
 

JOSÉ RIBEIRO FERREIRA E ALBINO URBANO, OS 
ESTUDIOSOS, COIMBRA , FACULDADE DE LETRAS, 

NOVEMBRO DE 2004 (145 PÁGINAS) 

Coube-me a honra de apresentar esta obra conjunta de José 

Ribeiro Ferreira (autor do “Relato Primeiro”), Professor Catedrático 

da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, prezado Colega 

e amigo de longa data, e de Albino Urbano (autor do “Relato 

Segundo”), inestimável companheiro de viagens. Circunstâncias pro-

pícias assim o ditaram… Agradeço, por isso, à Sra. Dra. Zélia Sam-

paio, uma verdadeira “madrinha” de todos nós, o convite que me 

endereçou para estar hoje aqui, a participar no lançamento do volume. 

E é com imenso gosto que o faço. 

 

A quem apresenta um livro pede-se que seja claro, ilustrativo e, 

tanto quanto possível, apelativo. Pede-se também contenção nos elo-

gios, sobretudo se a obra a apresentar os não merece de todo. Não é o 

caso do volume em apreço. Estamos perante um “roteiro de viagem”, 

ou “relato de viagem” (palavras dos próprios autores) fantástico, ali-

ciante, de pendor histórico, didáctico, memorial, poético…  

Este “roteiro”, que na sua primeira parte [“Relato Primeiro”] é 

da responsabilidade de Ribeiro Ferreira, é superiormente enriquecido 

por uma série de fotografias (a preto e branco e a cores), que fixam na 

nossa retina momentos memoráveis e a “magia dos lugares” (palavras 

do subtítulo), bem como por um poema épico [“Relato Segundo”], 

sendo estes dois contributos da responsabilidade e da autoria de um 

dos “estudiosos”, o Dr. Urbano, co-autor do livro. Trata-se de um 

poema em 11 (onze) oitavas que retém na nossa memória, em valoro-

sos versos, o encanto de alguns pontos fortes da viagem, como a pas-

sagem pelo Olimpo (o monte, claro!), as Termópilas, Tessalonica, 

Cavala, Filipos, Meteora, Dodona, Corfu e Atenas.  

Voltemos desde já a atenção para o “Relato Primeiro”, do 

Doutor Ribeiro Ferreira, que tem como subtítulo e tema: “Passos 

Memórias Gentes Sítios”. 
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Aquilo que nestas páginas mais atrai e nos seduz é serem um 

misto de impressões, de lições, de reflexões, de ficções, expressas 

num estilo ora clássico, ora ameno, ora coloquial, ora poético… Ao 

jeito “impressionista” do Garrett das Viagens na Minha Terra, via-

gens inesquecíveis, que nos transportam amiúde, sem que se dê por 

isso, do real ao imaginado, do visto ou ouvido ao ficcionado. Em 

Garrett – todos se lembram - vemos o narrador a quedar-se, por 

momentos, a decifrar pedras antigas, ou a apreciar as conversas ani-

madas de campinos e varinos que vão no barco para Santarém, ou a 

imaginar pousadas que poderiam ter sido palco de românticos dramas, 

ou ainda a ficcionar um entrecho para um drama mefistofélico, ou a 

recitar poemas…  

Também em Os Estudiosos assistimos a este devanear constante 

entre a história, a paisagem, as pessoas e o mito, quando as vozes se 

entrecruzam e confundem, as vozes de há quase três mil anos e as de 

hoje… Há, na verdade, algo de naturalmente e agradavelmente garret-

tiano neste deambular pelas terras e pela memória. Por isso me agra-

dou tanto o livro. E não contribui menos para o encantamento geral 

que nos deixa a sua leitura a ficção de um manuscrito perdido e depois 

reencontrado, mas com lacunas que o autor, na sua modéstia, diz não 

ter conseguido preencher na íntegra… 
E que dizer do título? Os Estudiosos. Não quererá evocar um 

título arquifamoso, Os Argonautas, mas aqui a referir argonautas dos 
tempos modernos, que partem em busca de um tesouro muito especial, 
o do saber? Em boa hora o autor recuperou o nome de “Estudiosos” 
(que surgiu em Corcira a identificar o autocarro) para designar todos 
os que embarcaram nesta bela aventura que foram os nove dias (1 a 9 
do mês de Abril) da viagem à “Mãe-Grécia”, como lhe chamou, com 
toda a propriedade, Ribeiro Ferreira. Mas, além do mais, estamos 
perante um livro que interessa a leitores estudiosos, amantes do pas-
sado, que possam querer viver essa aventura de outro modo, através 
da leitura e da memória. E nada lhe faltará, porque o autor conseguiu 
traduzir ao pormenor a atenção, a excitação, o assombro que todos 
sentimos ao percorrer tempos e espaços tão antigos da Grécia. Luga-
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res de uma Grécia que, diz o autor, “de tão falados e lidos, mais sen-
tíamos do que conhecíamos”… As paisagens míticas, os lugares que 
para nós só existiam nos livros, os heróis, as cenas em que intervie-
ram, as histórias que protagonizaram, os caminhos que palmilharam, 
os rios que atravessaram, as árvores que vimos, as cores variegadas 
dos montes e planícies, os diálogos que não escutámos, as obras de 
arte que presenciámos, os museus que não pudemos ver (graças aos 
Jogos Olímpicos em preparação) - e que guardaram para si, quais 
dragões, os seus tesouros -, etc, etc, etc… De tudo encontramos neste 
livro de leitura ameníssima, que sustenta a nossa frágil memória com a 
memória do coração.  

Dele e do seu autor se pode dizer o que o próprio (que às vezes 
veste a pele de narrador, outras de copista e ainda a de relator) disse a 
respeito da nossa empenhada guia Nina Romanos: pela sua voz auto-
rizada, “as pedras falaram, os montes revelaram, os bosques disse-
ram”. Falaram ainda, acrescente-se, poetas gregos, épicos, líricos ou 
trágicos, falou São Paulo no Areópago, e ouviu-se também a voz de 
poetas portugueses (Fiama Hasse, David Mourão-Ferreira, Manuel 
Alegre, …). Mas falou em especial um poeta - que, no entanto, nunca 
reclamou para si essa qualidade: José Ribeiro Ferreira. Poeta, sem 
dúvida, não apenas nalguns poemas “anónimos” que se encaixam 
naturalmente no relato e procuram captar o espírito do lugar que deu 
origem à evocação, mas também nas páginas que aliam à informação 
arqueológica e histórica uma grande qualidade poética. Prosa poética, 
assim se designa este género de expressão. Os próprios títulos dos 
capítulos que integram este relato de viagens o confirmam: 

“Nos caminhos de Jasão” 
“Nas terras de Orfeu” 
“No reino dos monges e das águias” 
“Pindo: O matizado dorso branco do cavalo” 
“O calor do olhar de Zeus e da Mãe Terra” 
“As terras dos Feaces e o sorriso de Nausícaa” 
“Atenas: ‘Escola da Hélade’, cidade dos festivais” 

“Encantos de Coimbra na hora da chegada” 
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Como se vê, os títulos dizem bem da tonalidade de uma obra 

que oscila entre o real vivido e o mítico evocado a cada passo. 

Saboreemos agora, mais em pormenor, o livro, começando pela 

partida. 

“Nos caminhos de Jasão” 

Saindo de Coimbra, Santarém e Lisboa, 31 Estudiosos partem 

para a viagem à “Mãe Grécia”, numa espécie de itinerário por todos 

sentido como viagem e romagem às nossas últimas origens. A chegada 

a Atenas, alta noite, a dormida à pressa no Hotel Metropolitan, a par-

tida, manhã cedo, para a viagem até Tessalonica, passando pela 

Tessália (a terra de Aquiles) e a Macedónia (a terra de Filipe II e 

Alexandre Magno). Pelo caminho, lugares que pensávamos existirem 

só nos livros e que acordam velhas memórias: Maratona: um silêncio 

de morte, o estafeta à desfilada, com a notícia da vitória de Atenienses 

contra os Persas; mais adiante, Tebas (e a chegada de Édipo, velho e 

cansado), e o monte Parnaso, ao fundo; a Eubeia e o sacrifício de 

Ifigénia na Áulide; depois, o histórico desfiladeiro das Termópilas, a 

coragem do comandante espartano Leónidas contra Xerxes (e o por-

menor descritivo, como num filme: à direita, à esquerda, mais à 

frente…), “Gregos e Persas na morte irmanados” (a lembrar o ensi-

namento clássico de que na guerra não há vencedores nem vencidos, 

só vencidos); registado o famoso dístico de Simónides, um breve 

epitáfio que se converteu num eterno memorial (que nem o bolor, nem 

o tempo, que tudo vence, destruirão): 

 

Estrangeiro, vai contar aos Lacedemónios que jazemos 

Aqui, por obedecermos às suas normas. 

 

Continuando a travessia da Tessália na companhia dos montes 

Pélion, Olimpo (o “nevado Olimpo” de Homero) e Pindo – nomes de 

míticas ressonâncias – chega-se a Volos, cidade portuária, a antiga 

Iolcos, “de onde partiu Jasão com os Argonautas”. 
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Por vezes, neste desfiar contínuo da memória, captando imagens 

que passam pela retina, o narrador primeiro passa a palavra a um 

narrador segundo, misturando-se então tempos e espaços. É o que 

ocorre, por exemplo, quando é dada a palavra a um ancião visionário, 

que fala longamente da história mítica dos Centauros Quíron (mestre 

de Aquiles) e Nesso (ligado à tragédia de Héracles). E o ancião 

continuaria a desfiar a história, se…, escreve o narrador principal:     

“A barba encanecida do ancião ainda tentou dizer: ‘Juro-vos que        

é verdade. Eu vi’. Ninguém o escuta. Todos estavam já no    

autocarro.” 

A viagem continua. Entra-se na maior região da Grécia, a 

Macedónia. Terra de extensas planícies, verdes montanhas, vales         

e desfiladeiros. Olhando a costa, vê-se “um rendilhado de golfos, 

cabos, praias, rochedos, povoações”. Chegada a Tessalonica, a 

segunda cidade da Grécia, e ao hotel Capsis, na hodos Demokratias 

(‘rua da Democracia’). Mas a rua que atravessa a cidade, a famosa    

via romana que ligava a costa da Iónia a Bizâncio, é a hodos     

Egnatia, a uia Ignatia (de que se viu um grande troço) – via esta    

que deu nome à auto-estrada que se está a construir com dinheiros     

da U.E. 

 

“Nas terras de Orfeu” 

No terceiro dia, de visita às terras de Orfeu, visita a Anfípolis, 

Kavala e Filipos. À passagem pelo rio Estrímon, a imaginação solta-se 

de novo (como tantas vezes ocorre em Garrett…) e recordam-se os 

gritos dos Persas a serem engolidos pelas águas geladas do rio e 

escutam-se as palavras dos Persas de Ésquilo. Em Anfípolis, rica em 

madeiras e em ouro do Pangeu, a visita ao museu arqueológico é 

complementada com o testemunho histórico de Tucídides. E depois da 

lição da história, a atenção volta-se para a generosa natureza: 

“À direita, o mar Egeu, calmo e plano, continua a seguir-nos, e 

toma cores diversas: o anil acena mais distante; a franja turquesa, mais 

próxima, recorta-se nos contornos sinuosos da praia e das rochas”. 
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A narração da visita a Filipos, estação arqueológica atravessada 

por uma estrada (ao lado da antiga via Ignatia) e na qual se destacam 

o Fórum, a basílica paleo-cristã e o teatro, além do edifício das latri-

nas, dá azo a várias interferências entre o passado mítico-lendário e o 

presente vivido. Às vezes, essa interferência é motivada. Assim acon-

tece quando se atribui ao “rezinato” bebido ao almoço a responsabili-

dade do devaneio imaginativo que a visita ao suposto cárcere de        

S. Paulo provocou. Uma segunda ocorrência surge já junto ao teatro, 

palco de tantas peças da nossa memória, a respeito da tragédia 

Medeia. Escreve então Ribeiro Ferreira, a imaginar o final do 

espectáculo: 

“E os espectadores, inquietos, de olhos tensos, na expectativa, 

sabem perfeitamente o que vai acontecer: o protelamento do exílio por 

um dia, o envio do manto mágico que causará a morte de Creúsa e de 

Creonte, o sacrifício dos filhos e a retirada da protagonista, Medeia, 

no final, no próprio carro do Sol. Ouço os aplausos, vejo os olhos 

fixos, assustados… E espesso silêncio instala-se, opressivo, até       

que, aos poucos, acolhedoras, aprazíveis, as vozes do grupo sobre-

põem-se.” 

Logo a seguir - vai o autocarro na já referida auto-estrada que 

retém o nome da antiga Via Ignatia - a memória volta a correr à des-

filada. Agora essa memória, feita de imaginação, tem a marca da his-

tória. Permito-me destacar de novo – apesar de um tanto longo - um 

trecho de antologia, que ilustra bem como se integram num relato de 

viagem fragmentos de história antiga e como através de perguntas 

(que escondem afirmações) se pode despertar o interesse do leitor. Eis 

o texto: 

“E nesse vertiginoso denovelar, a toda a brida passa um cava-

leiro que de imediato se some na curva mais além. Que notícia ou 

desgraça o apressa ou o leva a acicatar a corrida do cavalo ofegante e 

cansado? Irá anunciar a proclamação de Gordiano para a realização 

dos Jogos Píticos em Tessalonica, em 241? Ou vai anunciar a Bizân-

cio que, nesta “clara e fresca primavera” de 254, os Godos e Hérulos 
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cercam e ameaçam Tessalonica e que a cidade só resiste graças à 

coragem dos seus habitantes e à solidez das muralhas recentemente 

reconstruídas? Ou pressagia morte essa sua pressa? O anúncio da 

morte de Galério no seu faustoso palácio que nem chegou a concluir? 

Ou irá levar a todas as capitais do Império a proclamação do Edicto 

de Milão (313 A. D.) que estabelece o Cristianismo como religião 

oficial?” 

Poderiam multiplicar-se citações semelhantes. Todo este capí-

tulo, de resto, assenta numa alternância entre o que se viu e o que se 

ficcionou. Caso paradigmático é o da história de Orfeu, o mítico poeta 

trácio que, por amor a Eurídice, nas margens do Estrímon se perdeu. 

Virgílio, pensativo, “sentado no terraço de Brundisi”, e Ovídio, apre-

sentado como dândi e irreverente, são convocados para a evocação, 

que desta forma fica extraordinariamente enriquecida. 

 

“No reino dos monges e das águias” 

O dia seguinte traz-nos a visita panorâmica a Tessalonika e a 

viagem até Kalambaka, a cidade que fica no sopé dos Meteora. Pelo 

caminho, desfilam os locais e as memórias: Larissa, terra de Hipócra-

tes - e o autor, incorrigível, a imaginar os “estudiosos” médicos a 

jurarem o famoso juramento, e a perguntar-se, criticamente (numa 

nota de pessimismo): mas será que ainda se jura este juramento? E 

ainda Tríkala, terra natal de Asclépio, já referida em Homero. Depois, 

as primeiras impressões (e compras) em Kalambaka, que a visita a 

Meteora, lá no alto, ficará para o dia seguinte, depois de uma agradá-

vel e descansada noite no hotel Amália. 

O dia 5 é dedicado a visitar a mole imensa dos penhascos e os 

mosteiros alcandorados, suspensos - suspensos, dir-se-ia, no tempo e 

no espaço. Uma visita favorecida pela “Aurora de dedos róseos”, que 

“luzia em todo o seu esplendor”, contribuindo assim para magnificar 

aquelas paragens já de si magníficas. Mas no interior do principal 

mosteiro, um assombro. Como escreve Ribeiro Ferreira: “O da Trans-

figuração, um deslumbramento!” Tudo era assim. Quem lá esteve sabe 
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como é difícil dar corpo e palavras ao que sentiu. Só um poeta conse-

gue encontrar o tom e o termo que mais se aproximam do indizível.   

E o poema a Meteora – poema sem autor declarado… - é disso prova. 

Lê-lo é reviver um momento que nem as máquinas fotográficas conse-

guem exprimir. Um extracto: 

“E o espírito plana acima do vozear delido de Kalambaka e de 

Kastrákis 

em procura de alto, de luz, de azul, de sonho. (…) 

Ao descer à planície o espírito parece ainda continuar suspenso 

- Meteora” 

E assim, neste encantamento, continuámos viagem para Ioanina, 

capital do Epiro, sempre acompanhados da Nina e do relator.  

 

“Pindo: O matizado dorso branco do cavalo” 

O caminho para Ioanina fez-se ao longo das encostas do Pindo, 

o imponente Pindo a brilhar na brancura da neve, que teve no livro 

honras de uma breve ode. A descrição da paisagem envolvente é de 

uma enorme riqueza botânica e cromática, desde os castanhos e verdes 

de carvalhos e amieiros, a cedros, alguma cerejeira e ameixieira em 

flor, pinheiros, a par de giestas e outra vegetação rasteira. Mais 

adiante, renques de vinhas baixas. Depois, numa volta do caminho, 

manchas de carvalhos e mais pinheiros; mais além, azinheiras e chou-

pos. Tudo isto – e respectivas cores - registou o turista especial que é 

o autor do livro. Olhos de poeta atento ao mundo natural que o cerca e 

não apenas à veneranda antiguidade das pedras.  

Para descansar das curvas e contracurvas da estrada, uma para-

gem técnica na aldeia montanhosa de Métsovo, de origem valaca, 

como doutamente nos informa o autor. O dia caminha para o fim. 

Chegada a Ioanina, belamente evocada neste livro. No Hotel Epirus 

Palace puderam todos descansar e o narrador encontrou tempo para 

“arquivar as horas do dia”. 
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“O calor do olhar de Zeus e da Mãe Terra” 

A visita a Dodona, famosa na Antiguidade pelas suas florestas 

de carvalhos e um dos mais antigos santuários da Antiguidade grega, 

com referência já na Ilíada. Foi outro momento de exaltação. Sentia-

se (temia-se?) que a todo o instante um carvalho poderia começar a 

falar. Não admira: “qualquer coisa no ar nos dizia – escreve o autor – 

que Zeus devia andar por ali”. Aqui como em outros lugares deste 

espaço místico. No teatro de Dodona, o segundo maior da Grécia (se 

não estou em erro), a memória do copista evoca As Traquínias de 

Sófocles: a tragédia de Héracles envergando o manto envenenado que 

Dejanira, a esposa, lhe enviara, sem saber que lhe enviava a morte. 

Suicida-se. Héracles, sente o fim próximo e lembra como em Dodona 

escutara oráculos antigos que lhe diziam que morreria vítima de um 

morto. Outras histórias são evocadas, ora pela guia, a Nina, ora com a 

ajuda do testemunho de Heródoto, que conta como surgiu naquele 

espaço o oráculo de Zeus. Mas um poema (anónimo…) a Dodona 

evoca toda esta atmosfera melhor do que qualquer narrativa histórica. 

Aí se diz, a dado momento: 

 

“O pousar de uma pomba nos ramos, 

em suave tremura, 

agita as brônzeas folhas por momentos: 

o subtil sinal de Zeus em brisas e cicio.” 

 

A viagem de Ioanina para Igoumenitza é admiravelmente des-

crita, na sua profusão de cores e paisagem, como tantas vezes acon-

tece ao longo do livro. É exemplar a este respeito a descrição de Parga 

– uma cidade que não ficava no itinerário da viagem, e portanto que o 

grupo não visitou, mas que ficámos a conhecer graças ao saber gene-

roso do narrador. 
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“As terras dos Feaces e o sorriso de Nausícaa” 

Kerkira, Corcira, mais conhecida como Corfu, a ilha em forma 

de foicinha. Ao desembarcar do ferry-boat, aguardava-nos o autocarro 

que ostentava o nome do grupo: “Estudiosos”. Corcira, a ilha que a 

tradição identifica com a terra dos Feaces. Verdade científica ou não, 

o poeta entrega-se a divagar: “Sentado, olho o mar azul, na distância, 

onde voga um barco, sereno, as velas pandas.” É Ulisses que chega, 

no momento em que a princesa do lugar, Nausícaa, joga à bola com as 

aias. Ouvimos de seguida, extraídas do canto VI da Odisseia, a súplica 

de Ulisses, e as palavras de Nausícaa, encantada com a beleza daquele 

desconhecido. Ulisses fará como diz a Princesa: dirigir-se-á ao palá-

cio, pedirá para falar com a rainha Arete. Depois, a rainha escuta-o, 

oferece-lhe um banquete de hospitalidade, um aedo rememora cenas 

da guerra de Tróia, Ulisses comove-se, e identifica-se. Toda esta bela 

história, que parece saída de um conto de fadas, é lembrada a respeito 

da ilha dos Feaces, imortalizada por Homero. Melhor ainda: são lem-

brados os inúmeros sofrimentos e as aventuras de Ulisses, que não 

encontra o caminho para Ítaca. 

Neste momento, o pensamento e a memória dão-se as mãos e 

sobrepõem-se, então, as vozes do Ulisses de Homero, de Ribeiro 

Ferreira, de David Mourão-Ferreira e talvez a de Um barco para 

Ítaca, de Manuel Alegre. Ítaca, a “Ítaca que dia a dia se procura e 

sempre fica aquém do lugar onde se chega”, “porque Ítaca é sempre 

aquela que não temos e sempre nos acena de outro espaço ou sítio”.  

Momento de descompressão narrativa: a visita ao Achilleion, o 

palácio de Sissi, carregado de memórias do herói da Ilíada. Depois a 

visita à cidade, de ruas estreitas e comerciais e ambiente veneziano. 

Venezianas também as grandes fortalezas (antiga e nova), e a ampla 

Esplanada, cheia de vida e cosmopolitismo. Muito turística, Corfu-

Kerkira ficava, mesmo assim, no coração. 
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“Atenas: ‘Escola da Hélade’, cidade dos festivais” 

Uma excelente lição de cultura grega, este capítulo. É a voz do 

professor que mais se ouve, e com agrado, e que nos diz que Péricles, 

o grande estadista, quis fazer de Atenas a “escola da Hélade”, “o cen-

tro donde irradiava a liberdade, o progresso, a cultura, a arte”. E sobre 

isto temos então a oportunidade de ler (ou reler) Tucídides, que trans-

creve palavras de Péricles, de ouvir Isócrates a elogiar a cidade pela 

sua vasta actividade cultural, ou as “Nuvens” de Aristófanes, que 

apreciam os templos e as festas da cidade. 

Tudo isto é apresentado de forma “didáctica”, como a preparar-

nos para a visita à Acrópole e à Agora, isto é, ao “coração sagrado da 

polis” e ao “centro da civilidade”. 

Entramos na Acrópole pela única entrada possível, a indicada 

por Pausânias, e que hoje está representada monumentalmente pelos 

Propileus. Acrópole, lugar sagrado encimado de templos, irradiador 

de luz. Seguimos a sua longa e atribulada história, a evolução e diver-

sidade artística dos seus edifícios religiosos (templo de Atena Nike, 

Pártenon, Erectéion), a celebração das Panateneias. Ciceroneados pelo 

professor, ficamos a saber quem construiu o Pártenon, as suas dimen-

sões, as colunas que o rodeavam, a existência da famosa estátua cri-

selefantina de Atena e o que a caracterizava, o conteúdo das esculturas 

que cobriam os frontões, as métopas e o friso interior do grande 

templo. 

Da Acrópole descemos para a Ágora, percorremos em sentido 

contrário o caminho da procissão das Panateneias, avistamos o Areó-

pago, sabemos um pouco da sua história já antiga, escutamos ainda as 

palavras de S. Paulo aí proferidas, “sobre o deus desconhecido”. E na 

Ágora, através de rumores distantes, percebemos que aí pulsava “o 

coração da vida ateniense, política e social”. Daí a quantidade apre-

ciável de edifícios que um dia povoaram e organizaram aquele espaço, 

desde o Buleutérion, o Estrategéion, templos, pórticos, o famoso 

(pórtico) Stoa poikile, a casa da moeda, a Helieia (sede dos tribunais 

de Atenas), entre muitos outros. 
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A visita chegava ao fim. Mas ainda houve tempo para dois 

resistentes, os Doutores Ribeiro Ferreira e Urbano, de visitar o 

Monumento Corégico de Lisícrates e o Templo de Zeus Olímpico, um 

dos mais famosos templos coríntios. E a nós, leitores - estudiosos 

desistentes que entretanto fomos às compras na rua Hermes e outras -, 

não nos restou, não nos resta senão ver estes monumentos através dos 

seus olhos e da sua descrição. Neste livro. 

 

“Encantos de Coimbra na hora da chegada” 

Manhã serena em Atenas, ao gosto de cada um. O tom do relato 

vai baixando. Pressente-se que, com a viagem de regresso, se aproxi-

mam as despedidas da chegada. Sempre com uma ponta de saudade. 

Mas o poeta, cuja arte vem do coração, tem artes para transformar a 

tristeza da chegada em encanto. Por isso, o último capítulo, forçosa-

mente mais contido, quebra a secular tradição coimbrã e ostenta o 

título provocador: “Encantos de Coimbra na hora da chegada”. 

 

Em suma: 

Rigor histórico, interesse cultural, memórias e poesia compõem 

este livro. Mas não se pense que o roteiro só anota o belo paisagístico, 

um extraordinário trecho de tragédia, uma figura histórica memorável, 

um herói exemplar, um poeta de palavras aladas… De todo este mate-

rial é feito o livro, mas também de breves anotações divertidas ou 

queixosas de cenas da chamada vida real, servidas com frequentes 

coloquialismos - que se intercalam e amenizam a prosa poética e clás-

sica do relato - como quando se refere o hotel de Corfu que não agra-

dou a ninguém, ou o almoço pouco menos que indigesto em Ioanina, 

ou as noites dormidas a correr, ou a necessidade de “dar ao garfo”, 

que a guia não espera, etc… 

Por isto, e por muito mais que por inépcia não foi dito, este livro 

ocupará um lugar de eleição nas nossas estantes e no nosso coração. 

Para todos nós – os que tivemos e temos a sorte de fazer parte deste 

grupo que daqui em diante só poderá ser conhecido com o cognome 
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de “os Estudiosos” – o livro constitui o melhor roteiro que algum dia 

imaginámos ter, pois é um roteiro “personalizado” e vivido. 

Compreendemos, por isso, que o autor do “Relato Segundo”, 

constituído pelo poema épico que encerra o volume, o Dr. Urbano, 

tenha dito na segunda estrofe do seu poema: 

 

“E conta-me do sonho transcendente 

com que Zeus inspirou a filha amada 

a juntar um punhado desta gente 

que Atena mantém tão enlaçada, 

e que espera ansiosa e impaciente 

o momento de fazer nova jornada, 

por terras em que a égide fulgurou 

e o divino Homero consagrou.” 

 

Tenho dito. 

VIRGÍNIA SOARES PEREIRA 

 


