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NOTA DOS ORGANIZADORES 

A língua portuguesa ocupa atualmente um dos lugares cimeiros na lista das lín-

guas que ostentam uma dimensão mundial. Se tomarmos como referência o 

universo das línguas europeias, o português situa-se no terceiro lugar, sendo 

apenas ultrapassado pelo inglês e pelo espanhol. Ainda que nem tudo seja um 

“mar de rosas”, é indesmentível que a língua portuguesa tem vindo a registar um 

forte aumento no capítulo do número de falantes e uma presença cada vez mais 

expressiva em variados palcos, onde não podemos deixar de realçar a estratégica 

internet. Também se torna uma evidência que, neste século XXI, o português é 

das línguas com maior potencial de expansão, em resultado de múltiplos fatores. 

Anotemos, desde logo, as projeções de crescimento demográfico relativas ao 

mundo lusófono, com destaque, necessariamente, para o Brasil e os PALOP; as 

vantagens oriundas do elevado grau de dispersão da língua portuguesa, já que se 

trata de um idioma implantado em vários continentes e mares, podendo, no qua-

dro do processo de globalização, ajudar a abrir novas portas ao desenvolvimento 

de negócios, entre outros aspetos, e inclusivamente a contrabalançar o domínio 

“excessivo” de certas línguas; ou ainda a valorização política, económica e cul-

tural de determinadas regiões, cada vez mais relevantes para a ordem internacio-

nal, como é o caso do Atlântico Sul, que forma uma espécie de “lago” da língua 

portuguesa. Por estas e outras razões, compreende-se a necessidade de que haja 

uma clara e eficiente aposta no reforço do caudal de produção de estudos dedi-

cados à língua portuguesa, incidindo, obviamente, sobre as suas diversas facetas 

e valias, bem como esclarecendo os seus maiores desafios.  

O volume interdisciplinar agora dado à estampa enquadra-se, assim, nesta 

lógica e intenta aprofundar o diálogo entre olhares e experiências provenientes 

de estudiosos que laboram em variados pontos do Mundo, de modo a contribuir, 

com a humildade que o verdadeiro conhecimento científico cultiva, para o esta-

belecimento de uma radiografia mais abrangente e objetiva do trajeto da língua 

portuguesa. No concreto, o presente livro surgiu, em larga medida, da dinâmica 

resultante de três dos encontros científicos promovidos pela Universidade da 

Beira Interior, entre 2013 e 2015, sobre a língua portuguesa, a saber: A Língua 

Portuguesa no Século XXI (5 de novembro de 2013, Anfiteatro da Parada, Uni-

versidade da Beira Interior), A Língua Portuguesa no Mundo: difusão e desafios 

(30 de setembro de 2014, Anfiteatro da Parada, Universidade da Beira Interior) e 
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XXIII Colóquio da Lusofonia (27 a 31 de março de 2015, AICL, Câmara Muni-

cipal do Fundão e Universidade da Beira Interior)
1
. Com efeito, a obra conta 

com alguns textos provenientes dos mencionados eventos, mas importa precisar 

que não se esgota nestes contributos, beneficiando da colaboração de outros 

insignes professores/investigadores, ligados a diversas Universidades, que têm 

vindo a refletir em torno de um assunto que nos é muito caro a todos: a língua 

portuguesa. Note-se, de igual modo, que esta publicação aparece num momento 

especial para a Lusofonia, visto que em 2016 se celebrou os 20 anos do nasci-

mento da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, formalmente instituída 

a 17 de julho de 1996.  

Seguindo, em termos estruturais, a ordem alfabética dos nomes dos colabo-

radores, bem como procurando, dentro do possível, alguma uniformização no 

que diz respeito às normas de estilo, este livro, além do Prefácio da autoria do 

Professor Doutor José Carlos Venâncio, que muito nos honra com a sua gene-

rosa e sapiente participação, desta breve Nota dos Organizadores e de algumas 

imagens, é constituído por vinte e dois capítulos que, naturalmente, são da 

responsabilidade dos seus redatores: Alexandre António da Costa Luís, Carla 

Sofia Gomes Xavier Luís, Carlos Ascenso André, Dom Carlos Filipe Ximenes 

Belo, Célia Bianconi, Choi Wai Hao, Concha Rousia, Chrys Chrystello, Do-

mingos Gabriel Ndele Nzau, Evanildo Bechara, João Malaca Casteleiro, José 

Barbosa Machado, José Esteves Rei, José Maria Silva Rosa, Julião Soares 

Sousa, Lei Heong Lok, Manuela Marujo, Masashi Hayashida, Milton M. Aze-

vedo, Nilma Dominique, Paulo Osório, Rolf Kemmler, Teresa Manuela Cama-

cha José da Costa. Não fora certas vicissitudes decorrentes da vida académica 

e pessoal, outros contributos de prezados colegas, oriundos dos vários cantos 

do Orbe, teriam sido incluídos nesta obra coletiva. Ficarão, por certo, para 

uma próxima oportunidade.  

Dedicamos, por fim, algumas palavras de gratidão a todos os que tornaram 

possível levar a bom porto esta empreitada, organizada por três docentes do 

Departamento de Letras da Universidade da Beira Interior. Como é óbvio, agra-

decemos, em primeira instância, a todos os colaboradores que amavelmente 

acederam ao nosso convite. Redobramos o nosso bem-haja a um dos autores, 

especificamente ao Doutor João Malaca Casteleiro, pelo valioso auxílio prestado 

na preparação deste volume, pela amizade que nos tem dedicado e pelo saber 

que connosco tem partilhado. À Universidade da Beira Interior, nas pessoas dos 

Doutores António Fidalgo (Magnífico Reitor) e Paulo Serra (Presidente da Fa-

culdade de Artes e Letras), à Academia das Ciências de Lisboa, nas pessoas dos 

Doutores Artur Anselmo e (novamente) João Malaca Casteleiro, à Academia 

Brasileira das Letras, na pessoa do Doutor Evanildo Bechara, ao Instituto Poli-

técnico de Macau, na pessoa do Doutor Carlos Ascenso André, à Universidade 

                                                      
1 Cf. fotografias e cartazes dos eventos.  
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de Toronto, na pessoa da Doutora Manuela Marujo, à Associação Internacional 

dos Colóquios da Lusofonia, na pessoa do Doutor Chrys Chrystello, dirigimos 

uma nota de assinalável agradecimento pelo apoio facultado a esta edição. Fi-

nalmente, mas não menos importante, dedicamos uma palavra de profundo re-

conhecimento às Edições Colibri, na pessoa do Doutor Fernando Mão de Ferro, 

pela simpatia, total disponibilidade, eficiência e contagiante empenho.  

A todos, o nosso sincero bem-haja. 

 

 

 

Covilhã, 01 de dezembro de 2016 

Os organizadores 

Alexandre António da Costa Luís, 

Carla Sofia Gomes Xavier Luís e Paulo Osório 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 

LÍNGUA PORTUGUESA E LUSOFONIA 

EM MIGUEL REAL 

Carla Sofia Gomes Xavier Luís  

Universidade da Beira Interior e LABCOM.IFP 

(Comunicação, Filosofia e Humanidades) 

 

Nota Biobibliográfica 

Carla Sofia Gomes Xavier Luís nasceu em Lamego em 1977. É licenciada em Português 

e Inglês (ensino de) pela UTAD, mestre em Língua, Cultura Portuguesa e Didática pela 

UBI e doutora em Letras pela mesma instituição. É Professora Auxiliar, com nomeação 

definitiva, no Departamento de Letras da UBI e Investigadora no LABCOM.IFP. Na 

Universidade da Beira Interior, é membro do Conselho da Faculdade de Artes e Letras, 

do Conselho Científico do Departamento de Letras e das Comissões de Curso de Ciên-

cias da Cultura e de Ensino do Português no 3.º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secun-

dário e de Espanhol nos Ensinos Básico e Secundário. É Coordenadora de Mobilidade do 

DL (Português/Espanhol, 1.º Ciclo), tendo ainda desempenhado a função de Coordena-

dora do Centro de Avaliação de Português-Língua Estrangeira (na UBI). É Membro da 

Comissão Científica da Revista Egitania Sciencia e da Associação Internacional dos 

Colóquios da Lusofonia. Tem organizado e participado, com comunicação, em variadís-

simos eventos científicos nacionais e internacionais. Além de ter orientado diversas teses 

e um pós-doutoramento, tem participado em inúmeros júris, entre outros, de Mestrado e 

de Doutoramento. Da lista das suas publicações dos últimos cinco/seis anos, destacamos 
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os livros Língua e Estilo: um Estudo da Obra Narrativa de Mário Cláudio, Vila Real, 

CEL e UTAD, 2011, 445 pp.; Algumas Páginas sobre Língua, Cultura e História Portu-

guesas, Fundão, Grafisete, 2013 (em parceria com Alexandre Luís); os capítulos de livro 

“Mário Cláudio: Nauta e Guardião da Portugalidade”, in André Barata, António Santos 

Pereira e José Ricardo Carvalheiro (organizadores), Representações da Portugalidade, 

Alfragide, Caminho, 2011, pp. 57-80; “Espelhos de África na Obra Narrativa de Mário 

Cláudio: os casos de Tocata para Dois Clarins e Peregrinação de Barnabé das Índias”, 

in Cristina Vieira, Alexandre António da Costa Luís, Domingos Nzau, Henrique Manso e 

Carla Sofia Gomes Xavier Luís (coords.), Portugal-África: Mitos e Realidades Artísticas 

e Vivenciais, Covilhã, UBI, 2012, pp. 27-51; “Rostos da Portugalidade na Escrita de 

Mário Cláudio: os Casos das Trilogias da Mão, da Árvore e das Constelações”, in Carla 

Sofia Gomes Xavier Luís, Alexandre António da Costa Luís e Miguel Real (org.), Mário 

Cláudio e a Portugalidade, Setúbal, Edições Fénix, Universidade da Beira Interior, 

Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias, Universidade Federal Fluminen-

se e Università degli Studi di Perugia, com o apoio da FCT, 2015, pp. 103-138; os artigos 

“Algumas Singularidades Linguísticas na Obra Narrativa de Mário Cláudio”, Revista de 

Estudos Cabo-Verdianos, Atas II Encontro Internacional de Reflexão e Investigação, 

Praia, 2014, pp. 155-163; “A Escrita de José Leon Machado: o caso das obras Memória 

das Estrelas sem Brilho e A Vendedora de Cupidos”, XXIII Colóquio Internacional da 

Lusofonia. Livro de Atas/Anais 2015, AICL, Câmara Municipal do Fundão e Covilhã – 

UBI, 2015, pp. 79-94; “Valorizar o português como língua científica internacional: uma 

orientação estratégica elementar”, XXII Colóquio da Lusofonia. Livro de Atas/Anais, 

AICL, com o apoio do IPG, Seia, 2014; “Um breve olhar sobre a génese da Comunidade 

dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)”, Revista de Letras, Vila Real, CEL, Departa-

mento de Letras, Artes e Comunicação da UTAD, 2014 (os dois últimos, em parceria 

com Alexandre Luís) e “Miguel Real e o seu retrato de Portugal: de onde vimos, o que 

somos e para onde vamos”, in Urbano Sidoncha e Catarina Moura (org.), Culturas em 

Movimento, Livro de Atas do I Congresso Internacional Sobre Cultura, Covilhã,  

LABCOM.IFP (Comunicação, Filosofia e Humanidades), 2016, pp. 187-208.  

 

“Na linha de outras importantes intervenções de Miguel 

Real, considero este livro um documento importantíssimo 

para nos ajudar a fazer uma leitura crítica do presente, para 

animar a nossa resistência contra o perigo iminente da alie-

nação e para enfrentarmos o futuro com o compromisso re-

novado de construirmos um Portugal que recorra ao melhor 

da sua herança histórica […]” (FRANCO, José Eduardo, 

“Portugal ou a viabilidade de existir livre”, in A Vocação 

Histórica de Portugal, Lisboa, Esfera do Caos Editores, 

2012, p. 19). 
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Como instrumento privilegiado de comunicação e de difusão de cultura de nove
1
 

países que a têm como sua, a língua portuguesa tem vindo a merecer a atenção 

de um grupo cada vez mais diversificado de especialistas, desde linguistas, his-

toriadores, psicólogos, sociólogos, escritores, ensaístas e até mesmo economis-

tas. Sem surpresa, vários são os eventos multidisciplinares, as publicações
2
 que 

têm dado à estampa, os debates, inclusive em renomados programas de televi-

são
3
, sem esquecermos a inclusão na oferta formativa de diversas Universida-

des
4
 por esse mundo fora, lusófono e não só, de cursos superiores e de discipli-

nas onde se aprofundam conhecimentos sobre a língua portuguesa e, necessaria-

mente, sobre as culturas do espaço lusófono. Como Malaca Casteleiro refere, 

“todos os que, no vasto Mundo, falam, escrevem, ensinam, aprendem, estudam, 

investigam a língua portuguesa, assim como as instituições que a acolhem”
5
, são 

                                                      
1 Contando naturalmente com a Guiné Equatorial, integrada no grupo dos países da CPLP em 

2015, tendo adotado o português como língua oficial.  

2 Do enorme manacial de publicações a respeito, destacamos, por exemplo, as Atas dos Con-
gressos da Associação Internacional dos Colóquios da Lusofonia, que dão à estampa duas 
vezes por ano, e a Nova Águia – Revista de Cultura para o Século XXI. Vejam-se também os 
volumes Atlas da Língua Portuguesa na História e no Mundo (FERRONHA, António Luís 
(coord.), Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1992) e Novo Atlas da Língua Por-
tuguesa (RETO, Luís Antero, MACHADO, Luís e ESPERANÇA, José Paulo, Lisboa, ISCTE/ 

IUL, Instituto Camões, 2016). 

3 Foi, por exemplo, no dia 3 de dezembro de 2012, na televisão pública portuguesa, RTP, 
canal 1, que no programa Prós e Contras se refletiu sobre a temática “Quanto vale a Língua 
Portuguesa”. O programa está gravado no http://www.rtp.pt/icmblogs/rtp/pros-contras/; dis-
ponível também em http://videos.sapo.pt/vFVGZtkJ7Q4c9HYbIHRL [consultado a 10-01-
-2013].  

4 De entre as várias Universidades por esse mundo fora que, na sua oferta formativa, contem-
plam disciplinas de língua portuguesa, literaturas e culturas lusófonas, destacamos o papel 
importante desempenhado “pelo Departamento de Letras da Universidade da Beira Interior, 
situado na Covilhã, principal “porta” da Serra da Estrela, e próximo da vizinha Espanha”. 
Estamos na presença de “um jovem Departamento que, por intermédio, entre outras vias, da 
sua variada oferta formativa (cursos de licenciatura, pós-graduação, mestrado e doutoramen-
to, mas também de extensão e de Português Língua Estrangeira), da organização de confe-
rências, colóquios, jornadas, congressos, seminários (nacionais e internacionais) de reconhe-
cido mérito […], da participação do corpo docente em diversos eventos científicos e cultu-
rais, dentro e fora do país, e em destacados Centros de Investigação, do fomento de exposi-
ções […], do lançamento de publicações especializadas (revistas científicas […] livros de 
atas, obras académicas, traduções, catálogos, a título exemplificativo), da receção de profes-
sores e alunos provindos do universo da CPLP (mormente de Angola e Brasil), da colabora-
ção com outras instituições de Ensino Superior, e não só, tem vindo a promover o reforço de 
três dos principais pilares do mundo lusófono: a língua portuguesa, o espólio cultural co-
mum e os vínculos históricos” (LUÍS, Alexandre António da Costa e LUÍS, Carla Sofia Go-
mes Xavier, “Departamento de Letras da Universidade da Beira Interior e a Lusofonia: bre-
ve digressão histórica e temática”, 21-25 abril de 2016, XXV Colóquio da Lusofonia. Livro 
de Atas/Anais, Associação Internacional dos Colóquios da Lusofonia, com o apoio da 
UTAD, Montalegre, 2016, pp. 40 e 45, respetivamente – pp. 38-46).  

5 CASTELEIRO, João Malaca, “Língua Portuguesa, Portugalidade e Lusofonia”, in Carla Sofia 
Gomes Xavier Luís, Alexandre António da Costa Luís e Miguel Real (org.), Mário Cláudio 

https://outlook.ubi.pt/owa/redir.aspx?C=s_UCGOx8nUq8SKNJofd6GH5W1Tkrp88ImerWTqu1wMu2WRDbbshxzRfFU-_a2xOWBUoC6nrzbAk.&URL=http%3a%2f%2fwww.rtp.pt%2ficmblogs%2frtp%2fpros-contras%2f
http://videos.sapo.pt/vFVGZtkJ7Q4c9HYbIHRL
http://ple.ubi.pt/
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também, “no seu círculo mais lato”
6
, promotores da Lusofonia. E é precisamente 

na Língua Portuguesa, “materialidade audível e gráfica do pensamento e do 

espírito”
7
, e realidade comum a mais de 250 milhões de falantes responsáveis 

pelas suas “várias vidas escritas”
8
, que, segundo Miguel Real, assenta “a funda-

mentação, a retaguarda e a vanguarda da Lusofonia”
9
.  

Com efeito, este apetecível bem espiritual, elo de ligação de quatro continen-

tes, é indefinidamente revigorado pelos novos versos das canções, pelo cinema, 

pelo teatro, pela literatura, pelos jornais, pelas revistas, entre muitos outros for-

matos, por via dos quais assistimos, sem surpresa, à renovação e enriquecimento 

das variedades da Língua Portuguesa que se ramificam em troncos dialogantes 

de uma mesma árvore. Enfim, como Miguel Real refere, “o espírito da Lusofo-

nia reside hoje na língua comum – e porque a língua frutifica em cultura, o espí-

rito da Lusofonia é hoje eminentemente cultural”
10

. Ou seja, a nova língua por-

tuguesa que emerge, recriada e enriquecida com o contributo de todos, e força 

motriz da Lusofonia, é, numa perspetiva cultural, reflexo da realização completa 

da História de Portugal. Na obra Traços Fundamentais da Cultura Portuguesa, 

concretamente no ponto dedicado à “Lusofonia – história aberta do futuro da 

língua portuguesa”, o estudioso em análise explica precisamente que:  

“A Lusofonia estatuir-se-ia, assim, do ponto de vista cultural, como a realiza-

ção plena da história de Portugal por via da adopção da língua portuguesa 

como língua oficial e principal de todas as ex-colónias. Mais do que o Impé-

rio, e este por necessidade histórica, seria o pós-império lusófono que justifi-

caria e realizaria historicamente a existência de Portugal, fazendo caldear a 

língua portuguesa com a ostentação de valores telúricos e mágicos tropicais, 

além da reafirmação da existência de uma nova dobra linguística no horizon-

te da literatura portuguesa, nunca assim trabalhada esteticamente, criando ou 

descobrindo palavras novas a partir dos usos linguísticos da crioulização, os-

tentando uma sintaxe nova exigida pelo cruzamento entre um léxico popular 

africano, oriental ou sul-americano e outro abstracto europeu”
11

. 

                                                                                                                             
e a Portugalidade, Setúbal, Edições Fénix, Universidade da Beira Interior, Centro de Litera-
turas e Culturas Lusófonas e Europeias, Universidade Federal Fluminense e Università degli 
Studi di Perugia, com o apoio da FCT, 2015, p. 166 (pp. 159-166).  

6 Idem, ibidem, p. 166. 

7 REAL, Miguel, A Vocação Histórica de Portugal, Lisboa, Esfera do Caos Editores, 2012, 
p. 134.  

8 CASTELEIRO, João Malaca, “Língua Portuguesa, Portugalidade e Lusofonia”, p. 161.  

9 REAL, Miguel, A Vocação Histórica de Portugal, p. 134. 

10 Idem, ibidem, p. 135. 

11 Idem, Traços Fundamentais da Cultura Portuguesa, ponto 2.1.5., intitulado “Lusofonia 
– história aberta do futuro da língua portuguesa”, Lisboa, Planeta, 2017, p. 192.  
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Pois bem, feita esta breve introdução, e tomando como exemplo o premiado
12

 

escritor e ensaísta contemporâneo Miguel Real que, nos seus trabalhos, cruzando 

um conhecimento aprofundado da História, da Cultura, da Literatura, da Filoso-

fia, da Política, das Mentalidades, da Língua, tem vindo a contribuir para o co-

nhecimento de Portugal e dos modos de estar e de ser português, desde os sécu-

los XV e XVI até à atualidade
13

, desvelando o seu conceito de Lusofonia, procu-

ramos, nas próximas páginas, destacar a forte expressividade que esta questão 

tem vindo a acolher na sua obra, não só ensaística mas também ficcional: duas 

tipologias textuais que, invariavelmente, se centram nos mesmos temas, consti-

tuindo, por conseguinte, duas faces da mesma moeda que atestam também a coe-

rência e a continuidade do seu pensamento e da sua escrita. 

No que diz respeito à obra ensaística, destacamos a importância vital de A Vo-

cação Histórica de Portugal e de Traços Fundamentais da Cultura Portuguesa. 

No que concerne à componente ficcional, temos necessariamente que apreciar um 

conjunto de obras que nos remetem para palcos e atores lusófonos. Deste modo, 

aos cinco romances do “ciclo brasileiro”
14

, assim apelidado por Cândido Oliveira 

Martins, e que incluem Memórias de Branca Dias (2003)
15

, A Voz da Terra 

(2005)
16

, O Último Negreiro (2006)
17

, O Sal da Terra (2008)
18

, A Guerra dos 

                                                      
12 Miguel Real foi agraciado com os prémios: Prémio Revelação de Ficção da APE/IPLB em 

1979 (O Outro e o Mesmo), Prémio Revelação de Ensaio, Literário da APE/IPLB em 1995 

(Portugal – Ser e Representação), Prémio LER/Círculo de Leitores 2000 (A Visão de Tún-

dalo por Eça de Queirós), Prémio Fernando Namora da Sociedade Estoril Sol em 2006 (A 

Voz da Terra). O seu ensaio Eduardo Lourenço e a Cultura Portuguesa (2008) mereceu o 

prestigiado Prémio da Associação Internacional de Críticos Literários e a peça Uma Fa-

mília Portuguesa (2008), em co-autoria com Filomena Oliveira, merecedor do Grande 

Prémio de Teatro da Sociedade Portuguesa de Autores/Teatro Aberto.  

13 Acerca de Miguel Real, cf. também o artigo da autoria de LUÍS, Carla Sofia Gomes Xavier, 

“Miguel Real e o seu retrato de Portugal: de onde vimos, o que somos e para onde vamos”, 

in Urbano Sidoncha e Catarina Moura (org.), Culturas em Movimento, Livro de Atas do I 

Congresso Internacional Sobre Cultura, Covilhã, LABCOM.IFP (Comunicação, Filosofia e 

Humanidades), 2016, p. 189 (pp. 187-208). 

14 MARTINS, Cândido Oliveira, “Miguel Real e as Narrativas Históricas do Ciclo Brasileiro: 

as ficções do Império e as Imagens do Brasil Colonial”, Veredas. Revista da Associação 

Internacional de Lusitanistas, vol. 20, Santiago de Compostela, 2013, p. 39 (pp. 33-54). 

Terminologia mais do que justificada até se pensarmos que na badana d’O Sal da Terra é 

dito que esta obra “faz parte de um ciclo de seis romances dedicados ao império português 

no Brasil” (Lisboa, Quidnovi, 2008).  

15 REAL, Miguel, Memórias de Branca Dias, Lisboa, Temas & Debates, 2003. 

16 Idem, A Voz da Terra, 4.ª ed., Alfragide, D. Quixote, 2012 [1.ª ed., Matosinhos, Quidnovi, 
2005]. 

17 Idem, O Último Negreiro, 2.ª ed., Lisboa, Quidnovi, 2007 [1.ª ed., Quidnovi, 2006]. 

18 Idem, O Sal da Terra, Lisboa, Quidnovi, 2008. 
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Mascates (2011)
19

, acrescentamos ainda O Feitiço da Índia (2012)
20

 e A Cidade 

do Fim (2013)
21

 e, inspirados na anterior designação, atribuímos a este novo con-

junto de sete obras a onomástica de ciclo lusófono. Este será o corpus ficcional em 

estudo na breve viagem lusófona e “lusófila”
22

 que nos propomos realizar.  

E é convocando as próprias palavras deste especialista em cultura portugue-

sa, usadas numa entrevista sugestivamente intitulada “A Lusofonia deveria ser 

levada mais a sério”, que damos início a este périplo:  

“A cultura portuguesa possui hoje dois grandes valores, que perfazem a sua 

identidade. No passado, a epopeia dos Descobrimentos, da Expansão. Inde-

pendentemente do que hoje pensarmos sobre os séculos XV e XVI, eles cons-

tituíram a nossa marca na história mundial. Se não tivéssemos feito os Des-

cobrimentos, seria apenas uma grande Galiza, território e nação muito honra-

dos, mas que muitíssimo pouco contaram para a história europeia e mundial. 

No que [diz] respeito ao presente, a cultura portuguesa é absolutamente do-

minada pelo uso da língua portuguesa. É ela o grande traço de união entre 

povos de todos os cantos do mundo, perfazendo mais de 200 milhões de fa-

lantes. Neste sentido, a lusofonia deveria ser levada mais a sério pelo Estado 

português, já que ela constitui, como organização internacional que dá rosto à 

língua portuguesa, a nossa segunda marca inscrita na história, neste caso grá-

vida de muito futuro”
23

. 

De olhos postos nas inexoráveis marcas do passado decorrentes da ancestral 

condição de viajantes
24

 e inevitavelmente consciente da importância da língua de 

Camões
25

 no domínio da cultura portuguesa, Miguel Real antevê um futuro auspi-

cioso para a Lusofonia; claro está, reitere-se, selado pelo uso de uma língua co-

                                                      
19 Idem, A Guerra dos Mascates, 2.ª ed., Lisboa, D. Quixote, 2011 [1.ª ed., D. Quixote, 

2011]. 

20 Idem, O Feitiço da Índia, Lisboa, D. Quixote, 2012. 

21 Idem, A Cidade do Fim, Lisboa, D. Quixote, 2013. 

22 Termo usado por Malaca Casteleiro no já citado capítulo intitulado “Língua Portuguesa, 
Portugalidade e Lusofonia”, p. 166.  

23 REAL, Miguel, in Isabel Castro, Entrevista a Miguel Real, “A lusofonia deveria ser levada 
mais a sério”, Ponto Final, abril 19, 2011. Disponível em https://pontofinalmacau. 
wordpress.com/2011/04/19/%E2%80%9Ca-lusofonia-deveria-ser-levada-mais-a-serio%E2% 
80%9D/ [consultada a 01-07-2015], acrescento nosso. 

24 Cf. LUÍS, Carla Sofia Gomes Xavier e LUÍS, Alexandre António da Costa, “Viagens e 
Viajantes: para um retrato dos portugueses e dos «outros» em Peregrinação de Fernão 
Mendes Pinto”, Caderno de Resumos, Culture e Letterature in Dialogo: identità in movi-
mento, CILBRA, UNIPG, Perugia/Assisi, 12-14 maggio, 2016, p. 16.  

25 Note-se que o autor em estudo entende que a clássica representação histórica da Língua 
Portuguesa imortalizada por Camões, uso erudito, e Fernão Mendes Pinto, uso popular, 
acolhendo os neologismos europeus e a história dos países lusófonos, foi transfigurada nu-
ma nova forma de expressão (REAL, Miguel, A Cidade do Fim, p. 11).  

https://pontofinalmacau.wordpress.com/2011/04/19/%E2%80%9Ca-lusofonia-deveria-ser-levada-mais-a-serio%E2%80%9D/
https://pontofinalmacau.wordpress.com/2011/04/19/%E2%80%9Ca-lusofonia-deveria-ser-levada-mais-a-serio%E2%80%9D/
https://pontofinalmacau.wordpress.com/2011/04/19/%E2%80%9Ca-lusofonia-deveria-ser-levada-mais-a-serio%E2%80%9D/
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mum. Uma vez que, segundo o especialista em estudo, “a Lusofonia não corres-

ponde nem a uma ilusão cultural, criada politicamente de um modo artificial, nem 

a interesses nacionais ou políticos conjunturais”
26

, mas assenta nos inolvidáveis 

laços culturais que nos unem, nas afinidades desenvolvidas, nas partilhas efetua-

das, nos interesses e gostos comuns, tudo isto materializado no espírito congrega-

dor da língua, vaticina a criação de “um novo rosto cultural no mundo”
27

. 

Informado pelas “infinitas possibilidades virtuais presentes na Lusofonia, 

tanto do ponto de vista económico como diplomático, como, sobretudo, do pon-

to de vista cultural e tecnológico”
28

, acredita que será possível criar “entre os 

seus países constituintes uma comunidade semelhante à Europeia”
29

. Na realida-

de, a Lusofonia em Miguel Real é efetivamente “encarada enquanto ‘vocação’ 

histórica portuguesa”
30

, contrariando a tese do designado “destino histórico”
31

 

de Portugal, de Jorge Borges de Macedo. Para o autor em estudo, “a vocação 

histórica de Portugal, hoje, à entrada do século XXI, é, incontestavelmente, a de 

cruzar a nova experiência europeia com a antiga provação imperial, gerando um 

novo e exemplar espaço político internacional de igualdade e prosperidade – a 

Lusofonia”
32

. E distingue a Lusofonia que, assente num “anseio histórico inscri-

to nos genes sociais e culturais daqueles povos”
33

, “corresponde a um campo 

geográfico-histórico e cultural abrangido por todas as nações, países, povos e 

comunidades falantes da língua portuguesa ou de um dialecto desta directamente 

derivado”
34

, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa que concebe co-

mo “uma instituição eminentemente política”
35

 estabelecida em torno de nove 

países. Daí que considere mais difícil percecionar o futuro da CPLP, pois depen-

de da vontade, muitas vezes “instável e imprevisível”
36

, dos vários atores com 

responsabilidades políticas, do que da Lusofonia, espécie de marca inexorável 

gravada, por assim dizer, nos genes de todos os povos envolvidos. De resto, já o 

humanista João de Barros explica que depois do apagamento das heranças mate-

riais legadas pelos portugueses por terras do além-mar, o património imaterial, 

                                                      
26 REAL, Miguel, A Vocação Histórica de Portugal, p. 133.  

27 Idem, ibidem, p. 135. 

28 Idem, ibidem, p. 131. 

29 Idem, ibidem, p. 131.  

30 SOUSA, Vítor Manuel Fernandes Oliveira de, Da “Portugalidade” à Lusofonia, Tese de 
Doutoramento em Ciências da Comunicação, Especialidade em Teoria da Cultura, Braga, 
Universidade do Minho, Instituto de Ciências Sociais, 2015, p. 417. 

31 REAL, Miguel, A Vocação Histórica de Portugal, p. 27. 

32 Idem, ibidem, p. 27.  

33 Idem, ibidem, p. 133. 

34 Idem, ibidem, p. 133. 

35 Idem, ibidem, p. 133. 

36 Idem, ibidem, p. 133. 
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concretamente a religião, a cultura e a língua, permaneceria. Ouçamos as suas 

próprias palavras retiradas do afamado Diálogo em Louvor da nossa Linguagem: 

“As armas e padroes portugueses, postos em Africa e em Asia, e em tantas 

mil ilhas fora da reparticam das tres partes da terra, materiaes sam, e pode-as 

o tempo gastar, pero nam gastara doutrina, costumes, linguagem, que os Por-

tugueses nestas terras leixarem”
37

. 

Não resistimos ainda, neste momento, a trazer à colação a sobejamente co-

nhecida frase proferida por Amílcar Cabral: “a língua portuguesa é uma das 

melhores coisas que os tugas nos deixaram, de quinhentos anos de colonialis-

mo”
38

. Ironia do destino, ou nem por isso, e como de resto é também sabido, 

esta mesma língua portuguesa foi deveras útil para a unidade linguística neces-

sária ao entendimento entre os guerrilheiros que defrontavam o exército colonial 

português. Felizmente, na década de 1970, com a Revolução do 25 de Abril e a 

conquista da independência das antigas colónias africanas portuguesas, verifi-

cou-se uma reaproximação entre os povos lusófonos movidos pelas afinidades 

então edificadas. Adriano Moreira explica que  

desde a Revolução de 1974 que se fortaleceu em Portugal o conceito de que 

aquele facto punha fim a um regime e à sua política, mas não ao património 

histórico comum aos povos do antigo império, à participação da língua e dos 

valores miscigenados, à cooperação no mundo globalizado, à formação de 

padrões de intervenção participada na comunidade internacional
39

.  

Com efeito, partilhámos o português e certos traços culturais, mas importa 

igualmente sublinhar que, em troca, recebemos elementos que enriqueceram a 

língua comum que nos une
40

 e, com eles, todo um conjunto de marcas culturais 

que ficaram definitivamente impressas no nosso ADN. Por conseguinte, não 

podemos falar de identidade portuguesa
41

 desgarrada dos vários palcos lusófo-

                                                      
37 In BUESCU, Maria Leonor Carvalhão, Gramáticos Portugueses do Século XVI, “Documen-

tário Antológico”, p. 94; OLIVEIRA, Fernão de, Gramática da Linguagem Portuguesa, edi-
ção fac-similada, Lisboa, Biblioteca Nacional, 1988, p. 90. 

38 CABRAL, Amílcar in Fernando Cristóvão, Da Lusitanidade à Lusofonia, Coimbra, Alme-
dina, 2008, p. 14.  

39 MOREIRA, Adriano (coord.), Comunidade dos Países de Língua Portuguesa: Cooperação, 
Coimbra, Livraria Almedina, 2001, p. 19.  

40 Cf. VÁZQUEZ CUESTA, Pilar e LUZ, Maria Albertina Mendes da, Gramática da Língua 
Portuguesa, trad. Ana Maria Brito e Gabriela de Matos, Lisboa, Edições 70, 1989, pp. 190-
-191. 

41 Segundo António dos Santos Pereira, especialista em História da Cultura Portuguesa, no 
artigo intitulado “A Identidade Portuguesa”, Portugal passa por três fases específicas, a sa-
ber: “1. O Portugal do Princípio ou da formação”, “2. O portugal do Meio e da Maturida-
de” e “3. O Portugal do Fim” (PEREIRA, António dos Santos, “A Identidade Portuguesa”, 
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nos e suas gentes e não podemos conceber o futuro sem esta ligação. Como 

explica Miguel Real, “só em comunhão lusófona sabemos quem somos e só em 

comunhão lusófona nos realizaremos como Portugueses do século XXI”
42

.  

Importa rapidamente aludir que, apesar de o conceito de Lusofonia
43

 ter en-

contrado resistências por parte de certas figuras, algumas delas do círculo afri-

cano
44

, mas não só, atualmente, tem vindo a acolher cada vez mais consensos. 

Ultrapassada uma suposta conotação algo “neocolonialista”, apresenta-se, cada 

vez mais, como um conceito “operacional para abranger de forma sintética a 

realidade linguística do português no Mundo de hoje”
45

. Tomou-se consciência 

de que “os portugueses já não são seus donos, mas condóminos, a par dos brasi-

leiros e dos povos africanos pertencentes à CPLP, sendo que foi a própria língua 

que passou da fase da lusitanidade à lusofonia”
46

, conforme explica Vítor Sousa, 

analisando o entendimento de Fernando Cristóvão sobre esta matéria. Imune a 

polémicas terminológicas, por assim dizer, e sublinhando a vasta “bibliografia 

de natureza positiva” existente, Miguel Real no estudo intitulado Traços Fun-

damentais da Cultura Portuguesa chega mesmo a falar em “teoria da Lusofo-

nia”, concebendo-a como a “nova teoria da cultura portuguesa”. Ouçamos as 

suas próprias palavras a este respeito:  

“No século XXI nasceu uma nova teoria da cultura portuguesa derivada da 

queda do Império e da proposta do estabelecimento de um possível vínculo 

histórico com as ex-colónias, operando uma continuidade cultural sob e sobre 

a descontinuidade política. Trata-se da teoria da Lusofonia, cada vez mais de-

fendida por diversas organizações institucionais da sociedade portuguesa e já 

provida de uma longa bibliografia de natureza positiva depois de, nos idos de 

80, ter sido acusada de neo-colonialista”
47

.  

                                                                                                                             
Revista …à beira, n.º 0, Covilhã, Departamento de Letras da Universidade da Beira Inte-
rior, 2002, pp. 23-37). 

42 REAL, Miguel, A Vocação Histórica de Portugal, p. 131.  

43 Acerca do conceito de Lusofonia, ver, obrigatoriamente, CRISTÓVÃO, Fernando, “Lusofo-
nia”, in Fernando Cristóvão (dir.) Dicionário Temático da Lusofonia, Lisboa, Texto Edito-
res, 2005, pp. 652-656 e ainda a síntese contida na já citada obra Da “Portugalidade” à 
Lusofonia, da autoria de SOUSA, Vítor Manuel Fernandes Oliveira, pp. 387 e ss. 

44 Recordamos, a título de exemplo, a posição do conhecido e premiado escritor angolano 
Ndalu de Almeida, mais conhecido como Ondjaki, que, em certa altura, dizia que “a luso-
fonia é algo que é criado e gerido pelos portugueses” (ONDJAKI, in FONSECA, Luís de Ma-
tos Monteiro da, “A CPLP e a Lusofonia”, in Geopolítica, n.º 4, Aveiro, ISCIA, novembro 
de 2011, p. 22 – pp. 21-32).  

45 CASTELEIRO, João Malaca, “Língua Portuguesa, Portugalidade e Lusofonia”, p. 165. 

46 SOUSA, Vítor Manuel Fernandes Oliveira de, Da “Portugalidade” à Lusofonia, p. 393.  

47 REAL, Miguel, Traços Fundamentais da Cultura Portuguesa, ponto 2.1.5., intitulado “Lu-
sofonia – história aberta do futuro da língua portuguesa”, p. 189. 
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Mas, é bom não esquecermos, torna-se absolutamente vital  

“substituir o debate sobre a História conjunta pelo espírito unificador e en-

globalizador da Língua como um vínculo substancial comum, criador de uma 

razão comum assente num desejo de partilha da unidade comum e no anseio 

de criação de um futuro o mais comum possível, como irmãos de uma mesma 

causa e habitantes de uma mesma casa”
48

.  

Deste modo, o reputado intelectual adverte, por exemplo, para a necessidade 

de se efetuar uma gestão cuidadosa da Lusofonia que prime pela equidade, pari-

dade, fraternidade, solidariedade
49

, caso contrário esta união poderá desembocar 

“no mais do mesmo, na repetição do passado”, onde “cada país tenderá a ser tão 

dominador quanto a sua real força económica, Angola liderará os países africa-

nos e o Brasil tenderá a imperar, e a Guiné-Bissau será por muito tempo o país 

pobrezinho a que os restantes facultarão algumas migalhas, etc., etc.”
50

. Com 

certo ceticismo em relação à classe política, o ensaísta em estudo explica que se 

a Lusofonia ficar confinada à visão meramente política, gerando no seu seio 

animosidades entre os países envolvidos, de “pouco valerá a pena a sua edifica-

ção”
51

, mas, apresenta, como sempre faz, o reverso da medalha, ou seja, para a 

operacionalidade deste projeto, é imprescindível substituir-se “o espírito da 

história política, divisório e até incriminatório, pelo espírito da Língua, unifica-

dor e comunitarizador”
52

. Deste modo, assente na desejável fraternidade e pari-

dade dos seus membros, no respeito mútuo pela “pluralidade de raízes e diversi-

dade de manifestações culturais”
53

, insiste na “criação de um futuro novo […], 

uma espécie de choque cultural para o mundo, que figura na Lusofonia uma 

comunidade eticamente exemplar”
54

. E é categórico em afirmar que “não existe 

de facto outra solução para Portugal”
55

. No seu entendimento, Portugal, “conti-

nuando na Europa e abandonando a necessidade de protagonismo saloio nas 

instâncias internacionais”
56

, deve “dedicar-se por inteiro à revitalização dos 

antigos laços com as ex-colónias, protagonizando, em pé de igualdade, não uma 

ressurreição do Império, antes uma explícita vocação histórica que optimize as 

relações entre todos os países lusófonos”
57

.  

                                                      
48 Idem, A Vocação Histórica de Portugal, p. 135. 

49 Cf. idem, ibidem, p. 137.  

50 Idem, ibidem, p. 137, para as duas últimas citações. 

51 Idem, ibidem, p. 136. 

52 Idem, ibidem, p. 135. 

53 Idem, ibidem, p. 138. 

54 Idem, ibidem, p. 137. 

55 Idem, ibidem, p. 131. 

56 Idem, ibidem, p. 131. 

57 Idem, ibidem, p. 131. 
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E destacamos o vocábulo todos, posto que se trata, em nossa opinião, de um 

conceito de Lusofonia inclusivo, que convoca “todas as nações, países, povos e 

comunidades falantes da língua portuguesa ou de um dialecto desta directamente 

derivado”
58

. É neste contexto que salientamos a relevância da diáspora, especial-

mente da diáspora sefardita, no âmbito do pensamento de Miguel Real. Por via 

do artigo intitulado “A Diáspora Sefardita, o Marranismo e a Identidade Cultural 

Portuguesa”, publicado na Nova Águia, Revista de Cultura Portuguesa para o 

Século XXI, destacando a relevância da aprovação, a 26 de fevereiro de 2015, em 

Conselho de Ministros, do decreto-lei “regulamentador da concessão de nacio-

nalidade portuguesa a descendestes da comunidade judaica sefardita expulsa”
59

, 

Miguel Real celebra o fim do “longo divórcio cultural entre a consciência católi-

ca e o pensamento humanista portugueses”
60

, bem como o reconhecimento de 

um dos “mais repugnantes erros históricos”
61

 cometido por Portugal. E, num 

tom crítico, com alguma dose de humor, explica que, a sermos providencialistas, 

como “«penitência» histórica”
62

, certa dose da tendência à bipolaridade do espí-

rito marrano contagiou a “concepção portuguesa de identidade nacional”
63

. Isto 

é, como incontestáveis herdeiros destes desígnios, vemo-nos não raramente 

divididos entre “a grandiloquência camoniana e vieirina”
64

, segundo a qual so-

mos um povo especial, um dos povos eleitos de Deus, e a necessidade constante 

que nos assola “de auto-flagelação ou auto-humilhação”
65

, posto que “somos 

humildes e estóicos como Viriato, mas falta-nos ciência e conhecimento, como 

diria o Marquês de Pombal”
66

, o que contribui para criar entre nós uma necessi-

dade de purgar, de purificar o espírito que nos conduz ao complexo canibalista
67

, 

“pelo qual nos perseguimos mutuamente e invejamos as vitórias ou sucessos 

                                                      
58 Idem, ibidem, p. 133. 

59 Idem, “A Diáspora Sefardita, o Marranismo e a Identidade Cultural Portuguesa”, Nova 
Águia, n.º 17, Revista de Cultura Portuguesa para o Século XXI, A Importância das Diás-
poras para a Lusofonia, 3.º Congresso da Cidadania Lusófona, Sintra, Nova Águia & Zéfi-
ro, 2016, p. 21 (pp. 21-25). Cf. ainda Traços Fundamentais da Cultura Portuguesa, 
pp. 175-189. 

60 Idem, ibidem, p. 21. 

61 Idem, ibidem, p. 21. 

62 Idem, ibidem, p. 21. 

63 Idem, ibidem, p. 21. 

64 Idem, ibidem, p. 21. 

65 Idem, ibidem, p. 21. 

66 Idem, ibidem, p. 21. 

67 Cf. idem, ibidem, p. 21. No que concerne aos quatro complexos culturais, ver, ainda do 
mesmo autor, A Morte de Portugal (Coleção Campo da Atualidade, Porto, Campo das Le-
tras – Editores S. A., 2007, pp. 12-16), bem como o já citado artigo de LUÍS, Carla Sofia 
Gomes Xavier, “Miguel Real e o seu retrato de Portugal: de onde vimos, o que somos e pa-
ra onde vamos”, pp. 193-195. 
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alheios”
68

. Frisa ainda neste artigo a necessidade de as comunidades criptojudai-

cas acarinharem uma espécie de “messianismo oculto”, presente de forma vela-

da, que carateriza uma destacada “vertente da cultura portuguesa que anima as 

obras de António Vieira, Sampaio Bruno, Fernando Pessoa e Agostinho da Sil-

va”
69

. Vale também a pena ouvirmos as palavras de Abel de Lacerda Botelho 

que, nesta mesma obra coletiva, em relação à Diáspora Lusa, diz: 

“[…] é extrovertida e aberta, integrando-se completamente numa fraternidade 

universal, praticando a liberdade corpórea e mental dentro de uma filosofia e 

conhecimento muito próprio da vida. E tudo isso é contido em uma mesma 

Língua que tais valores conserva, integra e consagra, e que é comum a vários 

Povos que nela pensam e nela se expressam”
70

.  

Feito este pequeno parêntese dedicado à diáspora sefardita, e por tudo quanto 

foi dito, parece-nos evidente que as obras ensaísticas em estudo, olhando para o 

ontem, o hoje e o amanhã, apresentam uma conceção da Lusofonia como pós-

-Império assente na nova língua emergente, não deixando de, à luz de experiên-

cias do passado, rastrear certos aspetos que poderão perigar a concretização 

deste projeto e, voltadas para o porvir, sublinhar a importância vital da Lusofo-

nia para o futuro de Portugal.  

Vários são os estudiosos que, dada a sua relevância, têm refletido sobre esta 

questão. Por isso mesmo, revisitando a bibliografia sobre o tema, Miguel Real, a 

certa altura, exclama que “tudo já foi dito”
71

 e apela para que se faça Lusofonia. 

Pois bem, parece-nos que os sete romances do ciclo lusófono são um bom 

exemplo dessa materialização, do ponto de vista artístico, da Lusofonia. Apre-

sentando como pano de fundo temáticas que nos remetem para territórios como 

Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Índia, Macau, São Tomé e sua relação com 

Portugal, debuxadas com base num sólido conhecimento da História, que é enri-

quecido pelas frescas sensações colhidas in loco nas múltiplas viagens realizadas 

por tais paragens
72

, e expressas por via de um “saboroso e queirosiano domínio 

                                                      
68 REAL, Miguel, “A Diáspora Sefardita, o Marranismo e a Identidade Cultural Portuguesa”, 

p. 21. 

69 Idem, ibidem, p. 22.  

70 BOTELHO, Abel de Lacerda, “Diáspora: O que é – Como nasce – O que Representa”, Nova 
Águia, n.º 17, p. 9 (pp. 8-9).  

71 REAL, Miguel, A Vocação Histórica de Portugal, p. 133. 

72 Note-se que Miguel Real é membro do Movimento Internacional Lusófono (e mais recen-
temente da AICL), tendo, em 2001, no âmbito do programa Criar Lusofonia, percorrido o 
itinerário do Padre António Vieira pelo Brasil. Além disso, o próprio ensaísta refere ser 
“conhecedor com algum pormenor de países como Guiné-Bissau, São Tomé, Cabo Verde, 
Macau, Goa e vastas imensidões do Brasil, mais do que eira comunitária, lugar de encontro 
de trabalho e de prazer” (REAL, Miguel, A Vocação Histórica de Portugal, p. 135).  
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da linguagem”
73

, estas obras vêm precisamente ao encontro da tese da “vocação 

histórica de Portugal”, comprovando-a e, por conseguinte, robustecendo-a. Cien-

te de que não podemos, de modo algum, pensar a identidade portuguesa desgar-

rada de todo esse património histórico e cultural comum, fértil de possibilidades 

em torno das quais se deveria tecer o futuro, Miguel Real inclui no seu vasto 

repertório ficcional histórias que, por um lado, se reportam a momentos chave 

da nossa História comum e, por outro lado, têm lugar em espaços escolhidos 

cirurgicamente, locais onde os portugueses pululavam com diversas faces, que 

vão de aventureiros, comerciantes, degredados, enviados especiais, esclavagis-

tas, fugitivos, missionários, políticos, professores, ou simples sujeitos em busca 

de algum ente querido que nunca regressou a Portugal. De facto, não raramente 

a solução para a miséria encontrava-se no Mar, por isso, como nos ensina João 

Marinho dos Santos, aos portugueses, restava-lhe “partir com dor (com sauda-

de), […] sempre no fio da navalha de um processo ao mesmo tempo colectivista 

(sob os auspícios da Coroa/Estado, ou seja, sob a forma da colonização) e ten-

dencialmente individualista/emigratório (já que o desejo de enriquecer rapida-

mente e/ou de viver livremente não cessava de progredir)”
74

. Daí que o período 

da Expansão Ultramarina assuma um papel muito importante na obra de Miguel 

Real, até porque entende que “os Descobrimentos fizeram-nos, constituíram o 

nosso tempo de adultos históricos, selaram a nossa identidade nacional”
75

. Na 

realidade, como bem nota, sem as antigas colónias, sem o tempo pretérito ligado 

aos Descobrimentos, “Portugal não possuiria a sua identidade histórica”
76

. Ale-

xandre Luís explica que a nossa identidade foi firmada junto e ligada ao Mar que, 

“além de operar como fonte de sustento, singra igualmente como um dos alicerces 

da nossa cultura. Marca, portanto, o modo de vida das nossas gentes, bem como as 

formas de expressão: a literatura, a arquitectura, a pintura, a música”
77

.  

Dito isto, após o fim do Império, marcado pelo escritor em apreço n’A Cidade 

do Fim, importa agora, através do romance histórico, efetuar uma recuperação da 

História de Portugal, um acertar de contas para “percebermos o que Portugal fez 

                                                      
73 BARRETO, Manuela refere-se a Voz da Terra, mas esta análise é válida para muitas outras 

obras, in Público 4 de março de 2006. Disponível em http://www.portaldaliteratura.com/ 
autores.php?autor=466 [consultado a 1-9-2015].  

74 SANTOS, João Marinho dos, A Guerra e as Guerras na Expansão Portuguesa (Séculos XV 
e XVI), Lisboa, Grupo de Trabalho do Ministério da Educação para as Comemorações dos 
Descobrimentos Portugueses, 1998, p. 15. 

75 REAL, Miguel, A Vocação Histórica de Portugal, p. 130.  

76 Idem, ibidem, p. 130.  

77 LUÍS, Alexandre António da Costa, Na Rota do Império Português (da Formação da Naci-
onalidade ao Apogeu Imperial Manuelino), tese de doutoramento, Coimbra, Faculdade de 
Letras da Universidade de Coimbra, 2008, p. 101. Cf., igualmente, o artigo de SOARES, 
Maria Luísa de Castro intitulado “A Omnipresença do Mar na Cultura Portuguesa: sua Ex-
pressão na Literatura”, Nova Águia – Revista de Cultura para o Século XXI – O Mar e a 
Lusofonia, n.º 11 – 1.º Semestre 2013, pp. 8-16. 

http://www.portaldaliteratura.com/autores.php?autor=466
http://www.portaldaliteratura.com/autores.php?autor=466
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de mal e de bom”
78

. E é também isso que acontece nos sete romances do ciclo 

lusófono selecionados, que abarcam uma amplitude cronológica de 501 anos. 

Inicia-se no século XV, em 1498, quando a armada de Vasco da Gama chega à 

Índia (Calecute – 1498), levando consigo o primeiro português a tocar solo india-

no, o degredado José Martins, personagem ficcional da obra O Feitiço da Índia, 

passando praticamente por toda a história do Brasil colonial
79

, expressa nas cinco 

obras do “ciclo brasileiro”, e culminando, já no século XX, mais concretamente 

em 1999, com a entrega oficial do território de Macau à República Popular da 

China, registada na obra A Cidade do Fim, acontecimento que, no fundo, fecha a 

porta de todo um ciclo, ou seja, assinala o fim do Império Português.  

Concretizando, e como nota o especialista Cândido Oliveira Martins, os cin-

co romances históricos do “ciclo brasileiro” vão desde o século XVI, mais concre-

tamente do Portugal vocacionado para “uma política e «mentalidade imperial» 

(expressão de E. Said)”
80

, dos inícios de um Brasil recentemente descoberto, 

“até aos tempos modernos do Iluminismo e do Liberalismo oitocentista, com a 

independência do país sul-americano”
81

. O Feitiço da Índia contempla três épo-

cas marcantes da História que vão desde 1498 a 1975 (1498 – chegada da arma-

da de Vasco da Gama à Índia, transportando consigo o primeiro português a 

tocar solo indiano, o degredado José Martins; 18 de dezembro de 1961 – a inva-

são das tropas da união indiana e, finalmente, 1975 – o restabelecimento entre as 

relações de Portugal e a União Indiana) e A Cidade do Fim, como já se aludiu, 

retrata a lenta decadência do poder imperial, os conflitos com a comunidade 

chinesa e a entrega oficial do território à República Popular da China, em 1999. 

Fazendo jus à já enunciada predisposição do povo lusíada para a viagem
82

, 

Miguel Real dá voz e expressão a personagens viajantes que partem pelos mais 

variados motivos, como riqueza, fama, glória, aventura, escape a perseguições, 

cumprimento de alguma missão, e que personificam diversas figuras-chave da 

nossa complexa História. Estas figuras que medeiam entre o “canalha ou genero-

so”
83

, levando “às longínquas terras asiática, africana e brasílica”
84

, “o nome de 

Portugal”
85

, questionam algumas das forças que desestruturam a soberania do 

                                                      
78 REAL, Miguel, in Isabel Castro, Entrevista a Miguel Real, “A lusofonia deveria ser levada 

mais a sério”. 

79 Cf. MARTINS, Cândido Oliveira, “Miguel Real e as Narrativas Históricas do Ciclo Brasilei-
ro: as ficções do Império e as Imagens do Brasil Colonial”, p. 39. 

80 Idem, ibidem, p. 39. 

81 Idem, ibidem, p. 39.  

82 Cf. LUÍS, Carla Sofia Gomes Xavier Luís e LUÍS, Alexandre António da Costa Luís, “Via-
gens e Viajantes: para um retrato dos portugueses e dos «outros» em Peregrinação de Fer-
não Mendes Pinto”, Caderno de Resumos, p. 16. 

83 REAL, Miguel, A Guerra dos Mascates, p. 55. 

84 Idem, ibidem, p. 55. 

85 Idem, ibidem, pp. 55-56.  
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Portugal imperial
86

, mas também dão conta da reconhecida plasticidade dos Por-

tugueses que, “apanhados pelos tufões meteorológicos, civilizacionais e políticos”,  

“mudavam continuamente de pele: hoje soldados, amanhã mercadores e corsá-

rios, no outro dia trânsfugas e mercenários, armados com as espadas, as lanças, as 

poderosas armas de fogo e a couraça das crenças e cultura, a cada passo esbar-

rondadas pelas culturas diferentes, e sempre fortemente marcados por elas”
87

. 

Como nota Cândido Oliveira Martins
88

, em relação ao designado “ciclo brasi-

leiro”, mas que também pode ser aplicado ao ciclo lusófono, estes protagonistas 

põe a nu as desavenças entre Lisboa, a cabeça do Império, e as distantes colónias, 

estabelecendo uma “ponte intercultural atlântica”, e também asiática, entre a me-

trópole portuguesa, sábia, implacável e preconceituosa, e as colónias, trazendo à 

colação as tensões e certos mitos em que o império português se alicerçou. Mas 

são também dignos de destaque outros aspetos como a convivência cultural, a 

fidelidade à identidade religiosa, a afabilidade dos povos autóctones, a política de 

miscigenação, o amor verdadeiro existente entre etnias e credos diferentes. 

Feito este breve enquadramento, dedicamos as próximas páginas a uma 

abordagem, necessariamente breve, aos sete romances selecionados, obedecendo 

à ordem cronológica de publicação dos mesmos.  

Memórias de Branca Dias (2003) 

Branca Dias, “figura histórica e lendária do Brasil do século XVI”
89

, e seu mari-

do, Diogo Fernandes, fugidos à Inquisição
90

, constituem “o primeiro casal judeu 

do Brasil”
91

. Apesar de tentado a escapar para Amsterdão ou para Londres, onde 

se estavam a edificar sinagogas enormes, é movido pela avidez do dinheiro fácil 

proveniente do designado ouro branco (“no Brasil enriquecia em dois dias, pre-

ciso era trabalhar no açúcar”
92

, dissera-lhe um judeu de Setúbal) que Diogo 

acaba por embarcar para Terras da Vera Cruz. E é na novel pátria de Olinda que, 

mais tarde e em clima de festa, recebe a esposa e os respetivos sete filhos legíti-

                                                      
86 A este respeito, cf. MARTINS, Cândido Oliveira, “Miguel Real e as Narrativas Históricas 

do Ciclo Brasileiro: as ficções do Império e as Imagens do Brasil Colonial”, p. 42. 

87 COELHO, António Borges, Política, Dinheiro e Fé. Questionar a História – V, Lisboa, 
Caminho, 2001, pp. 208-209. 

88 A este propósito, cf. MARTINS, Cândido Oliveira, “Miguel Real e as Narrativas Históricas 
do Ciclo Brasileiro: as ficções do Império e as Imagens do Brasil Colonial”, p. 42.  

89 REAL, Miguel, Memórias de Branca Dias, p. 9. 

90 “[…] tinha valido a pena correr o risco de fugir à Inquisição” (REAL, Miguel, Memórias de 
Branca Dias, p. 25).  

91 MARTINS, Cândido Oliveira, “Miguel Real e as Narrativas Históricas do Ciclo Brasileiro: 
as ficções do Império e as Imagens do Brasil Colonial”, p. 40. 

92 REAL, Miguel, Memórias de Branca Dias, p. 25. 
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mos, cujos rostos já não reconhecia bem e vice-versa
93

. Apesar das elevadas 

expectativas colocadas nesta terra prometida, o mencionado casal acaba por ver 

os seus sonhos, de liberdade e de riqueza, gorados, encarnando o papel de víti-

mas das políticas de antissemitismo em voga
94

. Cândida Branca, desiludida com 

a sua vida, desabafa a dada altura: “o mal distribuiu-se por todas as terras, onde 

há homens há mal, é como o ar, para onde vamos lá está o ar, e o mal tam-

bém”
95

. No fundo, essa Nova Jerusalém prometida, para judeus e não judeus, 

acabou por se revelar um espaço de racismos, ódios, perseguições, traições, 

mentiras e, por conseguinte, de mágoa. Em vez da doce e rica terra, “eu a pensar 

que tinha chegado à Terra Sem Mal, a Terra de Amêndoas e Mel”
96

, Branca 

Dias acabou por encontrar um local propício a todo o tipo de comportamentos 

desviantes: “É tudo fornicação, digo eu, há mais mulatos e mamelucos no Per-

nambuco do que no mundo inteiro […]. O Diogo não me podia ter feito isso 

[….], perdoei-lhe tudo, mas isso não”
97

; “não me quis servir de pretas e de ín-

dias, disse ele, não quis que sangue judeu corresse infectado de sangue preto, o 

que não é verdade, mais tarde soube-o, ou então o Diogo mudara, mais tarde não 

faltaram mulatinhos em Camaragibe, e não podia ser só o Pedro, não era homem 

para fazer tantos mulatos”
98

. Destacamos ainda sentimentos pouco benignos, 

diríamos mesmo nada nobres, que envolvem preconceitos, racismo, bem como, 

mais uma vez, a mentira e a hipocrisia religiosa, expressos, por exemplo, no 

seguinte diálogo entre Cândida Branca e Pedro Álvares:  

“O Pedro Álvares era assim, tratava os pretos como se não fossem homens, 

eu dizia-lhes, os pretos são escravos mas são homens, dizia eu, nada disso, 

dizia ele, preto é macaco, até os galileus dizem, dizia ele, e tu acreditas nos 

cristãos?, dizia eu, mas ele não respondia, convinha-lhe, a mentira quando 

convém aos homens passa a ser verdade, fora o que eu aprendera na vida”
99

.  

Mas as desilusões não se ficam por aqui, também a sua habitação, ou melhor 

o seu “casebre”, não era um local propriamente aprazível: “Era um barraco aqui-

lo, telhado de sapé, paredes de bambu, o Diogo a explicar-me que estava à espe-

ra do dinheiro da safra para fazer uma casa em taipa, ia mandar vir telha portu-

guesa da Bahia, de São Salvador de Todos-os-Santos”
100

. 

                                                      
93 Cf. idem, ibidem, p. 25. 

94 Cf. MARTINS, Cândido Oliveira, “Miguel Real e as Narrativas Históricas do Ciclo Brasilei-
ro: as ficções do Império e as Imagens do Brasil Colonial”, p. 40.  

95 REAL, Miguel, Memórias de Branca Dias, p. 25.  

96 Idem, ibidem, p. 24. 

97 Idem, ibidem, p. 31. 

98 Idem, ibidem, p. 27. 

99 Idem, ibidem, p. 82.  

100 Idem, ibidem, p. 26. 
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Enfim, como muito bem refere Cândido Oliveira Martins, Memórias de 

Branca Dias “é exemplar a respeito da ambígua representação do Brasil como 

espaço de sonhos e de ilusões”
101

. É a terra de promessas goradas: de riqueza, 

com especial destaque para o cobiçado ouro branco, e de liberdade religiosa, 

“havia padres mas não havia Inquisição”
102

. Nada disto se verificou na prática.  

A Voz da Terra (2005) 

No que diz respeito à premiada
103

 obra A Voz da Terra, que nos disponibiliza 

uma panóplia de múltiplos “espelhos da nossa identidade”, é através de uma 

“prodigiosa bulimia do verbo, e dos conteúdos por ele servidos”
104

, conduzidos 

por personagens bem moldadas, que acompanhamos o viúvo brasileiro Júlio 

Teles Fernandes até Lisboa, trazendo na mala duas missões: uma de natureza 

pessoal, outra de foro político, por assim dizer. A primeira consistia na entrega à 

judia Violante Dias, prima da sua esposa falecida, de um anel que havia já per-

corrido várias gerações e a segunda centrava-se na tentativa de interceder junto 

do Marquês de Pombal
105

 pela independência do Pernambuco.  

Como é sobejamente conhecido, trata-se, em termos gerais, de uma história 

que assinala a passagem “da Lisboa supersticiosa, marinheira e imperial dos 

Descobrimentos – a cidade de Santo António, governada pela Voz do Céu – para 

a Lisboa burguesa, racional e geométrica, consequência do Terramoto”
106

, da tal 

voz que emerge da terra e que abafou Lisboa em 1755. Nas duas Lisboas em 

confronto, nada escapa ao olhar atento de Miguel Real que rastreia costumes, 

hábitos, modas e modos de pensar e de agir próprios das personagens típicas que 

animam esta história. A Lisboa pretérita é retratada através de figuras como “os 

escravos negros e mouros, os galegos, as calhandreiras, as colarejas, os artífices 

de loja aberta, os trabalhadores do estaleiro da Ribeira das Naus, os fidalgos, os 

monges e os sacerdotes”
107

 que, girando em torno do rei, custeavam “a farinha, o 

ferro e o carvão ingleses”, bem como os tecidos franceses, com o ouro proveni-

                                                      
101 MARTINS, Cândido Oliveira, “Miguel Real e as Narrativas Históricas do Ciclo Brasileiro: 

as ficções do Império e as Imagens do Brasil Colonial”, p. 51. 

102 REAL, Miguel, Memórias de Branca Dias, p. 25. 

103 Vence, por unanimidade, sendo o júri presidido por Agustina Bessa-Luís, o Prémio Fer-
nando Namora/ Estoril Sol. Informação disponível em https://www.publico.pt/ 
culturaipsilon/noticia/romance-de-miguel-real-vence-premio-fernando-namora-1271674 
[consultado a 1-10-2016]. 

104 CLÁUDIO, Mário, Portal da Literatura. Disponível em Portal da literatura 
http://www.portaldaliteratura.com/autores.php?autor=466 [acedido a 1-10-2016], para as 
duas citações. 

105 Cf., ainda da autoria de Miguel Real, a obra ensaística: O Marquês de Pombal e a Cultura 
Portuguesa, Lisboa, Quidnovi, 2005. 

106 REAL, Miguel, A Voz da Terra, contracapa. 

107 Idem, ibidem, contracapa.  

https://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/romance-de-miguel-real-vence-premio-fernando-namora-1271674
https://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/romance-de-miguel-real-vence-premio-fernando-namora-1271674
http://www.portaldaliteratura.com/autores.php?autor=466
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ente do Brasil
108

. Na Lisboa moderna que emerge das cinzas sob a supervisão do 

Marquês de Pombal, cujo trabalho é apreciado pelo Conde de Vilavelha que, 

apesar de salientar alguns exageros
109

, o concebe como um homem de visão 

(“este Ministro é diferente dos restantes, não navega, não flutua, não arrasta, 

sabe exactamente o que quer, esteve à altura do terramoto e está à altura da nova 

cidade”
110

), circulam “os funcionários régios, os magistrados, os provedores”, os 

novéis “professores públicos, os políticos, os intelectuais iluminados”
111

. Este 

romance dá-nos ainda conta da crónica ignorância do povo português, “incapaz 

de perfilhar novas ideias sem se fanatizar”
112

, ou das idolatrias exacerbadas que 

cultiva e que, a dada altura, são mais superstições do que devoções.  

Do enorme rol de personagens, naturalmente além do disputado Julinho e 

do guloso, avarento e racista cónego Formigão, destacamos, a título de exem-

plo, o sensual escravo mulato Florentino, “cuja camisa branca de algodão dei-

xava sobressair os músculos rijos treinados no corte da cana-de-açúcar”
113

, 

despertando o interesse feminino. Esta figura é ainda mais relevante, posto que 

“personifica também as tensões entre uma cultura esclavagista – tipificada na 

instituição da casa grande e da senzala –, e as novas ideias libertadoras”
114

 

(liberdade, igualdade e fraternidade) retiradas da revolução francesa, doce 

tentação dos “bacharéis enfeitiçados”
115

 em suas clandestinas leituras notur-

nas. Quanto a Julinho, personagem coerente nos seus gostos e ideias, altamen-

te disputado por várias pretendentes, pelas mais diversas razões, não se adapta 

à vida na capital do vetusto Império, regressando ao “Novo Mundo brasile i-

ro”
116

 na companhia da sua amada, Violante Dias, a tal judia perseguida e 

temporariamente encarcerada
117

, e que, por sinal, era fisicamente parecida com 

a sua falecida esposa. É este mesmo Julinho que n’O Último Negreiro, num 

rasgo verdadeiramente humanista, tem uma intervenção deveras importante no 

capítulo da libertação dos escravos, isto porque compra terrenos longínquos no 

Rio de Rãs, o famoso “quilombo”
118

, destinados a acolher quer os escravos 

                                                      
108 Cf. idem, ibidem, contracapa, para as duas últimas citações. 

109 Cf. idem, ibidem, p. 250. 

110 Idem, ibidem, p. 250. 

111 Idem, ibidem, contracapa, para as duas citações.  

112 Idem, ibidem, p. 244. 

113 Idem, ibidem, p. 76.  

114 MARTINS, Cândido Oliveira, “Miguel Real e as Narrativas Históricas do Ciclo Brasileiro: 
as ficções do Império e as Imagens do Brasil Colonial”, p. 40. 

115 REAL, Miguel, A Voz da Terra, p. 244.  

116 MARTINS, Cândido Oliveira, “Miguel Real e as Narrativas Históricas do Ciclo Brasileiro: 
as ficções do Império e as Imagens do Brasil Colonial”, p. 41.  

117 Note-se que, a dada altura, “Violante não podia receber ninguém, só os dois frades do Santo 
Ofício que a catequizavam, a ela e aos filhos” (REAL, Miguel, A Voz da Terra, p. 109). 

118 REAL, Miguel, O Último Negreiro, p. 197. 
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livres quer os fujões
119

, contribuindo, desta forma, para a libertação de um 

povo malogradamente tão sofrido.  

O Último Negreiro (2006) 

O branco Francisco Félix de Sousa, que dá corpo ao designado “último negrei-

ro”, africanizado após a morte pela família (o seu espírito foi elevado “ao grau 

vodu de «ancestral»”
120

), nunca deixando de “ostentar o seu portuguesismo, que, 

após a independência do Brasil, se confundiu com o seu brasileirismo”
121

, fun-

dador da dinastia dos “Sousa” ou “Susá”
122

, viveu, como é referido na contraca-

pa do livro, entre São Salvador da Bahia e o reino africano do Daomé (atual 

Benin), de meados do século XVIII a meados do século XIX, numa “sociedade 

esclavagista, hierárquica, corrupta”
123

 e preconceituosa. Acreditava que um 

negro era “de facto um homem cuja alma fora roída pelo demónio, habitando a 

pátria terrestre do inferno, África”
124

. Por isso mesmo, havia que libertar este 

povo. Sentindo-se, por conseguinte, uma espécie de missionário, “mas laico, 

civil, o seu trabalho era meritório, digno dos mais altos elogios, e orgulhava-se 

de ostentar o título de negreiro”
125

. “Desprezado pela Coroa portuguesa”
126

 e 

apreciado por Dàdá Adondozan, a quem fornecia escravos duas vezes por ano, 

tornando-o “um dos mais potentes reis da Costa dos Escravos”
127

, é o “símbolo 

da autoridade e do chicote, é o protótipo do traficante de escravos da costa oci-

dental africana para o Brasil”
128

. Note-se que mesmo após a abolição da escrava-

tura, por volta de 1820, por ação dos “partidários da francesia”
129

, dos “abolicio-

nistas europeus”
130

, alterando a estrutura dos seus navios para “veleiros de cas-

cos arredondados, mais altos e finos”
131

, especialmente concebidos com o intuito 

de despistar as fragatas inglesas que patrulhavam a longa baía de Ajudá, deu 

continuidade à sua atividade, designadamente “nos fortes, feitorias e embar- 

 

                                                      
119 Cf. idem, ibidem, p. 95.  

120 Idem, ibidem, p. 395. 

121 Idem, ibidem, p. 394.  

122 Idem, ibidem, p. 395. 

123 MARTINS, Cândido Oliveira, “Miguel Real e as Narrativas Históricas do Ciclo Brasileiro: 
as ficções do Império e as Imagens do Brasil Colonial”, p. 41. 

124 REAL, Miguel, O Último Negreiro, p. 394. 

125 Idem, ibidem, p. 394. 

126 Idem, ibidem, p. 322. 

127 Idem, ibidem, p. 349. 

128 MARTINS, Cândido Oliveira, “Miguel Real e as Narrativas Históricas do Ciclo Brasileiro: 
as ficções do Império e as Imagens do Brasil Colonial”, p. 41. 

129 REAL, Miguel, O Último Negreiro, p. 95.  

130 Idem, ibidem, p. 375. 

131 Idem, ibidem, p. 375. 
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cadouros”
132

, onde operava, estendendo e financiando inclusive o negócio a 

jovens negreiros que casavam com as suas filhas naturais
133

.  

De tal forma é lucrativo o negócio da escravaria que prolifera em outras ver-

sões, por assim dizer, como é o caso das “pretas para concubinagem”
134

 e dos 

“pretos-de-ganho”
135

. No âmbito desta última forma de escravatura, veja-se o 

exemplo de Vicência, a quitandeira, que, depois de comprar a sua alforria, inves-

tiu o dinheiro de que dispunha na aquisição de escravos. Ela era responsável 

pela alimentação, alojamento e vestuário, em troca, eles teriam de retribuir “com 

tanto de jornal, a soma dos três, o que mais fizessem para eles seria, e se menos, 

teriam de compensar em outros dias”
136

.  

Enfim, não podemos ainda deixar de trazer à colação as seguintes palavras do 

ficcionista em apreço, expressas no epílogo: “Continente eternamente sem perdão, 

a Europa sugou 13 milhões de escravos, transplantando-os para a América, substi-

tutos em trabalho forçado dos 15 milhões de índios que neste continente ma-

tou”
137

. Também na dedicatória, que gentilmente nos outorgou, reitera a sua in-

dignação para com este erro gravíssimo do passado, escrevendo: “a escravatura 

como um dos cimentos do Império e pecado mortal da Lusofonia”. Se um histo-

riador constrói a História e conhecimento, procurando, através de sucessivas revi-

sões, maior nível de objetividade, ao ficcionista é permitida a liberdade de rein-

ventar, de reconstruir, de criar, de opinar. Assim, Miguel Real, agora no papel de 

ficcionista, pegando na matéria histórica, reconstruindo cenários e personagens, 

não perde a oportunidade de pôr a descoberto a falta de respeito para com este 

povo, que durou demasiado tempo, ignorantemente considerado de selvagem.  

O Sal da Terra (2008) 

O Sal da Terra coloca em destaque, usando uma expressão pessoana sobejamen-

te conhecida, o “Imperador da Língua portuguesa”. Oferecendo-nos um retrato 

de Portugal, do Brasil e do mundo do século XVII, Miguel Real dedica-se nesta 

obra à vida de Padre António Vieira, um homem que, cultivando o poder do 

estudo e dos livros e ostentando o dom da palavra, quer da expressão oral quer 

da escrita, tendo-se notabilizado também no campo da diplomacia, pugnou sem-

pre pela dignidade humana, pela justiça e pela verdade, tornando-se, por conse-

guinte, incómodo para muitos: “Mundé, sensato, garantia que o padre Vieira, 

                                                      
132 MARTINS, Cândido Oliveira, “Miguel Real e as Narrativas Históricas do Ciclo Brasileiro: 

as ficções do Império e as Imagens do Brasil Colonial”, p. 41. 

133 Cf. REAL, Miguel, O Último Negreiro, p. 375. 

134 Veja-se este contexto: “[…] aos embaixadores ofereceu pretas para concubinagem” 
(REAL, Miguel, O Último Negreiro, p. 322).  

135 REAL, Miguel, O Último Negreiro, p. 195. 

136 Idem, ibidem, p. 195. 

137 Idem, ibidem, p. 396. 
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estivesse onde estivesse, se tornaria incómodo”
138

. Note-se que Vieira era, a 

dada altura, inclusivamente visto como um “elemento agitador, insubmisso e 

rebelde, refractário à boa ordem civil”
139

. Sendo profundamente humanista e 

moderno para o seu tempo, deparou-se, a cada passo, com imensos obstáculos, 

de onde se destacam os poderosos e impiedosos colonos brancos e a Igreja mais 

ortodoxa. Mas nunca deixou de lutar pela justiça e pela verdade, apoiando sem-

pre os injustiçados e os oprimidos, usando com mestria a língua portuguesa 

como arma de denúncia, de revelação, mas também de amor e de sentido de 

responsabilidade. Este multifacetado cidadão do mundo, viajante, “pregador 

arrojado”, “sacerdote audaz”
140

, diplomata, professor, advogado dos índios e do 

reino do Espírito Santo, que teve a coragem e ousadia de denunciar caciquismos, 

racismos, hipocrisias, por palavras e por atos, foi educado em São Salvador, 

acolhendo ensinamentos do jesuíta Fernão Cardim, da mãe-de-santo Sefina e do 

Índio Mundé, sendo que este último o acompanha fielmente durante a sua vida, 

cuja amizade, de resto, “provava a existência do espírito de paz e concórdia 

entre os homens”
141

.  

Profeta do quinto império, “reino de justiça, santidade e abastança, reino da 

verdade”
142

, luta pelo “estado de paz universal, de justiça e de santidade pelo 

qual a Igreja Católica se realizará completamente”
143

. Interpreta as trovas de 

Bandarra como uma profecia e concebe a figura de D. João IV como o “enco-

berto”, mão de “Deus para a criação do Quinto Império – reino de paz, justiça e 

harmonia”
144

. Quando inquirido pelo implacável Alexandre da Silva a este res-

peito, esclarece, sem medo: “Bandarra foi um verdadeiro profeta, de escrever 

que Bandarra profetizou que d. João IV há-de obrar muitas coisas que ainda não 

obrou, e se não obrou e morreu, há-de ressuscitar para o fazer, […] ressuscitará 

para se tornar imperador o Quinto Império do mundo”
145

. Como um dos reco-

nhecidos percursores da CPLP, e da Lusofonia, e considerando que “Portugal é 

o segundo povo eleito por Deus”
146

, Padre António Vieira acredita que o “Quin-

to Império é o estado perfeito ou consumado do Reino de Cristo em todo o 

mundo”
147

, explicando que “o Papa deterá o poder espiritual do Quinto Impé-

                                                      
138 Idem, O Sal da Terra, p. 304. 

139 Idem, ibidem, p. 301.  

140 Idem, ibidem, p. 327, para as duas últimas citações.   

141 Idem, ibidem, p. 311.   

142 Idem, ibidem, p. 294.  

143 Idem, ibidem, p. 315.   

144 Idem, ibidem, contracapa deste livro.   

145 Idem, ibidem, p. 313.   

146 Idem, ibidem, p. 314.  

147 Idem, ibidem, p. 314. 
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rio”
148

 e o poder temporal “será entregue a d. João IV, este e Portugal governa-

rão o mundo”
149

. Enfim, imbuído de um sonho de natureza religiosa e política, 

acreditava no papel relevante da nossa nação, abençoada pelo incomparável 

poder do Espírito Santo e sabiamente conduzida por D. João IV, que se imporia 

não pelo poder do fogo, da violência, mas como força motriz geradora da igual-

dade entre todos. Assim, como já se disse, o “Quinto Império” seria “o estado de 

paz universal, de justiça e de santidade pelo qual a Igreja Católica se realizará 

completamente”
150

.  

Enfrenta, portanto, a Santa Inquisição, à qual presta esclarecimentos pelos 

crimes de heterodoxia, milenarismo e judaísmo e é libertado em 1667
151

, de 

onde “saíra um religioso resignado e um clérigo ajustado às circunstâncias”
152

. 

Depois de sobreviver à dureza da Santa Inquisição, afirma ter percebido “o que 

era um judeu, habitar uma dupla existência, um duplo pensamento, uma dupla 

religião, abertamente cristão e secretamente israelita, também Vieira se sentia 

forçado a camuflar as suas teses, a mostrar-se ortodoxo como um vigário de 

aldeia ou um cónego da patriarcal”
153

. Com o passar do tempo, percebe que “os 

territórios ultramarinos de Portugal, verdadeiro alforge do Quinto Império, eram 

religiosamente desprezados e politicamente abandonados a exclusivos interesses 

comerciais, não contava já o número de almas salvas, mas o número de dobrões 

de ouro por que cada território concorreria para o erário régio”
154

. Por fim, frus-

trado e fracassado
155

, apercebeu-se de que afinal o ano onde depositava toda a 

sua esperança, 1966
156

, acabou por se revelar o pior da sua vida
157

, uma vez que 

nada do que aspirava se havia concretizado: “os gentios não se tinham converti-

do, os judeus não se tinham convertido, as heresias não tinham sido eliminadas, 

o dilúvio de sangue dos príncipes cristãos contra o turco, como um novo baptis-

mo, não se concretizara, a vocação de novos padres não se tinha incrementado, 

os missionários continuavam a escassear”
158

, etc. Não obstante, Padre António 

Viera reconheceu que não estava errado nestes últimos vinte e cinco anos de 

                                                      
148 Idem, ibidem, p. 314. 

149 Idem, ibidem, p. 314.  

150 Idem, ibidem, p. 315. 

151 Cf. idem, ibidem, p. 327.   

152 Idem, ibidem, p. 327. 

153 Idem, ibidem, pp. 316-317. 

154 Idem, ibidem, pp. 302-303.  

155 Na realidade, “tudo o que sonhara ia fracassando, o que idealizara ia morrendo, incumpri-
do” (REAL, Miguel, O Sal da Terra, p. 311). 

156 Ver as razões apontadas por Vieira para o início do Quinto Império em 1966, aquando do 
feroz interrogatório da Inquisição liderado por Alexandre da Silva (REAL, Miguel, O Sal 
da Terra, p. 315).  

157 Cf. REAL, Miguel, O Sal da Terra, p. 322.  

158 Idem, ibidem, p. 322.  
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existência, posto que “a causa (Cristo) e o sentido último da sua acção (o Quinto 

Império, agora designado por Reino Universal de Cristo)”
159

, estavam corretos; 

o que não estava certo eram “os meios ou os instrumentos (Portugal, d. João IV, 

as Trovas do Bandarra, a própria designação de Quinto Império, concentrando a 

Bíblia no Livro de Daniel, minimizando o Novo Testamento)”
160

. 

Depois de tudo quanto dissemos, não admira, portanto, que a obra se inicie 

com a derradeira homenagem ao corpo de Padre António Vieira, descrita logo 

no primeiro capítulo desta forma: “a cidade inteira se concentraria no Terreiro 

de Jesus para dispensar um adeus àquele que, todos estavam certos, fora o mais 

ilustre dos seus habitantes, afamando o nome da sua cidade por todo o Impé-

rio”
161

. Tal como o homem simples que era, recebendo apenas as glórias dos 

seus feitos postumamente, optou pela simplicidade na sua última viagem: 

“o funeral obedecera a ordens do padre António Vieira, o seu corpo seria velado 

e levado à sepultura no esquife de madeira de pinho português que carregava os 

corpos mortos dos pretos para o campo da Igreja da Misericórdia”
162

. Simples 

nos gostos até ao fim, grandioso de espírito, grandiloquente na fala, fazedor da 

paz universal entre os homens, sonhando com união dos povos, assim é descrito 

por Miguel Real “o Imperador da Língua Portuguesa”, cujo sonho regista ainda 

hoje forte expressividade e interesse no seio da nossa cultura
163

.  

A Guerra dos Mascates (2011) 

Tendo em mente a obra homónima de José de Alenquer, a quem dedica este 

trabalho, resgatando personagens recorrentes nos seus romances consagrados ao 

Brasil, como é o caso de Julinho e de Violante Dias
164

, d’A Voz da Terra, que 

cruza com figuras históricas, Miguel Real coloca-nos perante uma narrativa 

emocionante. Dá-nos, desta feita, conta do conflito entre pequenos comerciantes 

e aristocratas que, no século XVIII, mobilizou a totalidade da população das 

cidades de Recife (mascates) e Olinda (mazombos) de onde se destaca Vidal 

Rabelo
165

, personagem d’A Guerra dos Mascates, de José de Alenquer. Segundo 

                                                      
159 Idem, ibidem, p. 330.  

160 Idem, ibidem, p. 330. 

161 Idem, ibidem, p. 22. 

162 Idem, ibidem, p. 22. 

163 É também prova disso mesmo a hercúlea publicação da Obra Completa de Padre António 
Vieira (Direção de José Eduardo Franco e Pedro Calafate, Lisboa, Círculo de Leitores).  

164 Note-se que o casal torna-se o centro das atenções dos judeus, sendo que o casamento de 
ambos, rapidamente organizado devido à gravidez de Violante, encerra este romance his-
tórico (Cf. REAL, Miguel, A Guerra dos Mascates, pp. 227 e 445, respetivamente).  

165 A propósito deste personagem, ouçamos as palavras de Miguel Real: “E foi assim […] 
que Julinho, minha personagem d’A Voz da Terra, e Vidal Rabelo, personagem d’A Guer-
ra dos Mascates, de José de Alenquer, se conheceram no trapiche de Olinda, aprestando-
-se ambos para desenharem o contorno da história do segundo romance com o mesmo tí-
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o romance em análise, fartos do poder abusivo dos “mazombos ou membros da 

açucarocracia de Olinda”
166

, os mascates rebelam-se contra a forma de vida 

desumana e a exploração a que são submetidos. Os mazombos eram então “os 

fidalgos do açúcar, réstia aristocrata herdeira dos nobres e aventureiros provin-

dos de Portugal há cento e cinquenta anos”
167

, que expulsou os Holandeses do 

território, e os mascates  

“a totalidade do povo português, bruto, ignorante, baixo, entroncado, cabelu-

do, sujo, fura-vidas, capataz e feitor; humilde se por baixo, soberbo se por 

cima, avaro e generoso, amigo e inimigo, dócil e cruel, pródigo e bárbaro, 

acanhado e feroz, sorridente e grosseiro, confiante e interesseiro, cristão e 

pagão consoante as circunstâncias”
168

.  

Note-se que este trecho acaba por revelar essa eterna dualidade entre o lado 

bom e o lado mau dos portugueses, essas duas faces da mesma moeda que ani-

mavam as caravelas da descoberta e que, de resto, têm já expressividade, a título 

de exemplo, na afamada Peregrinação de Fernão Mendes Pinto, designadamen-

te por via das personagens António de Faria (pirata, frio, calculista, sem escrú-

pulos, violador de túmulos, etc.) e São Francisco Xavier (representante da Com-

panhia de Jesus e dos mais puros anseios do cristianismo), embora, refira-se, 

este último seja oriundo de Navarra. 

A título de curiosidade, deixamos ainda a indicação de que os pais de Julinho 

(o bem feitor amigo dos escravos) faziam parte do grupo dos mascates,  

“a mourejar no ermo desamparado de Engenho Novo, na Bahia, a faiscar pra-

ta em Ouro Preto, a mercanciar em São Luiz, ostentando na cabeça e na lín-

gua, como negreiro ou como mercador, pobre ou rico, bexigoso ou saudável, 

canalha ou generoso, o nome de Portugal, estendendo este às longínquas ter-

ras asiática, africana e brasílica”
169

.  

Enfim, buscando novos símbolos e sentidos para a tradicional verdade histó-

rica, Miguel Real, “sentado ao lado da estátua do mascateiro pobre de pé descal-

ço, no Recife”, decidiu  

“reescrever hoje A Guerra dos Mascates, provando de novo, cento e trinta e 

cinco anos depois, que Alencar, literato e não historiador, possui do coração 

da gente o senso agudo e iluminante que transforma a matéria-bruta que os 

                                                                                                                             
tulo: A Guerra dos Mascates, continuação desenvolvida e aportuguesada do primeiro” 
(REAL, Miguel, A Guerra dos Mascates, p. 38). 

166 REAL, Miguel, A Guerra dos Mascates, p. 51. 

167 Idem, ibidem, p. 53. 

168 Idem, ibidem, p. 56.  

169 Idem, ibidem, pp. 55-56.  
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historiadores esquadrinham no verdadeiro sentido da história – a criação de 

símbolos que, na sua simplicidade complexa, mas não menor verdade, arre-

batam os povos, forçando-os a excederem-se”
170

.  

Note-se que o título atribuído por Alenquer e, passados largos anos, corrobora-

do por Miguel Real, é posto em causa por alguns historiadores brasileiros atuais, 

“falhos de romantismo”
171

, para quem “se guerra houve e se assim podemos de-

signar três levantamentos de moradores, ora de Olinda, ora do Recife entre 1710 e 

1711, é prestar eterna vitória aos vencedores, os mascateiros do Recife, filhos dos 

portugueses de Portugal”
172

. Assim, no entendimento destes últimos, seria mais 

justo “classificá-la com o epíteto dos que não só começaram como dela foram os 

vencidos, os mazombos ou membros da açucarocracia de Olinda, presumidos 

aristocratas, filhos dos portugueses do Brasil ou bandeirantes do Agreste, da Goia-

na, da Paraíba, senhores do engenho”
173

. Naturalmente, articular ficção e História 

constitui uma tarefa que requer mestria e bom senso, dado que não se pode negar o 

“sabor da narrativa”, nem “excluir os operadores da história”. Seja como for, o 

ficcionista tem maior liberdade, quanto ao historiador, este: 

“[…] não pode ‘reconstruir’ o passado, mas também sabe que a sua ficção 

tem os limites impostos pelos dados das ‘representações’ que possui, ou seja, 

os documentos a que tem acesso, compromisso a que o escritor ou o realiza-

dor de cinema não está necessariamente ligado, porque o seu objectivo é 

mesmo a ‘fantasia’”
174

. 

Miguel Real aprecia a capacidade de José de Alenquer de, através do seu tex-

to literário, oferecer um novo sentido à História, sendo que os habitantes do 

Pernambuco, a partir de 1870, falam desta guerra como se de facto tivesse exis-

tido e não fossem apenas algumas “sedições, sublevações ou, mais concretamen-

te, «altercações do Pernambuco»”
175

. Afinal, como o escritor em apreço explica, 

“o romancista histórico não é um historiador, mas um romancista. Deve privile-

giar o lado estético da narrativa, e menos o lado gnosiológico. O romance histó-

rico não ensina história, apenas pode ajudar o leitor a compreender a ‘forma 

mentis’ de um certo tempo”
176

, clarifica.  

                                                      
170 Idem, ibidem, p. 51. 

171 Cf. idem, ibidem, p. 50. 

172 Idem, ibidem, pp. 50-51. 

173 Idem, ibidem, p. 51. 

174 TORGAL, Luís Reis et alii, História da História em Portugal. Séculos XIX e XX, vol. 2, 
Lisboa, Temas e Debates, 1998, p. 196, para as três últimas citações.  

175 REAL, Miguel, A Guerra dos Mascates, p. 50. 

176 Idem, in Isabel Castro, Entrevista a Miguel Real, “A lusofonia deveria ser levada mais 
a sério”. 
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Pontos de vista e prioridades à parte, o certo é que o ficcionista em estudo, 

“recuperando e desenvolvendo”
177

 a obra de Alenquer e em jeito metaficcional, 

baralhou as cartas e voltou-as a dar, reescrevendo o passado, procurando novos 

sentidos “para a tradicional verdade histórica”
178

. Enfim, recorda por via de 

mais um romance os laços históricos que nos unem aos quatro cantos do mundo, 

mas não deixa de denunciar excessos ou de destacar as múltiplas facetas dos 

portugueses, desta feita através da figura dos mascates, essa “mole de portugue-

ses miúdos construtores do Império” que,  

“sujando as mãos em negócios da China, contrabandeando canela em Malaca 

e pimenta em Ormuz, negreiros em Luanda e feitores em Cochim, extorquin-

do o ouro na Mina e a canela em Ceilão, degredados em Timor e mercadores 

em Macau, sertanejos em São Paulo e bandeirantes em Minas, eram, ao fim e 

ao cabo, Portugal expandindo-se, arraiando na imensa mata, levantando fa-

zenda ou roça, plantação ou canavieira, engrossando a «burra» (o baú) de 

aforrar para mais tarde regressar, orgulhoso, impante, bazófia, o filho ou o 

neto em Coimbra a estudar leis”
179

.  

O Feitiço da Índia (2012) 

Através da experiência de vida de três homens que, além dos laços de família, 

apresentam em comum a nacionalidade portuguesa e ainda o facto de vive-

rem em três épocas marcantes da História da Índia, país pelo qual se apaixo-

naram profundamente, Miguel Real coloca-nos perante um retrato de Goa e 

da costa do Malabar absolutamente magnífico, debruado do tal caraterístico e 

cirúrgico pormenor em torno de tudo que o rodeia: o modo de vida das gentes 

locais e dos colonos
180

, a ordem social e rigidez de costumes
181

, o sistema de 

castas
182

, as crenças na reencarnação e nos castigos
183

, a superioridade ráci-

                                                      
177 Idem, A Guerra dos Mascates, contracapa do livro.  

178 MARTINS, Cândido Oliveira, “Miguel Real e as Narrativas Históricas do Ciclo Brasileiro: 
as ficções do Império e as Imagens do Brasil Colonial”, p. 42. 

179 REAL, Miguel, A Guerra dos Mascates, p. 55.  

180 Veja-se, a título de exemplo, a descrição da cidade de Pangim (REAL, Miguel, O Feitiço 
da Índia, pp.127-129).  

181 “O pai concluía ser Pangim uma bela cidade para viver, calma, todas as coisas no sítio, 
cada um sabendo o seu papel […]”; “ir contra o costume numa pequena aldeia de Goa 
seria provocar grossos sarilhos”; “o Pai indignou-se quando soube que Xavier, o melhor 
cliente da venda, fora proibido de nela entrar devido à sua condição de intocável” (REAL, 
Miguel, O Feitiço da Índia, pp. 129, 142 e 142, respetivamente).   

182 Note-se que a “filha de um brâmane apenas com brâmane poderia casar-se, proibida 
totalmente de se consorciar com um estrangeiro” (REAL, Miguel, O Feitiço da Índia, 
p. 146). 

183 “Arun fora a sua primeira punição, muitas se lhe seguiriam em outras vidas, a menor das 
quais apanhar lepra e viver sem destino, sem eira nem beira”; “Rhema e Sumitha tinham 
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ca
184

, a subalternização das mulheres face aos homens
185

, a afabilidade do povo 

indiano
186

, a circulação de matérias-primas e de produtos entre a metrópole e os 

vários palcos lusófonos
187

, a importância de se saber falar a língua Portugue-

sa
188

, as criticas à forma de colonização
189

, a plasticidade dos portugueses
190

, a 

fazer lembrar a benigna teoria luso-tropicalista do sociólogo brasileiro Gilberto 

Freire, entre muitos outros aspetos.  

Dedicamos os próximos parágrafos aos três portugueses acima mencionados. 

José Martins, o undécimo avô de Luís
191

, é o “primeiro português a pisar as 

                                                                                                                             
encarado a deficiência de Arun como castigo dos deuses por se terem unido a estrangei-
ros” (REAL, Miguel, O Feitiço da Índia, p. 361, para as duas citações). 

184 A superioridade rácica é bem vincada neste episódio: “é um boto, um sacerdote, o Pai 
pretendeu dar-lhe o lugar, Xavier não deixou, murmurando-lhe, um branco é superior a 
um indiano” (REAL, Miguel, O Feitiço da Índia, p. 126).  

185 “A mulher idiana não sai de casa senão com a mãe, o pai ou o marido, atrás, a dois passos 
de distância, olhos baixos” (REAL, Miguel, O Feitiço da Índia, p. 141).  

186 Veja-se este diálogo entre José Martins e Bonatíbo: “[…] os indianos nunca te matariam 
se tu não os ameaçasses, acolher-te-iam e integrar-te-iam, porventura facultar-te-iam as 
suas filhas para te sentires confortável, matar nunca”; “José Martins foi recebido com es-
panto e amabilidade pelos pescadores” (REAL, Miguel, O Feitiço da Índia, pp. 52 e 51, 
respetivamente). 

187 “O Pai reconheceu o perfil antigo de uma cidade portuguesa do interior, casarões apalaça-
dos de varanda de pedra ou madeira […], telha portuguesa de canudo […]”; “os marinhei-
ros portugueses tinham levado a palmeira para o Brasil e daqui trazido o cajueiro, Goa, a 
seguir ao ferro, vivia da exportação de caju para a Índia”; “os passeios altos, alguns de 
calçada portuguesa, outros cimentados, aos blocos, das fábricas da Póvoa de Santa Iria, 
nos arredores de Lisboa”; loja de fazendas portuguesas; veja-se ainda a importação para 
Portugal de canela e especiarias, “arroz, ferro, frutos tropicais congelados, madeira de lei” 
(REAL, Miguel, O Feitiço da Índia, pp. 126-127, 131, 128 e 375, respetivamente). 

188 Por exemplo, o Xavier, que tem uma história de vida triste, marcada pelo abandono em 
bebé (cf. REAL, Miguel, O Feitiço da Índia, p. 135), e pela pobreza, consegue sobreviver, 
tornando-se “criado de portugueses”, uma vez que “falava a língua e era submisso, duas 
boas qualidades de um criado” (REAL, Miguel, O Feitiço da Índia, p. 136). 

189 “Assim era Portugal para aqueles indianos […] muito pouco para o que tinham esperado 
de Portugal – prosperidade, civilização, razão” (REAL, Miguel, O Feitiço da Índia, 
p. 314).  

190 Note-se que Agusto, aquando da sua morte, pede para ser incinerado como um verdadeiro 
indiano (Cf. REAL, Miguel, O Feitiço da Índia, p. 322). Como já se disse, adaptou-se aos 
usos e costumes dos indianos, não se importando inclusive de frequentar os seus templos, 
mas não deixou de professar a fé católica, senão vejamos: “não lhe custaria adorar os deu-
ses hindus se pensasse que estaria a adorar um santo português, o templo não interessava 
desde que fosse um lugar sagrado” (REAL, Miguel, O Feitiço da Índia, p. 126); “os portu-
gueses não tinham sabido fundir-se com os indianos, tinham ficado a meio caminho entre 
os ingleses, uma espécie de casta acima das quatro castas, e o Pai, de existência asiática e 
espírito europeu, o Pai, sim, soubera ser português e indiano” (REAL, Miguel, O Feitiço 
da Índia, p. 317). 

191 “Ao bisneto deixará ordem para que se chame Luís, o meu nome” (REAL, Miguel, 
O Feitiço da Índia, p. 381). 
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terras orientais de Calecute”
192

, tendo viajado, na qualidade de degradado
193

, refi-

ra-se, na armada de Vasco da Gama, buscando, como o próprio salienta, “cristãos 

e especiarias”
194

, aspeto que causava estranheza aos habitantes locais, para quem 

os rubis e as esmeraldas eram bem mais apetecíveis: “não imaginara que um povo 

viesse da Europa à Índia para comprar pimenta e canela, mercadorias de boa ven-

da, mas não merecedoras de semelhante sacrifício”
195

. E eis que o feitiço começou 

logo à chegada. Perante a constatação de Martins que se segue, não é de admirar 

que nunca mais tenha regressado à sua terra natal e aos braços da “moura, de no-

me cristão Rosa”
196

, com quem havia casado em Alfama, local onde desempenha-

va as funções de barbeiro-cirurgião
197

: “a Índia é uma terra louca, enlouquece-nos, 

sentia que desde que chegara, nessa manhã, o mundo mudaria para si, abrira-se de 

uma beleza e de uma harmonia que nunca tinha conhecido”
198

.  

Confrontado com as queixas da Índia na ONU e as “ameaças militares no ter-

ritório”, Salazar enviou, além dos três mil soldados e oficiais, um batalhão “de 

elite de trabalhadores portugueses”
199

, de diversas áreas, também com o intuito 

de “revitalizar a economia goesa”
200

. Augusto Martins, serralheiro de profissão, 

integrou este grupo, que chegou ao Estado da Índia em 1953
201

, tendo ficado 

responsável por quatro minas
202

, sendo, aos olhos do Diretor Geral, “um pelintra 

português vindo para as colónias para enriquecer”
203

. A opinião deste funcioná-

rio do estado, contrariando a dos nossos três protagonistas, que se apaixonaram 

imediatamente pela Índia, é altamente desfavorável: “o Salazar manda estes 

franganotes para povoarem esta terra, para justificar que esta porcaria de mos-

quedo e palmeiras também é português, uma merda de uma terra que não paga a 

despesa que faz ao orçamento do Estado e a comida que come, tudo importado 

[…]”
204

. Mas Augusto, o único português (não luso-indiano) a permanecer em 

                                                      
192 REAL, Miguel, O Feitiço da Índia, p. 53.  

193 Cf. idem, ibidem, p. 101.  

194 Idem, ibidem, p. 51.  

195 Idem, ibidem, p. 52.  

196 Idem, ibidem, p. 71.  

197 Cf. idem, ibidem, p. 69.  

198 Idem, ibidem, p. 54.  

199 Idem, ibidem, p. 63, para as duas últimas citações.  

200 Idem, ibidem, p. 63.  

201 Cf. idem, ibidem, pp. 63 e 123. 

202 Cf. idem, ibidem, pp. 123 e 132.  

203 Idem, ibidem, p. 123. De facto, o próprio pensa em regressar: “três anos aqui, pensou, e 
junto dinheiro para abrir uma serrelharia em Lisboa, ou em Goa, se me der para isso, a 
Rosa deixará de lavar escadas e o nosso filho poderá frequentar o liceu” (REAL, Miguel, 
O Feitiço da Índia, p. 130).  

204 REAL, Miguel, O Feitiço da Índia, p. 124.  
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território de Goa após a invasão das tropas da União Indiana, em 18 de dezem-

bro de 1961, apesar de casado em Lisboa com Rosa, e por muito que as relações 

com estrangeiros fossem interditas, não deixou de apaixonar-se perdidamente 

por uma jovem indiana, de seu nome Rhema, filha de um brâmane. Embora 

tenha tentado resistir, procurando recentrar a atenção e o pensamento na sua 

esposa, “apressou-se a sentar-se para escrever para a Mãe, leu a primeira frase, 

Querida Rosa e mergulhou em pensamento no imaginado corpo de Rhema”
205

, 

Augusto “entontecia de amor, embriagado, endoidado”
206

. Deste modo, acaba 

por assumir a sua paixão com Rhema, com quem teve dois filhos, Sumitha e 

Arun (este último era deficiente), e, enfeitiçado pela Índia, por lá fica até ao seu 

derradeiro suspiro em Goa, não esquecendo, todavia, as suas origens condensa-

das na língua e na religião. Sumitha recordava-se de ter ouvido o pai falar-lhe 

em português: “passara-lhe a memória da língua, que fora a sua primeira identi-

dade”
207

. Por amor, e para dar o exemplo aos seus filhos, indianizou-se
208

 na 

roupa, comida, costumes, frequentando inclusive o templo sagrado dos indianos 

(“não lhe custaria adorar os deuses hindus se pensasse que estaria a adorar um 

santo português, o templo não interessava desde que fosse um lugar sagrado”
209

) 

e tendo, no leito da sua morte, optado por ser “incinerado como um verdadeiro 

indiano”
210

. Não obstante, convém referi-lo, “no fundo guardou sempre a crença 

cristã”
211

; perto da morte, rezava a Nossa Senhora, pedindo inclusive a Sumitha 

um “crucifixozinho de ouro que os pais lhe tinham dado em criança”
212

.  

Não podemos deixar de pressentir aqui e ali algumas aproximações à incon-

tornável, e já mencionada, obra da literatura Portuguesa e Universal de viagens, 

Peregrinação. Fernão Mendes Pinto, apesar de deslumbrado com o Japão, e em 

especial com a China (que considera quase perfeita se fosse cristã
213

), absorve os 

hábitos e costumes desses povos, mas não deixa de professar a fé católica e de se 

                                                      
205 Idem, ibidem, p. 141. 

206 Idem, ibidem, p. 146.  

207 Idem, ibidem, p. 376.  

208 Tornou-se totalmente indiano, menos na religião (REAL, Miguel, O Feitiço da Índia, 
p. 376).  

209 REAL, Miguel, O Feitiço da Índia, p. 126. 

210 Idem, ibidem, p. 322.  

211 Idem, ibidem, p. 321.  

212 Idem, ibidem, p. 321.  

213 CARVALHO, João Carlos Andrade Firmino de, Luís de Camões e Fernão Mendes Pinto: 
dois contributos complementares para a construção do imaginário português de Qui-
nhentos, s.d., pp. 45-55. Disponível em https://iberystyka-uw.home.pl/pdf/Dialogos-
-Lusofonia/Coloquio_ISIiI UW_3_CARVALHO-Joao-Carlos-FIRMINO_ANDRADE-DE_ 
Luis-de-Camoes-e-Fernao-Mendes-Pinto.pdf [acedido em 26-09-2016]. 

https://iberystyka-uw.home.pl/pdf/Dialogos-Lusofonia/Coloquio_ISIiI-UW_3_CARVALHO-Joao-Carlos-FIRMINO_ANDRADE-DE_Luis-de-Camoes-e-Fernao-Mendes-Pinto.pdf
https://iberystyka-uw.home.pl/pdf/Dialogos-Lusofonia/Coloquio_ISIiI-UW_3_CARVALHO-Joao-Carlos-FIRMINO_ANDRADE-DE_Luis-de-Camoes-e-Fernao-Mendes-Pinto.pdf
https://iberystyka-uw.home.pl/pdf/Dialogos-Lusofonia/Coloquio_ISIiI-UW_3_CARVALHO-Joao-Carlos-FIRMINO_ANDRADE-DE_Luis-de-Camoes-e-Fernao-Mendes-Pinto.pdf
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alegrar quando encontrava algum cristão que celebrava a sua fé em português
214

. 

Augusto Martins, “de existência asiática e espírito europeu”
215

, deslumbrado 

com a Índia, perfilhando, por amor, os seus hábitos e costumes, no final da vida, 

deixa vir ao de cima a sua crença cristã gravada no seu espírito. Ele materializa 

o verdadeiro encontro de culturas, posto que “soubera ser português e india-

no”
216

. É interessante verificar esta simbiose de culturas, bem como a combina-

ção histórica destes dois elementos: língua e religião. 

Finalmente, é-nos oferecida a história do narrador, descendente de José Mar-

tins e filho de Augusto Martins, o tal Luís que, em 1975, após o reatamento das 

relações entre Portugal e a União Indiana, sem qualquer outro interesse comer-

cial ou diplomático, com as mãos “cheias apenas do ar da língua e da cultura”
217

, 

partiu para Goa à procura do Pai, e daquele terceiro beijo que nunca lhe deu:  

“O Pai deu-me dois beijos, se me tivesse dado três beijos porventura eu não 

teria ido para a Índia à sua procura, toda a vida senti a falta desse terceiro bei-

jo, como uma promessa nunca cumprida. Cheguei a Goa em 1975 à procura 

do Pai com uma irreprimível vontade de o forçar a dar-me um terceiro beijo. 

Bastar-me-ia o terceiro beijo para o nomear, não Pai, mas meu pai”
218

.  

É digna de destaque esta explicação para o uso do nome comum “Pai” em 

maiúscula, que percorre a obra, e que, do ponto de vista semântico, marca a 

impessoalidade, a distância, a ausência desta figura paternal que tanto o mortifi-

ca, tendo como contraponto, acaso tivesse cumprido o seu sonho, o uso do nome 

comum “pai” em minúscula, antecedido do pronome possessivo “meu”, pressu-

pondo a convivência, a cumplicidade, a proximidade que tanto almejava. Mas o 

mais perto que esteve desse terceiro beijo materializou-se na convivência, na 

ligação íntima que desenvolveu com a nova família do seu pai. Com efeito, ali 

permaneceu, vivendo com Rhema, sua madrasta, Arun e Sumitha, seus meios-

-irmãos, mantendo com esta última uma relação conjugal, “casei-me em família, 

com sua filha”
219

. Sabemos que viveu parcialmente feliz (“posso morrer em paz, 

                                                      
214 Veja-se, a título de exemplo, o encontro entre Fernão Mendes Pinto e a alegada filha 

chinesa do infeliz embaixador luso Tomé Pires, numa cidade do interior da China: “[…] 
ella dando hum grito, & leuantando as mãos para o Ceo disse alto, Padre nosso que estàs 
nos Ceos, santificado seja o teu nome, & isto disseo na lingoagem Portuguesa, & tornando 
logo a falar Chim, como que não sabia mais do Portuguez que estas palauras, nos pedio 
muyto que lhe dissessemos se eramos Christaõs, aque todos respondemos que sy […]” 
(PINTO, Fernão Mendes, Peregrinação, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1998, 
pp. 255-256).  

215 REAL, Miguel, O Feitiço da Índia, p. 317. 

216 Idem, ibidem, p. 317. 

217 Idem, ibidem, p. 375.  

218 Idem, ibidem, p. 16.  

219 Idem, ibidem, p. 375. 
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não totalmente em paz, sinto falta do terceiro beijo que o Pai nunca me deu”
220

) 

e comprometido com a sua “nova família indiana, em solo indiano”
221

, acaute-

lando inclusivamente futuro deles
222

.  

Depois de tudo quanto foi dito, não podemos deixar de destacar o papel de 

Sumitha, fruto da união entre um português e uma indiana, posto que constitui 

uma síntese perfeita dos dois mundos: “a submissão às leis do cosmos, represen-

tado pela trindade indiana, a sua inteligência estóica e a sua adoração à trindade 

europeia, Pai, Filho e Espírito Santo, dando origem a um novo panteão de deu-

ses tão naturais quanto pacíficos e humanistas”
223

. Se Sumitha nos remete para a 

ideia da língua portuguesa, desta vibrante nova forma de expressão resultante da 

simbiose entre povos diferentes, já Luís é, em nossa opinião, uma figura que 

metonimicamente representa os mais nobres intentos da Lusofonia. Com as 

mãos “cheias apenas do ar da língua e da cultura”
224

 parte em busca do afeto do 

Pai, sem interesses materiais e sem ressentimentos pelo passado. Movido pelo 

Amor fraterno, tocado pelos laços familiares que o ligam umbilicalmente tam-

bém a Goa, acarinha a sua nova família com quem, sem desprezar idiossincra-

sias e singularidades próprias de culturas diferentes, note-se, mantém um tronco 

comum: o mesmo pai. Assim deve ser a Lusofonia: desinteressada, fraternal, 

solidária, comprometida, com respeito pelas especificidades culturais e até ter-

minológicas de cada um, mas assente nesse pai/denominador comum que é a 

Língua Portuguesa. Parece-nos que Miguel Real conseguiu, também através 

desta personagem, expressar excelentemente aquilo que considera vital para que 

a Lusofonia se cumpra.  

A Cidade do Fim (2013) 

E fechamos este pequeno périplo em torno dos sete romances em estudo com 

chave de ouro, posto que a obra que agora nos ocupa, A Cidade do Fim, como a 

própria semântica
225

 do título nos deixa adivinhar, sugere o término de algo. 

                                                      
220 Idem, ibidem, p. 376. 

221 Idem, ibidem, p. 376.  

222 “[…] o meu testamento vela pelas duas hipóteses, ambos ficarão financeiramente resguar-
dados” (REAL, Miguel, O Feitiço da Índia, p. 376). 

223 REAL, Miguel, O Feitiço da Índia, p. 317.  

224 Idem, ibidem, p. 375.  

225 Não podemos deixar de salientar a tendência intencional de Miguel Real a títulos que 
marcam o fim de um ciclo, de algo ou de alguém que prestou um enorme contributo à 
História da Cultura Portuguesa, através do uso de “último”, posposto ao artigo definido 
“o”, intesificando, naturalmente, o seu significado: “O Último…”. São caso disso mesmo 
as obras O Último Eça (Lisboa, Quidnovi, 2006), O Último Minuto da Vida de S. (Lisboa, 
Quidnovi, 2007), O Último Europeu (Lisboa, D. Quixote, 2015). Neste sentido de término 
de uma fase, encontramos também os vocábulos “fim”, A Cidade do Fim (Lisboa, D. Qui-
xote, 2013), e “morte”, A Morte de Portugal (Porto, Campo das Letras, 2007). Por outro 
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Neste caso particular, encerra quer o pequeno périplo pelas sete obras do ciclo 

lusófono quer todo um ciclo da nossa História; o ciclo do império. Através do 

olhar atento de Fátimo Martins que, em dezembro de 1999, três dias antes de 

morrer, testemunha a entrega oficial do território de Macau à República Popular 

da China, Miguel Real dá-nos também conta da lenta decadência do poder impe-

rial e dos conflitos com a comunidade chinesa
226

. Este professor português, de 

nome sui generis
227

, que “se presumia dono de um destino singular”
228

, percecio-

nando o esgotamento tanto do modelo do Império como do “da língua portugue-

sa no seu uso clássico”
229

, afinal, acaba por ser testemunha ocular nada mais 

nada menos do que do “ponto final de um longo período da história da cultura 

portuguesa”
230

. Naturalmente, este ponto final terá implicações várias, de entre 

as quais se salienta o fim de uma clássica representação da língua Portuguesa 

que, “transformada pelo acolhimento de neologismos europeus e metamorfosea-

da pelo caldeamento da história nos países lusófonos”
231

, encontrará o “corpus 

vital” de outrora à beira do fim. Por isso mesmo, através de Fátimo, que decidiu 

assinalar o início de cada capítulo desta obra com uma letra do alfabeto tradicio-

nal português, evidenciando, assim, o esgotamento da língua de Camões no seu 

uso clássico e enfatizando a nova representação da língua neste nosso século, 

com o contributo das versões linguísticas brasileira, timorense, angolana, mo-

çambicana, guineense, são-tomense e cabo-verdiana, Miguel Real oferece-nos 

neste romance a sua visão da Lusofonia como Pós-Império. A História sintetiza-

da na língua, tingida de várias cores e matizes, originando algo novo e extraor-

dinariamente poderoso, repleto de potencialidades.  

É pela boca da “flor de lótus”, Siu Lin, sob o título de “explicação necessá-

ria”, que Miguel Real partilha a sua visão sobre o futuro da língua portuguesa, 

                                                                                                                             
lado, damos ainda conta de mais uma tendência terminológica, por assim dizer, no âmbito 
da composição dos títulos e que, desta feita, nos remete para o princípio, o início de algo, 
mais propriamente para uma reinterpretação, uma releitura original, algo filosófica, de 
certo conceito e que se materializa, bastas vezes, no uso do nome “nova”, como, de resto, 
acontece em Nova Teoria do Mal (Lisboa, D. Quixote, 2012), Nova Teoria da Felicidade 
(Lisboa, D. Quixote, 2013), Nova Teoria do Sebastianismo (Lisboa, D. Quixote, 2014). 
Apraz-nos dizer que até nos títulos a obra de Miguel Real apresenta a coerência e conti-
nuidade que temos vindo a apontar.  

226 Cf. REAL, Miguel, “Romance de Miguel Real sobre Macau chega às livrarias”, outubro 9, 
2013, disponível em https://pontofinalmacau.wordpress.com/2013/10/09/romance-de-
-miguel-real-sobre-macau-chega-as-livrarias [acedido em 20 de outubro de 2014]. 

227 REAL, Miguel, A Cidade do Fim, p. 18. Note-se que o seu nome resulta de uma espécie de 
homenagem às aparições de Fátima que sucederam no mesmo ano do seu nascimento e da 
irónica masculinização indevida, por conta da falta de conhecimento da língua portuguesa 
da “patroa francesa” (REAL, Miguel, A Cidade do Fim, p. 17).  

228 REAL, Miguel, A Cidade do Fim, p. 18 

229 Idem, ibidem, p. 13. 

230 Idem, ibidem, p. 12. 

231 Idem, ibidem, pp. 11-12. 

https://pontofinalmacau.wordpress.com/2013/10/09/romance-de-miguel-real-sobre-macau-chega-as-livrarias
https://pontofinalmacau.wordpress.com/2013/10/09/romance-de-miguel-real-sobre-macau-chega-as-livrarias
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opinião que graça, de igual forma, no seu ensaio Traços Fundamentais da Cul-

tura Portuguesa. Mais uma vez, encontramos a tal coerência e consistência, 

temática e ideológica, entre a obra ficcional e a obra ensaística. Também neste 

último trabalho ensaístico, falando na era do pós-império, Miguel Real explica 

que, além das tradicionais estruturas latinas, absorvendo agora elementos da 

cultura dos novos países da CPLP, a língua portuguesa tornou-se algo diferente; 

mais vibrante, cheia de potencial, revolucionando, sem surpresa, o panorama da 

literatura de língua portuguesa, que apelida de “literatura lusófona”. Ouçamos as 

suas próprias palavras a respeito:  

“Com efeito, no pós-império, a língua portuguesa foi engravidada pelas raí-

zes da cultura popular dos novos países da CPLP, e ambas, fundidas, produzi-

ram uma obra estética que, de certo modo, não só faz parte integrante da fun-

dação da nova literatura de cada um destes países, nesta fase heróica dos seus 

começos históricos, como revolucionou o horizonte da literatura de língua 

portuguesa, numa sua novíssima versão – a lusófona, uma espécie de milagre 

linguístico, o do choque frontal entre as estruturas latinas da gramática do 

Português e os impulsos do linguajar comum dos novos países, reflexo de ou-

tros costumes e outras tradições, assentes numa criatividade linguística desa-

fiadora das clássicas regras de bem escrever à europeia”
232

.  

Em suma, por tudo quanto foi dito, ficou claro que estamos perante um ca-

samento perfeito entre obra ensaística e ficcional também no âmbito desta maté-

ria. A convicção que Miguel Real tem de que a Lusofonia é vital para o futuro 

de Portugal é assinalada nas duas versões. Com efeito, reitere-se, sem questionar 

o “lugar natural” de Portugal na Comunidade Europeia a que institucionalmente 

deve, na sua opinião, continuar a pertencer, entende que a recriação da sua iden-

tidade nacional, tendo em conta o lugar histórico ocupado, realiza-se, nos dias 

de hoje, na Lusofonia
233

. Na obra Traços Fundamentais da Cultura Portuguesa, 

o ensaísta em análise refere inclusivamente que:  

“Deste modo, a actual vocação europeia de Portugal seria harmónica com a 

actual vocação lusófona de Portugal, os dois grandes desígnios e caminhos da 

cultura portuguesa pós-império. Pela Europa, globalizamo-nos, assumindo 

vertentes universais da actual cultura europeia, e participamos, à medida da 

nossa dimensão, das decisões políticas e culturais mundiais, actualizando 

permanentemente a nossa literatura, a nossa ciência, a nossa arte…, segundo 

as actuais tendências mundiais. Pela Lusofonia, estabelecemos uma continui-

dade civilizacional com o passado da história de Portugal, realizando-a ple-

                                                      
232 REAL, Miguel, Traços Fundamentais da Cultura Portuguesa, p. 172.  

233 Cf. idem, A Vocação Histórica de Portugal, p. 27.  
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namente pela transplantação da nossa língua para outros ambientes geográfi-

cos e culturais, fazendo-a renascer para além do berço europeu”
234

. 

Por outras palavras, através da nossa ligação à Europa temos, na medida do 

possível, alguma voz no campo das decisões políticas e culturais, permanecendo 

atentos às novas tendências da literatura, ciência, etc., pela Lusofonia, mantemos 

o cordão umbilical com as origens, com o passado, com a História de Portugal, 

sendo a língua portuguesa o denominador comum que nos conecta ao Mundo 

não só fisicamente mas também do ponto de vista virtual. Note-se que: 

“a presença da língua portuguesa no Ciberespaço ocupa, então, um lugar ci-

meiro e essa realidade tem, naturalmente, um impacte no valor que lhe e atri-

buído. De facto, o Ciberespaço faz parte da vida de milhões de utilizadores 

por todo o mundo e em constante crescimento, ligando-os em rede e permi-

tindo-lhes comunicar, colaborar, partilhar, construir conhecimento e desen-

volver competências”
235

. 

Como nos recorda Luís Reto, coordenador do estudo intitulado O Potencial 

Económico da Língua Portuguesa, “quanto maior o número e riqueza dos 

utilizadores de um idioma, maior o seu valor para o utilizador”
236

. Para o cita-

do investigador, a língua portuguesa afirma-se fundamentalmente pelos seguin-

tes aspetos: “pelo número de falantes de língua materna, pelo número de países 

de língua oficial portuguesa, pela presença e crescimento na Internet e na Wi-

kipedia, pela cultura, sobretudo ao nível da tradução de originais produzidos 

noutros idiomas e, mais recentemente, na ciência, com um forte crescimento 

da produção de artigos e revistas científicas”
237

. De olhos postos no importante 

papel desempenhado pela cultura, mencionado por Luís Reto, não podemos 

deixar de sublinhar o enormíssimo potencial dos escritores lusófonos, responsá-

veis pelas “várias vidas escritas”
238

 da Língua Portuguesa, posto que recriam, 

dão novo elã, nova frescura, proporcionando, a cada passo, o “rejuvenescimen-

to” desse importante bem espiritual que nos une. Não há dúvida de que o enri-

quecimento da língua portuguesa feito com o contributo dos escritores lusófo-

nos, que proporcionam, pela escrita, o esbatimento das fronteiras dos sistemas 

linguísticos, acaba também por reforçar e renovar não só os laços estéticos mas 

também históricos:  

                                                      
234 Idem, Traços Fundamentais da Cultura Portuguesa, p. 172. 

235 GUZEVA, Tatiana; GOMES, Belinda; MACÁRIO, Maria João e ANÇÃ, Maria Helena, 
“Língua Portuguesa no Ciberespaço: difusão, crescimento e valores”, XX Colóquio da Lu-
sofonia. Livro de Atas/Anais Seia 2013, Associação Internacional dos Colóquios da Luso-
fonia, com o apoio do Instituto Politécnico da Guarda, 2013, p. 174 (pp. 172-182). 

236 RETO, Luís (coord.), Potencial Económico da Língua Portuguesa, Alfragide, Texto Edi-
tores, 2012, p. 67. 

237 Idem, ibidem, p. 58. 

238 CASTELEIRO, João Malaca, “Língua Portuguesa, Portugalidade e Lusofonia”, p. 161.  
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“E a medida do sucesso, mais do que aquilatar-se em ouro furtado do Brasil, 

café e diamantes de Angola, escravos de toda a costa ocidental e oriental de 

África, realiza-se hoje, com inesperado sucesso, na revolução linguística e cul-

tural que os escritores dos países lusófonos têm operado na construção sintácti-

ca e na difusão internacional da língua portuguesa. Ler os livros de Luandino 

Vieira, Ondjaki, Mia Couto, João Paulo Borges Coelho, Conceição Lima, Ana 

Paula Tavares, Pepetela, José Eduardo Agualusa, Germano Almeida e a miría-

de de escritores brasileiros é provar de um sucesso que, mais do que estrita-

mente cultural, se afirma de um modo propriamente civilizacional, como se a 

língua portuguesa se encontrasse em estado de perfeito rejuvenescimento, pre-

parada para explodir em infinitas soluções culturais e estéticas”
239

.  

De facto, tendo em mente a panóplia imensa de brilhantes escritores lusófo-

nos, grupo do qual, de resto, também faz parte, Miguel Real destaca inclusiva-

mente a “revolução linguística e cultural”, por eles operada, e denota um sucesso 

que, mais do que apenas cultural, se afirma de um modo “civilizacional”, com a 

língua portuguesa pronta a “explodir em infinitas soluções culturais e estéticas” 

e a funcionar efetivamente como o cimento da Lusofonia, robustecido com o 

contributo de todos. 

A “pestana do mundo”
240

 de Miguel Real própria de quem viajou pelos vá-

rios palcos lusófonos que descreve com detalhe e mestria, de quem contactou 

com as gentes locais, os hábitos e costumes por eles perfilhados, materializa-se 

numa escrita riquíssima, assente, como já se disse, no gosto pelo pormenor, que 

ajuda o leitor a visualizar a “«forma mentis»” de um certo tempo, a forma “co-

mo se dorme, se come, se lava, se ama, se veste… em tal período”
241

. As obras 

ficcionais estudadas estabelecem uma ponte entre vários países lusófonos, atra-

vés da História comum que nos une. Crenças, credos, rituais, ideias, costumes, 

excessos, amores e desamores circulam nestes romances e são expressos por via 

da língua portuguesa, atualizada por Miguel Real de forma magistral. Importava, 

por conseguinte, analisar, entre muitas outras questões estilísticas, o preciosismo 

linguístico, a criatividade, a riqueza vocabular que traduz um conhecimento 

aprofundado das realidades expostas, a tal “bulimia do verbo”, mas também a 

ironia, o tom de crítica perante certas degenerescências, certos erros do passado, 

aureolados por uma espécie de pedagogia do erro. São efetivamente textos que 

acabam por ter também uma função pedagógica e até catártica. É percebendo o 

que se fez de mal, que podemos olhar para o futuro com maior sabedoria, evi-

tando os erros do passado. 

                                                      
239 REAL, Miguel, A Vocação Histórica de Portugal, p. 130. 

240 Como é sobejamente conhecido, esta é uma expressão usada por Fernão Mendes Pinto na 
sua sublime Peregrinação (PINTO, Fernão Mendes, Peregrinação, p. 13). 

241 REAL, Miguel in Isabel Castro, Entrevista a Miguel Real, “A lusofonia deveria ser levada 
mais a sério”.  
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Miguel Real apresenta efetivamente um estilo coerente e coeso em ambos os 

formatos, ficção e ensaística, não só no âmbito das temáticas abordadas, mas 

também na forma como as exprime. Nos seus trabalhos proliferam intertextuali-

dades múltiplas com relevantes documentos e figuras inolvidáveis do património 

cultural lusíada, expressas por via de uma linguagem irónica, metafórica, polifó-

nica, tudo isto, aliado a um sólido conhecimento da História e das Culturas Lu-

sófonas, só poderia desembocar em romances históricos e em obras ensaísticas 

de elevada qualidade estética e científica, respetivamente. E foi com base nestas 

duas tipologias textuais, nestes dois formatos diferentes mas complementares, que 

Miguel Real utiliza sistematicamente, assumindo que o romance preenche “o lado 

lúdico, irónico, de quem nada leva a sério na vida”
242

, ao passo que o ensaio, 

“despertando o lado rigoroso, disciplinado, investigativo”
243

, preenche a sua razão, 

o seu “entendimento” sobre o cosmos, que nos propusemos empreender esta breve 

viagem em torno da importância vital da Lusofonia na sua obra. Do ensaio à fic-

ção, percebemos o conceito de Lusofonia de Miguel Real, as ideias que o movem 

e apreciámos o seu contributo, desta feita também artístico, por via das obras fic-

cionais abordadas, para que a Lusofonia aconteça. Por tudo quando foi dito, não é 

de todo despiciendo afirmar que Miguel Real, além de convicto adepto desta cau-

sa, é igualmente um dos diletos fazedores da Lusofonia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
242 Idem, ibidem.  

243 Idem, ibidem. 


