
Esc - ::-es... e,o"1a istas
Est.rrnlrs enr lrente da estitua cie

llarqucz de Prrubal. Pela Arenicla da
Liberrlacl.e rlesiilarrr clezenas de autos
a caminho clos teatros, clos cinemas e
,los clubs. l,isboa vive c,utra vida: a
notllrna,-postiq.a.,. altificial. E a
horar rlo suiciclio moral, d:r rnentira,
do pecaclo. (J cloutor -\rtur Augusto,
com proluntlo c.Jnhecintento, apont:l
as incorrecqdes c1e' u11l rlos grupos es'
cull'.r'i, .s,lo rrrliur mo61r:nlerrto p,,r-
tugu€s. Faz a resenha hist6rica clo
.irrrrreiro ministrc,r de El-Rei D. Jos6,e em 5sg11i1l2, rlispara esta {rase:

-.JA lhe devia ter falaclo nos escri-
t_ores rrtodernos, lnas estar.;t )" espera
de uma pregunta sua.,,

I)eixo esczrpar este ligciro comen-
tiirio :

Como preparcu a oportul]itlade. .,
ii a resposta ni.o tarda:

- Entrc os niod:rnos escritores
nctropoltanos, n:io h6 um rinico que
lnerega refcr6ncia especial, Da velha
guarcla ailcla vivern escritores bri-
thantes colno p()r eremplo o coman-
derute Ecluarclo Lupi que, colr.l o seu
excelente livro rEscola de NIousinho,i,
ilrarcou unl lugar cle destaque na
literatura colonial.

- Percliro cloutur, mas, h6 outros
escritores, dignos, rlue t6rn sabido fo-
car os :rssuntos coioniais com eleva-
q5o intelectual.

-Esses escritores mcu caro Agnelcr
Paiva, n6o sao metropolitanos: Fer-
nanda cle Castro, I,'austo Duarte, meu
irn6o Jo6o Augusto e os poetas ca.
1:overclianos I'Ianuel Lopes e .]orge
Barbosa. I'emos arinda o poeta'I'omaz
\-ieira cla Cruz, corn o seu rnagnifico
livro rQuissange, Sauclacle Ncg.ra>,
que ailesar r-le ter nasciclo na metr6po-
le, viveu toda a sua mocidade em
Africa.

-E e[tre os jornalistas ?

.- Posso citar.lhe Juli5o Quintinha
e Pinto. Quartim, que viveram de
{acto a A{rica nos seus nuitiplos as-
pectos para nos apresentareln tenlas
s6rios, dignos de leitura e meditaqd,o.
Os outros profissionais de Lnprensa
vivem nas col6nias, nasceram la, e
voc6 os conhece tio bem conro eu ou
melhor.

Formulo uma objecgd.o melindrosa:

-;Quanto ) mentalidade colorial
na metr6pole?

- O que lhe posso dizer de uma
coisa que, pr6.ticamente, nfr,o existe !?

-Se ela n5o existe 6 necessS,lio fa-
zer-se alguma coisa"

-Trrdol Qrrenr lerrha acompar)ha-
<1o a evolugio da mentalidatle colonial
e a tenha visto surgir do naila at6 atin-
gir esta fase c1e relatir.o interdsse, ter5,
como certo que melhores dias virdo.
Iror emquanto est6 tudo por fazer
quanto 2r preparaqSr: de uma <menta-
lidade colonialD em todos os sectores
da vida portuguesa.

€ necessario encarar o pro-
blema de frente. a s6rio e

sem rodeios

tletorno ao mesmo assunto deba-
tido h5 pouco s6bre os intercAmbios.
\io ptrssu deixar f ugir esta esplendi-
da olrorturridade paiar "arrancar., al-
gurnas,IeclaraEdes iinportantes. Co-
tno base inicial tla obra a enlprecn-
der, pru-nit.rrtalidarle colonial, sdo rre-
cessArios os intercAmbios. Jimais po-
tr.ernos ter uma consci€ncia da noisa
.grandez:r imperial senl o mittr.to co-

nhccrrnetrto das terras portuguesas
do continente e c1o ultram:Lr. O c1r.ru-
tor .\rt rrr A'tstr-1o 1.ppr, -rrrle a nri-
nlra j11.151*11gia. D, co1n-a :ua C,,stu-
macla iucidcz, sintetisa o seu pellsa-
mint. L onstl'uirrdu ,,StaS lrascs:

-E absolutanente necessiirio que
se encare o problelna c1e frente, sem
rodeios. D6sses intercd.mbics depen.
dc, em grancle parte, a creagdo cle
ur.na rnentalidacle colonial. 'l enlio co-
nhecinicnto 11e alguns projectos, al-
tamente louliveis, deviilo a iniciati-
vas particulares e sobrctudo ao ho-
mern de singular visdo que orienta,
hojc, o llinist6rio das Co17.-rnias, o I)r.
\-ieira llachaclo. Foi dele a iniciativa
da vin,la ;r nr-tr,ipol-,le es..olares rlos
I:-ccus de Arrgola e.\[ogarnbirlue e a
ida ,la missdo cirrcmato.;ri Iici es c.,,-
l,''rtias. Sr'i qlre tern eni projecto a
organisagio de uma companhia de
tcatro qrre irh dar especteculos pela
nossa Africa. -{ ida clessa companhia
ciepencle s(r cla creagdo do Tcatro clo
Estaclo, o que estd. par:r muito breve.

Caminho a seguir
Corto o fio c1a valiosa descricio

para insinuar. , .

-iAcha qne isso basta?

-E pouco. H6. que deslocar tam.
b6rn, at6 ;\s terras do continente ne-
gro. escritores, jornalistas e pintores,
ndo em patseio- acentrte bem istol-tras
com obrigacdes para surpreencler a
r-ida dos colciros e dos incligenas, as
suas rLecessidades e as aspi r agu,.s.

-Por sua vc.z. . .

t)s iorrraiistas,las prirrcipais ga-
zetas do ultramar r.,iriam i metr6pole
obs('rvar a trirnsfornlaQiro rnoraj e su-
ciai que nos riltinros anos se oljrroll,
para que essa tra"nsformagdo servisse
tie incitaurento aos portugueses que
longe da \{de-P6.tria, t6rr fd inabtte,
vcl nos seus clestiros nesta hora difi-
ci1 que o mundo atravessa.

No caf6 Jticola, um criado serve-nos
bebiclas cluentes. A nossa conversa
recai na exposigao dos humoristas
contenrporAneos irraugurada no sai,l, r

rr, bre da Socieclade .\acional tlas
Belas Artes, Ern seguida deriva na
politica. . . 

*

Com rrreticdnciasr ndo posso finali_
zar esta entrevista. Eis o rnotivo por-
que gasto mais uma gota de tinta
para la_rlqa.r, rro papel, o inevitivel
ponto lrnal,

Lisboa, Abril,938.
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