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OS MAIAS
Li pela primeira vez "Os Maias" ainda no Liceu. Li-o por obrigação e não
com a vontade e entusiasmo que este clássico da literatura portuguesa
merecia.

Só mais tarde, já em idade adulta, e com outra maturidade literária, numas
férias passadas na planície alentejana, resolvi abraçar de novo esta obra-
prima de Eça. Um romance incrível, profundamente descritivo e mordaz,
que é capaz de retratar, com humor, a sociedade lisboeta da segunda
metade do século XIX. 

Nesta obra, encontramos o retrato de uma alta burguesia profundamente
decadente, quer a nível político, quer social e cultural. Este livro marcou-me
sobretudo pelo seu estilo inconfundível que me fez mergulhar na história
arrebatadora de uma família aristocrática ao longo de várias gerações.

A ESCOLHA DE LUÍS LEMOS

Eça de Queiroz





Nuno Ferreira não é um autor muito conhecido ou sequer era um
autor. Era jornalista do Público onde fui seguindo as suas
grandes reportagens. 

Há uns anos, em 2008, aventurou-se a atravessar todo o país,
literalmente a pé. Foi um percurso pungente, com excelentes
histórias e uma abertura pessoal intensa e dinâmica. Fiquei
siderado pela obra e com vontade de soltar amarras e fazer o
mesmo. Como não é para todos, eis a minha homenagem
particular ao "Portugal a Pé", uma longa reportagem sobre o
Portugal Profundo.

PORTUGAL A PÉ

A ESCOLHA DE JOÃO OLIVEIRA

Nuno Ferreira





A REPÚBLICA DOS CORVOS
Satírico. Mordaz. Irónico. Absurdo. Inquieto. Desarmante. Sórdido. Surreal.
Contracorrente. Às vezes amargo e negro. Sete contos de um
talentosíssimo escritor. Lidos ali entre os 19 e os 20 anos, sem saber
muito bem ao que ia, pela ordem do índice. Foram o aperitivo ideal para,
mais tarde, dois saborosíssimos pratos: O Delfim e Balada da Praia dos
Cães.

Então, regressando a este livro de contos: Dinossauro Excelentíssimo
(magnífico, irónico, azedo, corajoso, datado apenas aparentemente!), As
Baratas (distópico, noir, arrepiante), Lulu (bruto, grotesco, perverso) e o
primeiro, que dá o nome ao livro, com o seu corvo Vicente – alfacinha de
gema, velhaco, esvoaçante, larápio, ateu e sabichão, personagem
contumaz de uma Lisboa que quando o li já quase desaparecia e que hoje
é senão uma miragem – são os meus contos preferidos deste bestiário
literário assinado por José Cardoso Pires.

A ESCOLHA DE JOSÉ AGUIAR

José Cardoso Pires





CÃO COMO NÓS
Cão como nós, de Manuel Alegre, foi um livro que li, já há muitos
anos, mas que me tocou particularmente. Com ele ri e chorei. 
E não há melhores histórias do que aquelas que nos fazem sentir.

Nesta história, sobre a amizade entre um homem - uma família - e
o seu cão, o Kurika, revi muitos momentos e peripécias vividos
por mim e pelo meu primeiro cão, o Gullyver, um labrador preto
que, durante 14 anos e meio, foi o meu melhor amigo, fez parte da
nossa família, e ‘falava’ como nós.

A ESCOLHA DE SOFIA RAINHO

Manuel Alegre





A MENINA DO MAR

A ESCOLHA DE MARGARIDA FIÚZA

Sophia de Mello Breyner Andresen

É um conto bonito e inesquecível, daqueles que começam com “Era uma vez…”, e
narra a pura amizade entre uma menina muito pequenina que vivia “no mar” e um
menino que vivia na terra, numa casa na praia. A menina queria conhecer a terra, o
menino queria conhecer o mar. Além da troca de vivências e sentimentos entre
ambos, o menino ofereceu-lhe presentes da terra: uma rosa, uma caixa de
fósforos e um copo de vinho. 

A partir daí, o perfume da rosa encanta, ao mesmo tempo que consegue
entristecer com as memórias que traz; o fogo é efémero e deslumbrante quando é
pequeno, mas queima e é devastador quando se torna desmedido; o vinho é
alegre e corajoso, podendo, porém, descarrilar para vício quando bebido sem
moderação. Simbolismos implícitos em diálogos simples e inocentes. 

A rosa, por exemplo, é linda e cheirosa, mas como diz a menina: “Na terra há
tristeza nas coisas bonitas”. Responde o menino: “Isso é por causa da saudade”.
“A saudade é a tristeza que fica em nós quando as coisas de que gostamos vão
embora”.

CONTINUA...



A ESCOLHA DE MARGARIDA FIÚZA

Foi este livro infantil que me apresentou Sophia de Mello Breyner
Andresen, uma das mais marcantes poetisas portuguesas. Foi esta
prosa que me levou a lê-la muito mais e a gostar de poesia para
sempre. Um dos livros que marcou a minha infância, parte do meu
gosto literário e a minha vida. Com Sophia partilho o fascínio pelo
mar, pelo sol, pelas coisas belas, pela liberdade. E pela
simplicidade. Como a descrita neste pequeno poema, nesta
reflexão de duas linhas (dois versos), que diz tanto e tem de novo o
mar como fonte de inspiração e de respostas para algumas das
“nossas questões”:

Inscrição
Quando eu morrer voltarei para buscar
Os instantes que não vivi junto do mar



QUE LIVRO MARCOU A
SUA VIDA?

E A SI?


