fante D. Henrique, rnaE era um Infaute D. Henrique virto, digamos,
em negslivo. Srmplesmente, o Infant€ D. Henrique, 6 um personagpm diflctt d€ t€str8r porque ele
pntlcrmente
Dio falou. Ele era
un homem profundemente silencioso. S€ o puseEs€ a fslBr pelog
cotovelog trlls completamente o
personagpm. Parece que rne meti
nrrm beco sem rSHa por esse lado.
Outro personagem que me parece
passivel de tratamento
teatral
magufico 6 o Rei D. Jo6o LI, que
8e I gente ler por eremplo o cap[.
tulo que lhe dedica o Oliveira Martins na Hlet6ris do Poriugal ou no
livro O Principe Perfeito 6 um person&gem espanfoso ! Realmente
chego a pensar que em Portugal
nao ni graudes dramaturgos porque n6s n6o temos aproveitado a
mrna que 6 a nossa Historia de
Porhgal pars a teatralizar.
Gosto imeneo de teatro e d6,-me
imenso gozo falar eobre teatro. E
urna msneira de falar de uga coi.
se que I rrm gosto meu perma.nente. Uma das razbes que me levou
a ler as novelas e os contos do
Tchecov, inicialmente, porque tive
muitas outras, foi porque em muitos deles hi realmente um ambiente de teatro. Ele disseca o ambiente do teatro, os Lctores, &s actrizftB, e d6-me prazer enorme ler
aquilo.
- VocA colaborou no antigo
B6dio Clubo no progra.rn& de 16diodrama que havia. levado pa,r&
Ii autores d,o seu reino. Estou em
cr?r que o Reinnldo Feneira. teria
por lf, pa,ssado na altura.
- NE.ona Eesma altura. Quando eu organizei esses progranras
par& a Dona Sa,ra Pinto Coelho
que estava aqui no R6dio Clube foi a pedido dela - O Reinaldo ji
tinha morrido. Ele colaborou imenso p&ra, o antigo Ridio Clube de
Mogambique.
-- O fieioafao Ferreimr julgo
eu, eteve na criaCSo do progranra
de r6"iliodramar cTeatro em sua
Gils&t.

- Eu creio que sim ! E mais:
agors h6 uma coisa que gostaria
de deiTar aqui dito, af6 porque talaez ainda se pudesse encontrar
aos arquivos alguma coisa. O dr.
Manuel Barreto garante que ouviu
no R6dio Clube uma pega do Reinaldo Ferreira que era o tema da
p€qa Jacob e o Anjo, de Jos6 R6gio mas a que ele dava uma volta
extraordini,ria. Na pega Jos6 R6ll

gio bs8€it €€ de neneira muito Iiwe Do ncso Rei D. Atonso VI que '
era imlntente e lou@, e cujo o tro
no foi ruurpado p€lo irnno que
caaou com a nulher. E o R6gto
eproveitava este esqueleto de uma
pegs de car6cter metafisico que 6
o Jacob o o AnJo. O R€inaldo Ferreirs pega uD pouco neste triing1rlo. Simplesmente, o u"surtrlador
antes de mandar matar o rei para
lhe ugurpar o trono e cssar com a
paviirva chama o confessor-o
dre - confessando ao padre um
crime que ainda n6o eometeu, diz
ao padre: cOiga eu cometi un crime horroroso e queria que me dissesse se p&ra. esse crime hi absolvig6o possivel. Acha que matar o
meu pr6prio irm6.o para lhe roubar
o trono e a viri,va tem per-flo possivel?>. E o padre diz-Ihe: <Isso 6
um crime honoroso mas aos olhos
de Deus tudo tem perdS,odesde que
hdja um arrependimento sincero
e dilacerante. Mas 6 preeiso que o
arrependimento seja sincero> e
entSo ele, o Principe, cai de joelho
perante o padre, baixa a cabega,
soluga, pede por tudo que o absolva. E o pailre diante daquele.arrependimento sineero d6-lhe a absolvig6.o.O padre retira-se e ele manda cha'nar o chefe militar e dw-lhe: <execute o rei>. Quer dizer,
obteve a absolvigS,o como capital
a.ntes do pr6prio acto. O dr. Mauuel Barreto diz que ouviu esta
pega do Reinaldo Ferreira no R6dro Clube. Acontece que nunca
ningu6m a encontrou e 6 Pena Porque 6 uma pega que se perdeu.
O Reinaldo dedicava-se muito
ao Teatro no Ridio Clube. Eu at6
uma vez pedi para ir assistir a
um& daquelas sessdes preliminares em que ele com os actores comegav& a ler o texto dos personagens, o principio da preparagio da
encena46,o.Era um prazer porque
o Reinaldo Ferreira era, al6m do
mais, um extraordin6rio converssdor! Era conversador brilhante,
ele falava t6o bem como escrevia!
E era um inilividuo muito bom !
Um individuo de muito bom cora96o ! Era um individuo muito amistoso com as pessoas e foi um prezer assistir a ess& sess6o. Eu sei
que ele participou intensamente
em programes de teatro no R6dio
Clube.

O POETA
REINAI.DO

FERRERA

- Apruvdto r deln'pan
rr'rF
perguntr nscunhadr quo se rcle
rir oxactn^rynte eo pootr, Beinaldo ferretra,
guo p&ssrq
tton
trinta snos 'sobre o srr8 morte, em
30 de Junho do 1959.
- E verdade, si.B senhor, nio
me ocorria- O E\rg6nto ljsbo
com o dr.
Fernando Ferndra e O nng. Victor Evaristo fora,q os rresponsi.
veis pela organlza@ e edi@ do
liwo p6stury do lleinrldo Ferrpira cPoemasr, editado p€ll rmpronna Naciona,lr €El Moga.mbiquo, q
dbpois, eq Portugbl, peb Portugelis' depois
do Jose B6gro o
aplaudir, tendo esto o conhecido
arra.v6s de si. M8s o Beinaldo Ferrpira 6 isto: nssceu em Barcelonq
viveu em Mognmbietro, tinhs tambtim ra.izes em Portrgal. Um pos
te fo'idivirtrilo?
- Eu nunca fui propriamente
um dos arnigos do Reinaldo Ferreira. Conheci-o muito pouco pessoalmente. Tinha-o encontrado em
Lisboa, algrrmas vezes. Tinha falado com ele umd meia dfizia ds
vezes aqui no Maputo. finha grande admiragS,o por ele. Tinha-lhe
publicado na Beira'no Paralelo 20
cinco poemas e ele tinha-me dito
numa ocasilo em que tinha lido
coisas minhas: (eu tenciono publica,r os meust 'poemas infernais' e
gostaria que voc6 escrevesse a introdugio aos ditos poemas). E eu
disse: qa honra 6 toda niuha. Voc€ n6o precisa da minha introdu96o. Eu fico muito contente por
ficar ligado a si>. Acontece que o
Eeinaldo morreu antes disso sc
matenalizar. lJe manelr&
qu€
quando se fizeram sa,raus de poe.
sla na Cimara Municipal de Lou.
rengo Marques pediram-me para
que eu falasse do Reinaldo Ferreira, quer dizer, eram virias pessoas e cada um& delas falou de
un poeta. O Dr. Cansado Gongalves falou do Jose Craveirinha e
eu falei do Reinaldo Ferreira. O
Dr. Femando Ferreira tomou co.
nhecimento desse.meu texto, gostou muito, e como foi a ele que foi
entregue o esp6lio do Reinaldo
Ferreira depois da morte, ele convidou-me psra, fatet parte ilo grupo. Devo dizer que al6m destes
t€s nomes gue citou houve outroir
dois que foram convidados: um
que foi o Vasco de Matos Sequei-m/8/8
TEMKT

T
r8 que era um individuo gue e8crevra, escreviB gazetilhas poeHcas aqui no Noti:raE escrevl8 revistss mugicals junta,mente corn
Reinaldo Feneira. E o outro foi o
Qrrilhsme de Melo. ,Mas nenhum
deles jamais ap&receu I rrma das
reuni6es que n6s fizemos em casa
do Dr. F ernaudo Ferreira, nun
predio ao pe do Gil Vicen'te e em
cuja cas8, muitas vezes n6s fic6Eos ate is tr€s da manhi a trabalhar durante um auo, a decifrar
ma,nuscritos, a decidir sobre quslquer das vers6es seris a tltima, a
organizar toda a estrutura do livro. O Vasco Matos Sequeira nunca mostrou qualquer inreresse em
trabainar. O Gurlherme de Melo
nunca 8,pa,receu,m&9, tem que se
ser honesto, dizer que ele ajudou
a decifrar alguns dos textos'mais
dificeis de se decifrar, quando a
letra era mais ilegivel. hlle tinha
trryr&grande capacrdadee.conhecia
bem a letra do Reinaldo Ferreira
e houve um, dois ou trds textos,
Lrmaou outra passa,gemdeles, que
nos nlo conseguramos realmenre
chegar a conclusS.onenhuma e o
Guilherme de Melo conseguiu decifrar. Deu, portanto, essa contribuigi.o. Mas o trabalho macigo, o
frabalho a granel, o trabalho em
bruto, esteve realmente a. cargo
do Dr. Fernando Ferreira, meu e
do Eng." Victor Evaristo. PublicS,mos o livro depois na Imprensa
Nacional, porque o director, o individuo que supervisava aquilo era
o dr. Juvenal de Carvalho, que era
amigo do Reinaldo Ferreira. Independentemente das suas tend6ncias politicas, era genuinamente
amigo do Reinaldo Ferreira e fez
uma edigio baratissirna, uma ediq6o bonita, com um desenho feito
por uma rapariga qu€ vive em
Joannesburgo, de quem somos
amigos. Eu tenho os desenhos originais. EstSo em rninha,-casa err.
Londres e na Embaixada. Ali6s,
depois
aconteceu um epis6dio
curioso: o livro saiu e enViei &o
Jos6 R6gio, eu conto essa hist6ria
toda num texto publicado nas Vinte Cinco Notas do Texto, € o rihico
agradecimento que tivemos por
parte da familia do Reinaldo Ferreira foi uma carta com aviso de
rece146o que .certa altura eu recebi, nio sei de.outros elementos
que colaborarA{n na ^edig6,odo' livro receberam.'pasr du recebi uma
carta com aviso de".recepqEo de
um advogado.de .T,lel"f i"timan$orEldlq :. m/_o8r,9e

-Ee r D8sar L fsmili8 os direitog
-"obte
do autir
o risco de ger metJdo em tribunal. Escusado seri
dizer que eu, o Dr. Fernando Ferreira e o Rrg." Victor Evaristo,
que trabslhAmos perto de um, nno
de bor\ n6o recebemos un rinico
tosteo! E a Imprensa Nacionel
Fmbem, honra lhe seja feita, teudo vendido um liwo desses a 2lt
escudos fa,rtou-se de perder dinheiro, mas perdeu conscientetnente, pars que mais geute pudess€ comprar o liwo, para baixar o
prego de capa. Escusado ser6, dizer que eu respondi ao dito advogado que o livro tinha sido feito
pel-a Tmprense Nacional, pelo !)stad.o,_portanto, que processasse o
Estsdo. Escr:.sbdb seri dizer que
foi o fim da nossa conversa. por
carta. O principal culpado disso
nao era a irm6 do Reinaldo Frerreira tnas o marido dessa. irm6.,
9!-e_e5a ttm individuo guloso por
dinheiro e nd,o descansou enquanto nio fez sair s. 2." edigio publicada. pela Porhrgilia Editora, que
depois nos pediu autorizagio para
tnar todo o nosso material critico,
as notas introdut6rias, o meu preficio e pediram, por su& vez, o
Bosf6,eio Bo Jos6 R6gio e o liwo
s3u em 2.., 3."-e creio que 4'." edigoes nessa colecqio <Poetas de
Hoje> e &gora n5,o foi mais reedi-

'ron3inoi
Llrboe:
na Universidade num
eno Inesquecivel'

tado -porque a Portugilis &litore
9 a t {, completamente inoperante.
N6o edits nada. EstA pratlca-"nte em estado de nafta,Iina. ndo 6 ?
E a familia, possivelmente, nunca
mSrg se rnteressou em entregar
a
-pena,
nm outro editor e 6 uma
porque_€stou convencido que isso
ge vendira depreasa.
.a Begressaado i pergunta que
ortginou esta lncursio a0 poets
&einaldo Ferrelra: lulgo quu b Eu
g6nio llsboa nno Lsgotou s, resposta sgPro a sua passagem pelt
Rirlio Clube.
- !h, e s s.a minha paslsagem
pelo Mdio Clube foi o iesulildo
de um convite da Dona Sara pinto
Coelho que sabia que eu gostava
cle teatro, que admirava muitos
autores, e petliu pare fazer um
programa sobre Racine. havia uma
9_xpl6ndidainterpretagdo em disco
da pega do Racine que mais admiro que 6 Ph6dre, interpretada por
u:n int6rprete espantoio. Eu gostava muito do Racine, f.iz esse
progrs.ma. Fiz outra peqa que havia em gravagS,o,uma peqa que eu
possuo que 6 Port Royal do Montherlant que 6 uma peqa extraordin6.ria, uma das grandes pegas do
Montherlant e, portanto, iomo tinha & peqa e conhecia de cor e.

- Cltro ! [Ia.s tenho engadlhadr
o ryu gravador I il't
Ftt
quclttfio: c{om 6 quo fol o aEo
reenconho com as ortgens? Como
.6 quo o Eug6nio lisboe revisitou r
<capital da mBmdriar ?
- E muito dificil encontrar palavras, quase sempre, quando queremos exprimir o inefive\ as paIavras s6o incompetentes e neste
caso elas sd,o superlativsmente incompetentes. E muito dificil dizer
o que se passou mas eu You resumir o mais incompetentemente
possivel. Nos primeiros momentos
de chegar ci eu tive a sensa46o
esquisita qrre era de repente encontrar fisicamente e minha frente
parte dB cidade que eu estava
constantemente a rememorar n8
minhe mem6ria. E que aquilo tesaido daquele vago esfumado
'aha
A Ir{nERVENQAO
da mem6ria para a realidade conNA UNTYERSIDADE
creta parecia-me surrealiets. N6o
- O Engonlo llsboe
acreditava. Depois, nestes reencontamtl6m
tros com o passado, com as orina
tot prufeasor de Llterafnra
Unlversldlrle, em lilaputo. Com 6
B€N, hi sempre uma. angristia: os
Iugares nunca seo exactamente os
que foi a sus intonengfro conx)
mesmos e n6s tamb6m j6 nio soUniversidade
docento D^as,ctusl
mos
exactamente os mesmos. EsEdurrdo Mondlane?
tes encontros em principio s[o
- Isso aconteceu a convite ds
impossiveis. Eu tive essa sensagdo
drs. Meria de larrdes Cortez. EIa,
angustiante noe primeiros dias. A
inicialmente, pediu-me uma interprineira
vez que atravessei o Jarvenqio de caricter Limitado. Foi
dim
Vasco
da Gama (Jardim TUnproLinds antes do 25 de Abril e a
duru) e desci a avenida que se
pdsito de Anihse Narrativa. Ele
chamava D. Luls que agora 6 Avessbia que eu tinha estud^ado com
Samora Mechel e me dirigt
nida
muito interesse uma obra de um
so Continentsl eu reconhecia e
grande ensaists americano, Waynio reconhecia aquilo. E tive a
ue Booth, autor de uma obra que
cafinal de
a
n g u . s t i ad e p e n s a r :
mais tarde sugeri i Arcadi& que I
contas eu nio vou reencontrar ng'
traduzissem e a trad.uziram e pud&r, porque eu ji nio sou o mesblicaram em portuguds. E ela pemo, fundamentalmente, queln mudiu-me se eu ia dar umas tr6s ou
dou mais tinha sido eu Por denquatro aulas de duas horas cada
tro>. A medida que os dias foram
um& i Universidade p&ra expor c,
passando
eu comecei a sentir-me
conteudo desse livro visto que era
em casa, outra vez.
terriveimente
que
uma dimensEo
ela nlo tinha
E comecei a perceber que era Pos16, n6g tinha & dimensS,o anglo-sax6nica, o
sivel em muitos aspectos um :een-Wayne Bqoth 6 a,mecontro. Neste momento sinto-me
ricano, e entio paqsei algumas euque vai ser dificil outra vez arranIas dando n5,o o Booth mas tamdar de c6, quer dizer, est9t1 reslt€m extravazando p&r& Ortey e
instalado no territ6rio que
mente
Casset.
que
Eteu,
6
-foi eu conhecia, n6o 67.
Ela pediu-me depois p&ra dar
de imediato. No PriMas nlo
run ano lectivo na Universidade e
segundo dia, havia
no
dia,
meiro
ensinando precisamente a n&rrade
anglstia que deuma
surdina
tiva. Foi um ano extremamente
at6
esbateu
pois
se
Porque_o conestimulante. Foi das activida.des
as
com
iacto
Pessoas foi t6o calode que eu mais intensamente me O REENCOMI.RO
afectuoso! e muitos
tio
roso!,
foi
(IM) POSSIVEL
lembro. Foi rtn ano extremamente
desses fantasmss se diluiram e
duro, extremarnente dificil. Eu es_ Eneetremos e s t g conyersa hoje eu olho Para as- coisas.como
-o*.a
tsva nessa altura & dirigir uma um bocado longa...
tiveise saldo de c6. Foi
""
companhia gasolineira francesa, &
- Bastsnte longa, voc6 agora singelam."!.:
istl Uue.",, PrTu?:.H
Total,' est^eva como director da tem que meter a tesoura, nlo 6?

conhecira imenssmente
relteado,
bem a obra de Montherlant, s tear
trel e B outra, fiz esge ProgrBElE
@rn fscilid'de. E uma outrs de'
do ltfundo do
dicsds i Satm@
R6gto, porque, tinha tantr6m no
Ridio Clube uma grava4io. Nio
fiz foi e6 esses, fiz trmb6m ums
outrs. Foi eesa a minha experiOn'
cie. E depois a Dons Sara Pinto
Coelho foi-ge embora Psra Lisboa,
reforuou-B€ e trmb0m veio o 25
de Abril, e, 1rcrt8nto, rcabou es88'
minhe intervengio. Mas gostei
imenso de trabalhar nisgs porque
r ilele de fs?ar uma montagem
de passagens duma pega dando um
rrticulado 6 um exercicio muito
iuteressante de compre€nseo a
fundo do terto.'

t5

da
Sonep, e como adninistrador
Sonap e Sonerep, e ia eoa sibsdos
de mnnhi,, era a manhl inteira que
dava essas aulas, erarn quatro ho-.
ras de anilise narrativa. Esgussds
seri dizer que pouco tempo me
restava depois daqueles dia.s que
tinha aquela geetiio quente, n8quele perrodo mais do que atribulado, de que alguns de voc€s n6o
ge lembram, er&rn muito novos,
mas com os grupos dinamizadores
moendo-Dos o juizo: erarn problemas, uns verdadeiros, outros faqtasistas, n6o 6? Eu praticamente
nd,o consegui deitsr-me a n6,o ser
depois ds meia-noite, a receber
gente com problemas que aparecia
em cass e realmente vin-me aflito
pa,rg, inveutgr tempo, p&ra conaeguir, de uma m&ner& 6inirn&rngate decente, prepar&r as aulas de
sibsdo. Foi um ano duro que exi.
giu muito de mim. Um ano de que
eu n5,o me esqueqo com facilidade.
Tinhe por outro lado um conjunto
de alunas brilhantes. Muitas delar
sio hoje docentes ne Universidsde
em Lisboa: a Ans, Mafalda Iribe,
a Maris Santo Ctuz e virias outras, a Am6lia Ru.sso, foi um curso que me deu um imenso prszer
dar e me deixar ficar com um punhado de amigos e nmigas fi6is.
Depois sai. Lcccionei s6 esse ano
lectivo. Tenho dado ocasionalmente aulas noutras universidades.
Ensinei em Estocoimo, regressei a
Estocolmo em 1984 para dar uns
semin6,riosa pos-gfaduados. Tenho
ido a vS,rias universidades europeias mas realmente nada substitui esse ano dificil desta terra em
que ensinei nesta universidade e
que constituiu para mim um baptismo de fogo inesquecivel.
- Do s€u p€rcurso q)m homem
de Ci6ncias nunca, exenceu doc€ncia, em Universidade?
- Nh.o, em faculdades de Engenharia nunca ensinei embora eu
tivesse sido sondado quando acabei o curso para eu ser a^ssistente
de Fisica. Ensinei, efectivamente,
Electrotecnia e MeeAnica Racional aqui na Escola Industrial, em
Lourengo Marques. Ma-snunca me
metl pelo. ensino de Engenharia.
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