I ( e s t u d o e
s ensaiosl.
LourengoMarqucs,1973.
-POESIA DE IIIOQAMBIQUE- I (em colaboragdo
cont lorg:
de Senac ltlaria dc Lurdes Cortez), LourengoMorques,1975.
-CRONICA DOS ^NOS DA PESTE- II (cstudosc c,rsaros.
LouranqoMarqucs, 1975).
- IOSE REGIO - A OBRA E O HOME\II. Lisboa, 1976. (2.'
cdicdo revisla c aumcntada,1976).
-O SEGUNDO MODERNISMO EM PORTUGAL,Lisboo.1977.
(2.' ediCfro,1984).
- / O S f R E C I O - U M A L I T E R A T U R AV M , L i s b o a ,1 9 7 8 .
- VERSOSE ALGUMA PROS/ DE IORGE D[ S[N,4 (arilologia
a itttrodugAo),
Lisboa, 1978.
- P O E S I A P O R T U G U E S AD O
"ORPHEU, AO NEO-RL,ALISMO, Lisboa,1980(2." cdiEdo],986).
- IORGE DE S[N/ (antologia, antologia critica, bibliograliu a
introdu1ao).Lisboa, 1984.
- A ILATERIA INTENSA (pocsia),Badcn, 1985..
- AS yINTE E CINCO NOTltS DO TEXTO (cnsaios),Lisbtta,
/988.
- IOSE REGIO OU A CONFISSIO RELUTANTD(cstudoc'ritico-bi<tgrdfico c anroligico). Lisboa, 1989.
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menter mas nunca aconteceu. Eu proi,egeJqeventualmente.Isso e
suponho que o Marcelo Caetano que deve ter acontecido.
-O
eneontro oom Jose B6gio
que ere 'm dos homens do regime, apesar das ideias pollticas do intensifica o s€u interesse pels
R6gio, ad.mirava muito a obra dele obra deste escritor, pela <Prcsene provavelneute nunca deixog que gar cqia ilirrcseo ele pertenceu e
nlngu6m lhe fizesse mal. N6s te- pelo Segrmilo Modernismo iniciamos destas contradic6es. Pc"lemos do eorm a revista dos presencisadmirar um a&ersirio polltico e tss em 1927?
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