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Preambulo,..
O Doutor Artur Augusto Silva 6 um dos

elementos mais representativos da moderna
eeraqio, nos 1 ua,Iros actuais da Iiteratura por.
tuguesa, A custa do seu talenttr irnpds-se ao
conceito pirblico. Suas ob'as constituem,
sempre, 6xitos de livraria. Cultissimo, desem-
poeirado, modesto, o doutor Artur Augusto
icomo d. geralmente corrhecido), poeta e pro-
sador, critico e jornalista, deixa sempre ami-
gos e aclmiradores em todos quantos tenham
a feliz oportunidade de o conhecer. Como
fundador da editorial ftfomento, lanEou, para o
g,:ande tribuna . da opiniSo priblica, v6rias
obras de aiguns escritores novos cujo mereci-
mento o mundo das letras ainda desconhecia.
Autor dos livros Jlfais $.lem (cangdes), Somance
de Snez de aosbo, Smogem (ensaios criticos),
I)iagem qutisi romdnlica (poemas), .fuodernos grlis-
tos Qorlugueses (caLlernos de critica) e O gnel do
9'mor (rrovelas), o doutor Artur \ugusto nio
podia deixar de ser entrevistado por rnim
icdrca da posigio da literatura colonial nos
quadros do pensamento contemporAueo por-
tuguOs.

Fiz esta entrcvista aos bocados, atravds das
ruas de Lisbta, de dia e de noite. Era neces-
s6.rio encontrar o doutor Artur AugLrsto <rbem
dispostoir,,. para captar suas impressdes. Es-
perei mLritas vezes o doutor Artur Augusto,
i. tardinha, a meio da Avenicla Almirante Reis,

-quando nesta art6ria vibrava intensamente
a alegria 6 fusiante das costureirinhas reco-
thendo aos seus lares, - para ouvi-lo disser-
tar em redor deste tema que me serve cle aie-
g6ria principal: Literatura Colonial.

En6rgico nas suas respostas, o doutor Artur
Augusro, Iogo cle infcio disse:

-Vou ser causticante, incisivo, clurol...
Sou contra o elogio mftuo. Detesto a hipocri-
sia. Coloco a sinceridacje acima das amiiades,
dos circulos ou dos compadrios.

E a seguir. .. :

, - 7ineanh6, com ouira dose cle boa disposi-
gao, resporrrlu i"s suas prcgunta,s. Huje 6 im-
possivt I porqrls li AquilinJ e tive rrma dcsi]u-
sio. Fiquei mal disposto. . .

A exist€ncia de um ".pensamento"
No dia seguinte, d noite, tomamos o electri.

co, na Praqa ,lo Chile, e fomos para a Baixa.
\-agal,undearnos pelo Rocio . .' Restaurado-
res,.. e a entrevista continuou.., assim que
indaguei:

- iExiste, na metr6poie, o sector da litera-
tura colonial ?

Resposta imediata:

-Ndo existel Para que a literatura colo-
nial podesse constituir um sector na literatura
portuguesar era necessiria a exist6ncia de um
<pensamentor,

-; 56 de um pensamento?..,

"Esta tudo eor tazer quanto a preparaeao de uma
mentalidade colonral em todos os sectores da vida
portuguesa metropolitana,-declarou o doutor Artur

Augusto a *llustraeao de Angola,

- E r1e uma <directriz,r. Infelizmente, os
(casosD de literatura colonial sA.o isolados, sem
continuiclade e sem ligaqdo com outros.

- i Quanto ao valor clessa literatura?
O iloutor Artur Augusto sorri,,. nio dei-

xando de afirmar concludentemente :

.- O valor da literatura colonial, entre n6s
6 restrito; tio restrito que qualquer nulidade
se an'oga de escritor colonial, muitas vezes
sem ter-r'isitado o ultrarnar portuSlles.

- ;Nio ser6 exagerada essa afirmaqio ?

-E a prova de que neo exagdro 6 que ou-
tras vezei, pelo nulo valor de obras publicadas

-e1e h5. tantos casos-alguns idolos de barro
r,6m-se aclulaclos e considerados por certos
sectores apenas pelo simples acaso c1e terem
escrito uma novela ou meia dfizia de cr6nicas
cujo tnerecirlento 6 igual a zero.

Entro a tempo:
-Perddo meu caro doutor, mas, esse m61,

ni.o se verifica s6 no sector da literatura co-
ionial.

- Quere uma afirmaglo mais categ6rica-.?
Pors 6ntio fique sabertdo que esse mal verifi-
ca-se enr to,los os canrpos da activida,le lite-
rAria e artistica de Portugal.

Amparo 5 Literatura Colonial
Ao nteu entrcvistado lamento o abandono

votado, pela maioria da Imprensa metropoli-
tana aoJ problemas coloniais nos seus mais
dislrares aipectos. Como jornalista do ultra-
mai, e conro portugues. ndo posso dci-xar de
condenar essa-atitude, de despreso, que s6 me-
rece repulsa, Sem a ajuda da grande Imprensa
nio 6 possivel formar, na metr6pole, a dese-
jada corrente de opiniio priblica a favor das
col6nias; ndo 6 possivel raclicar, na ahna dcr
povo, a <c6lebrerr mentalidade colonial.

Como resposta, ao meu ponto de r-ista, o
doutor [rtur r\ugusto esclarece:

- Infelizmente, a grancle Lnprensa. salvo
honrosas excepg6es, tem as suas culpas no
cart6rio.. Pe16 alheamento que ela r-otou
aos problemas vitais clas co16nias, niio se tem
creado, entre n5s, uma mentalidade colonial
que estimulo os escritor, s do g*nero. Ettt cott-
sequencia disso, a projeccio des sua' obra' e

pr6ticarnente nula se exceptuarmos um ou
dois casos.

Prosseguindo no uso da palavra:

-Como disse, h5. pouco, infere'se, portanto,
que a Literatura Colonial ci como quc uma
hr5spede la Litcratura Portuguesa.

Acentrio a frase :

-Hc,spede,-;porquO ?

-Simplesmente 
porque vive i margem de-

la, sem estimulos nem carinhos de qualquer
esp6cie, salvo a <rtentativa>, sob todos os pon-
tos de vista not6vel, da Ag6trcia Geral clas
Colcinias, com a creag5o de pr6mios anuais.

-Acredito no futuro da Literatura Colonial

-c1igo 
eu. Com a evoluqd,o do tempo ela de-

senvolver-se-6, Ndo tem o mesmo crit6rio?
O doutor Artur Augrlsto. depois dL'rcflcctir

alguns minutos, Iita-rni, e rcnrata:

- Como todos os frutos c1o espirito humano
tambem creio que essa literatura tende a de-
senvolver-se. AlcangarA mesmot entre nris, urn
futuro lisonqeiro quando, na metr6pole, nos
<icapacitarmosir de que as col6nias sio, de fac-
to, partes intcgrantes du Imp6ri!,, tio portu-
guesas como qualq uer provincia, Ib corrt inente.
,Ls arnbigdes coloniais de outros paises, t6m-
-nos chamado a realidade, e rrao esta longc a
hora em qrre a literatura colorrial tomu o pa-
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pel que de direito lhe pertence dentro dosqua-
dros da vida literdria portuguesa !

- Parece que falta o estimulo. . .

-;Conhece a anedocta do Arabe?...-in-
terroga o meu entret,istado com um sorriso
malicioso.

-Ndo. Mas, co:rtinue porque todo eu sou
ouvidos.

-Ora oiga: Qr:ando o 6.rabe tem um inimi-
go, senta-se sua pcrtar esperando pelo enterro.
Pois ern Portugal as colsas passam-se da
mesma maneira. Todos n6s estamos i porta
esperando a efectivaqdo, por mando de Deus,
de qualquer ideia nossa, [mparar a literatura
colonial com estimulo? -Em qualquer outro
pais, sim. Em Portugal nAo. Deixemos correr
as coisas at6 que a forga das circurrstA.ncias
nos con.duzam a resultadus prosperos. E, ine-
vitAvel que isso se d6.

O exemplc d'outros paises
Ao <rp6ssimismorr do doutor Artur Augusto

anteponho ao meu jovial optimismo. r\bordo
a politica dos intercAmbios artisticos e inte-
lectuais, a qual deve ser posta em pr5.tica corn
elementos portugueses, de reconhecido valor,
nas artes e nas letras que labutam na metr6-
pole e no ultramar. Esta ideia, agora tio de-
batida na Imprerrsa e nos sectores da litera-
tura portuguesa, recebe a aprovaqio formal do
doutor Artur [sg11sto que se expande assim :

- Que fecundo seria 6sse exemplo se a 61e
nos chegassemos. Na Italia de hoje, para ndo
cita"r jA os casos da Franga e da Inglaterra
produz.se enr grande quantidade uma optima
qualidadr. de literatura colonial, gracas as {a-
cilidades que proporcionam aos homens das
letras e aos artistas de reconhecido m6rito
quando eles se deslocam aos territ6rios colo-
niais dos paises a que pertencem. At6 na IIes-
panha, a-pesar-da guerra civil, se publicam li-
vros admir6veis como 6sse <rRornancero CoIo-
nialr que the mostrei, ontem, no meu gabin6te
de trabalho.

E com certa inteng5o:

-I\Ias os escritores portugueses, na sua
maioria, r,oltam-se para o que a l.ranga e:
porta para <6pater>.
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