
AMADEU CUNHA. 
Subsidios para aprecia~ao da sua vida literaria. 

Nos rnortos cultivamos a nossa solidiio 
Agustina Bessa-Lufs 

Pedro Vilas Boas TAVARES • 

Ao ponderarmos o imenso legado de certas vidas de trabalho q1:1e cada urn de n6s 
conhece e admira, diflcil e nao nos deixarmos tocar pela surpreendente- mas frequente 
- falta de reconhecimento publico e pelo rapido esquecimento a que as respectivas 
obras. marcantes num memento. sao depois facilmente votada.s. Trata-se de uma 
percep~ao bastante generalizada. Como noutras areas, gl6rias e glorfolas no campo das 
letras sao quase sempre efemeras e ilus6rias ... Todavia - tambem e certo - que se urn 
lee;ado e real. mesmo esquecido o nome do seu autor, ele pode continuar a produzir 
frutos no labor dos vindouros, anonimamente incorporado na criac;ao cultural da massa 
de numerosos e inconscientes legatarios ... 

No dia 12 de Novembto de 1963 os jornais davam notfcia do falecimento do 
escritor e jornalista Amadeu Cunha. Na sua segunda pagina, acompanhando o retrato 
do extinto. o Diario de Nol[cias. onde fora tambem <(colaborador distintol>, lembrava os 
seus oitent;:t e cinco anos e enaltecia-lhe os meritos de uma longa e intensa vida 
litera ria. Todavia, hoje nao vale a pen a procurar o seu nome em «pequenos dicionarios» 
e livros de divu lgac;ao .. Nao surpreende no entanto. minimamente, ve-lo referido ·em 
discreta nota - numa obra do f61ego e da importancia de 0 Rornantismo ern Portugal. de 
Jose-Augusto Franc;a'. Com efeito. desde jovem e incipiente plumitivo na imprensa 
portuense, aos ultimos escritos. urdidos na paz domestica da sua biblioteca lisboeta. 
viveu uma dilatada vida, e nela., em varies mementos. conviveu com personalidades e 
movimentos marcantes da cultura portuguesa contemporanea, sendo o seu proprio 
percurso bio-bibliografico - bastante representative - susceptive! de util analise, pelos 
varios contributes informativos que pode fornecer as leituras dos contextos tolectivos 
epocais em que se foi inserindo. 

Amadeu Cunha nasceu em J 878, no seio de uma famflia da burguesia comerdal da 
lnvicta Cidade. Por sua mae, aparentava-se corn a farnllia do pianista joaquirn de Freitas 
Gonc;alves, de conhecidos comerciantes da Rua Formosa, e com os donos da «Casa 
Laporte.», na Prac;a Nova, e seu pai. Eduardo Cunha. trabalhou com o cunhado, }oao 
Ferreira de Freitas Guimaraes, num estabelecimento de famflia que, sito nesta mesma 
Prac;a, deitava as suas portas para a ·Cerca e para o Passelo das Cardosas: o Arrnazem 
Central - modas e confeqhes2

• 

0 romantismo conseguira o "milagre" da associac;ao estreita . no burgo, de 
comercio e poesia (por vezes com nefastlssimas consequencias na feliddade pessoal e 
no regular curso dos neg6cios .. Y, de modo que a Pra(a Nova ela propria se tornara 
ber<;o de poetas' e ponto de encontro e afirmac;ao da nata de varias gera<;oes literarias5

• 

No infcio dos anos setenta a Pra<;a era ja o «grande mentidero do Porto»6
• tendo~s~e 
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entao convertido, no curto perfmetro compreendido entre o Guichard. nos baixos do 
ediffcio dos congregados. e a livraria More. na esquina do Largo dos L6ios. no «ponto 
predilecto de reuniao dos homens graves da polftica e do jornaJismo. da alta merci3ncia 
tripeira e dos bra.sileiros»'. 

Nesta Pra<;a Nova, Eduardo, pai de Amadeu Cunha, conviveu com os fn timos de 
Freitas Guimaraes, frequentemente reunidos a urn canto discrete do Armazern Central 
(nomeadamente Constantino Nunes de Sa, o visconde de Barreiros, Pinto Chaim, Jose 

Francisco Alves de Brito, o comendador Feiteira. o conde de Alves Machado e Celestino 
Prata), e conheceu uma selecta clientela, entre a qual se contou o destronado 
imperador do Brasil e lul\o Cesar Machado. frequentador do estabelecimento sempre 
que vinha ao Porto3• Primo de Tomas Vieira Camacho, «brasileiro» de sucesso. as 

corwersas, as influendas e a habitual leitura de cartas de parentes, amigos e afins, 
embarcados para o novo mundo, contribufam para manter em sua casa urn decor no qual 
se expressava uma t6gica de considera<;ao pelo bras\leiro benemerente e petos novos 
titulados burgueses do liberalismo·. 

A precoce inclinac;ao literaria de Amadeu Cunha ter-lhe-a vindo estimulada. 
sobretudo. deste seu meio social e familiar. particularmente. quando colegia l, da 

frequencia, em ferias. da afrancesada Quinta da Formiga. em Vilar do Parafso. do 
visconde de Proen<;a Vieira . na qual residia uma prima sua . sorte de dama de 
companhia da viscondessa. onde se experimentou lei tor de Herculano e lhe 

condicionaram algumas das primeiras escolhas de leitura10
• 

Como facilmente se reconhecera. o Porto das ultimas decadas do secu lo XIX 
registava urn vivaz movimento intelectual. patente, particularmente. num importante 
movimento associative e numa intensa fermenta<;ao li teraria". Ora. a precocidade das 
primfcias literarias de Amadeu Cunha, de Augusto de Castro e de outros escritores 
coevos, da mesma f.aixa etaria. parece s6 ganhar plena inteligibilidade no quadro social 

da vida literaria da cidade de entao. 
No mesmo ano de 1889. em que ;ovens e promissores estudantes ateavam em 

Coimbra a ··rebeliao" simbolista. com as revistas Os lnsubmissos e Bohemia Nova , na 
lnvicta, Os Novo5 de uma outra revista, «bando iconoclasta de antigas teorias». impelido 

«pela ac<;ao positivista do seculo». continuavam a declamar contra «Os jesuftas» e as 
«teocracias» contemporaneas ... Vinham «na revoluc;ao» mas nao vinham «fazer uma 
revoluc;ao», limitando-se a sublinhar, nas tendas «lev.antadas dispersamente pelo 
imenso campo da verdade». os fulgores da «moderna Renascen~a» em cu rso11

. Com 

efeito, na expressao de julio Brandao, esses eram ja tempos em que o naturalismo 
rompia a blusa 13 

... 

Ao \ado de uma «nova')) gera~ao Hteraria do Porto que frequentava as mesas do 
CafC Portuense (depois Suffo)- Guilherme Braga, Custodio Jose Duarte, Ernesto Pinto de 
Almeida , Pedro de Lima. Alexandre da Conceic;ao . lose Dias de Otiveira ... - ia-se 

esboc;ando uma outra «novfssima» gerac;ao, simbolfsta 1
' . Neste contexto. numa 

ambiencia de difuso decadentismo. arredando-se das normas habituais. rebeldes e 
iconoclastas, a cidade ve afirmar-se, em !893. urn grupo de «nefelibatas» 1~. sintonizado 

com uma geral admira<;ao por Antonio Nobre e pelo S616
, publicado em Paris no ano 

anterior. Na Revista D' Hoje (Porto. 1894), os irmaos Julio e Raul Brandao consagravam os 
fundamentos desta nova atitude, e as polemicas literarias. suscitadas pelos novo:S livros 
simbolistas, extravasavam para o Suifo e para o Carnanho 11

, cervejaria-restaurante, onde a 
noite se juntava urn cen<kulo de ;ovens poetas. assiduamente presidido por Guerra 
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Junqueiro, deste modo se sustentando «galhardamente. na Pra~a Nova, a tradi\;aO 
literaria implantada pelo Guichard»'a. 

Em I 897. urn outro grupo lant;a a revista Os Livres19
, tftulo significativamente 

epigrafado com urn «A quoi von /es regles?» . Na direcc;ao desta revista estao Amadeu 
Cunha. entao com 19 anos. seu fraternal amigo Augusto de Castro. ainda mais novo e a 
quem aquele dava a mao nos primeiros «vagidos li terarios»ro. eo poeta 6scar de Prate'. 

Neste mesmo ana os tres integram a redacc;ao d' A Revisla Litteraria12
, na qual 

Amadeu Cunha e Augusto de Castro assinam trabalhos emparceirando. entre outros. 
com colabora~oes de Te6filo Braga. Lopes de Mendonc;a. Augusto Gil. Olavo Bilac:. 
Mayer Gan;;ao e do pintor Acacia Lino. 

No numero segundo d' A Revista Litteraria, Amadeu Cunha embrenhava-se em 
delicadas esferas. insurgindo-se contra certo burguesismo acomodatfcio prevalecente 
na crftk:a de arte. ao mesmo tempo que chamava a aten.;ao para o talento do futuro 
director artfstico d' A Aguian. No ano anterior. Antonio Carneiro concluira na Academia 
Portuense de Betas Artes o seu curso de pintura e estava agora de partida para Paris. 
Era entao uma promessa. mas urn desconhecido. pelo que o jovem crltlco. sintonizando 
certamente com a aguda sensibilidade do pintor. expressa num gosto e num imaginario 
simbolista e crepuscular, apontava dedo certeiro ao futuro1

• . Nos numeros seguintes (3, 
4 e 5) era a vez de se manifestar a irreverencia crftica de Augusto de Castro. 
particularmente flagelando o que ele considerava ser o tacanhismo intelectual de 
Fernandes Costa2

) , enquanto Amadeu C:unha. numa prosa burilada e crua, continuava a 
publicar fragmentos de uma Vita-Doloris nos quais la tejavam sentimentos de 
comiserac;ao e protesto por aqueles seus seme/hantes que em &as-{ofrd5 e trapeiras iam 
vegetando. a margem de toda a considerac;ao e progresso sociaP6

• Acompanhado da 
effgie do poeta, releve-se ainda. no 5.0 numero, urn artigo altamente elogioso de 
Anton io Feijo. assinado por Silva Campos. valoriza<;ao significatival' em que esta revista 
aparece sintonizada com a Arte, dirigida por Eugenio de Castro eManuel da Silva Gayo2s_ 

Amadeu Cunha e Augusto de Castro Mo-de evocar saudosamente estes tempos de 
juventude. permitindo-nos. com essas evocac;oes. compreender quanto o meio literario 
que frequentaram os estimulou. 

Era Augusto de Castro estudante de Direito em Coimbra, e vindo de ferias a sua 
cidade. encontrava-se as tardes. na Pra~a Nova, no Carnanho. en tao frequentado por )oao 
Grave. Julio Brandao. /oaquim Lei tao e Eduardo D'Artayett. com os seus amigos 
Amadeu Cunha. Antonio Patricio (que cursava entao a Escola Medica), Rodrigo Solano 
e lustino de Montalvao. Travou tambem. nessa altura. rela\;6es de amizade (<que nunca 
afrouxaram» com Carlos Malheiro Dias. natural do burgo e de idade proxima a de 
Amadeu Cunha. No Porto. haveria Augusto de Castro de dar os seus primeiros passos 
de advogado e dirigir dois jomais: o primeiro foi A Provfn.cia, fundado por Oliveira 
Martins, o segundo A Pollia da Noile, por ele proprio fundado. tinha en tao vinte anos19

. 

Na companhia de Amadeu Cunha. por quem confessava «estima de irmao». 
frequentava Augusto de Castro - <~:quase imberbe» mas singrando ja numa prom issora 
carreira jornalfstica -as «tempestades lfricas» do Teatro de S. )oao. onde os 
desempenhos das cantoras de opera suscitavam por vezes ruidosos partidarismos. 
Nessas noites de opera, alem dos referidos Julio Brandao, )oaquim Leitao, Eduardo 
d'Artayett e Antonio Patricio. o leque de convivencia alargava-se a Ricardo Malheiros, 
ao jovem ensafsta Paulo Osorio. ao escul tor Teixeira Lopes, ao engenheiro Antonio 
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Arroio, ao mestre de piano Ernesto Maia, a jose de Figueiredo, entao crftico de arte no 
Janeiro, e ao pin tor Antonio Carneiro, ja devolvido a cidade10

, 

Conheceram na sua padaria do Bonjardim e alguma vez terao consultado urn dos 
homens mais consultados de Portugal em assuntos de cultura historica e literaria, 
portuense acessivel e incontornavel com <~.o seu amor a mesa de tafe , o seu 
revolucionarismo a Passos Manuel e o seu bairrismo impenitenCe»: Jose Perei ra de 
Sampaio (Bruno)11

• Variadas vezes terao visto passar a «ramalhaf figura» na Prac;a Novae, 
beneficiando das suas frequentes vindas ao norte e da solicitude do autor de A Holanda 
pelos jovens literates, lograram mesmo o privilegio de conviver com essa lenda vivan. 

Eleito deputado progressista, Augusto de Castro foi para Lisboa, transferindo as 
suas !ides jornalfsticas para o lorna/ do Comercio e para 0 Seculo. Tinha a sua frente uma 
brilhante carreira litenhia e diplomatica. 

Depois de uma criativa e afanosa juventude, escoada nas tertulias e redac~oes dos 
jornais do Porro, tambem Amadeu Cunha fixou residencia em Lisboa, ja que casou com 
D. Raque\ Cerveira de Albuquerque e Castro, distinta sennora da capital. Nao se afastou 
do jornalismo e os seus amigos continuavam a ser, pred9minantemente, jornalistas e 
escritores. Em 1910 Afonso Lopes Vieira oferecia ao seu «ilustre camarada» Amadeu 
Cunha. da mesrna idade, consigo comungando de urn nacionalismo neo-ro.mantico 
geracional, urn exemplar de 0 Povo e os poetas portugueses e outro do Mon6/ogo 'do Vaqueiro. 
de Gl\ Vicente. por si vertido e adaptado do castelnano, com palavras de cordial estima 
e muita considera~ao . Entre outros tftulos. Amadeu Cunha foi colaborador do Diario de 
Nolfcias, que Augusto de Castro vi ria a dirigir a partir de 1919, e em 1916 -ate on de iria o 
seu demo-liberalismo de raiz familiar e tripeira?- sabemo-lo redactor do R~publica . 

E de sup6r que, a maneira de Augusto de Castrojj ' durante a guerra, -no quadro de 
urn t~mperado e liberal republicanismo. e em Tiome da (,(alma latina» e da latinidade -
Amadeu Cunha tenha acompanhado «emotivamente» a causa que os aliados defendiam 
nas trincheiras, ter~ando armas contra a argumenta~ao de sectores germanofilos 
portugueses. E todavia certo que, findo o conflito. nos pafses Iatinos, a ideia de 
renascimento que ia fazendo caminho, tendia a questionar e transcender o figurine demo
liberal. uma realidade entre n6s prenunciada pe\a experienc\a sidonista e por uma 
intensa doutrina~ao integralista, contribuindo para que, naturalmente, muitos 
elementos das novas gera~6es intelectuais fossem desertando da republica velha1

'. 

Como de si proprio e de Hipolito Raposo disse Antonio Sardinha' ' . as letras conduziam 
estes jovens a polftica. e o seu nacionalismo. de estetico. tornava-se politico. Charles 
Maurras tcujo nome cnegara a figurar entre os co\aboradores da revista Arte) tornara-se 
importante suporte te6rico deste sector restauradonista e. entre os intelectuais ligados 
a aventura da revista Orfeu, manifestava-se fasdnio por Gabriele D'Annunzio (admirador 
de Junqueiro e Eugenio de Castro) e pelo vanguardismo de Marinetti: todos, afinal, 
punham entao os olhos nas «revolu~oes nadonais» europeias. em busca de alternativa 
a uma alegada fa\encia do sistema politko vigente'l<\. Em \4 de Fevereiro de \924 tinha 
inkio em Lisboa o II Congresso da lmprensa dos Povos Latinos. significative evento 
para cuia realiza~ao contribuira o entusiasmo de Augusto de Castro. Era entao difkil 
separar o entusiasmo pela latinidade da geral simpatia com que, nos sectores 
nacionalistas. se acompanhava em Portugal a experiencia italiana11

. 

A trise polltica e econ6mica da I Republica, a amea~adora instabi\idade 
internacional eo 28 de Maio, filho ainda de uma republica ciosamente valorizadora dos 
desfgnios coloniais de Portugal. conduziram a redefini~ao nacionalista do paradigma 
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colonial, de que o Acto Colonial de 1930 se tornou cristaliza<;ao e sfmbolo1~ . De 
formar;ao demo-liberal, Amadeu Cunha, ia ultrapassada a umbrelra dos clnquenta anos 
e com creditos firtnados no mundo do jornalismo19

, e um desses intelectuais que se 
identifica com as propostas «regeneradoras» do Estado Novo. nomeadamente na sua 
vertente ultra marina. integrando-se na correspondente «polftica do espfrito». 

Com Arm indo Monteiro sobra<;ando a pasta das Co/onias ( 1931-1935). a Agenda 
Geral das Col6nias, anteriormente criada, foi dotada de servir;os e meios que lhe 
permitissem tornar-se um forte instrumento de propaganda e cultura ao servi<;o de uma 
mentalidade colonial renovada, no quadro do Estado Novo. Nessa estrutura<;ao de 
servi<;os. coube a Amadeu Cunha a cnefia da Divisao de Publicar;oes e Biblioteca. cujo 
labor pode ser calcu lado ao compulsarmos o Catalogo Bibliografico da Agencia Geral das 
Co16nias (Lisboa, 1943). por si organizado. e onde se espelha a actividade de publicar;oes 
da Agencia ate essa data. 

Promovida pelo ministro Armindo Monteiro, em 1934 tinha Iugar a Exposifao 
Colonial. realizada no Porto, e comer;ava a publicar-se 0 Mundo Porlugues. revista 
destinada a contrariar «cepticos, desanimados e descrentes» de anteriores gerar;oes e a 
mostrar «a larga mocidade das nossas escolas de aquem e alem-mar» a certeza de que, 
vinda de glorioso passado. dispunha ainda «dos elementos precisos para construir 
pr6spero e prestigioso destino». Amadeu Cunha integrar-se-ia nesta dinamica de 
mentaliza<;ao imperial, para cujo exito, desde 1933, cooperavam a Agencia Geral das 
Colonias eo Secretariado de Propaganda Nacional 

A partir de 1935. o nome de Amadeu Cunha passa a figurar. como colaborador. na 
<<Colec<;ao Pelo Imperio», da Agencia Geral das Col6nias. no mesmo ana e na mesma 
colecr;ao em que Lourenr;o Cayolla publica Sa da Bandeira. America Pires de Lima 
publica AntOnio Maria Cardoso. e o capitao Henrique Galvao publica Dern6o.s. sobre as 
campanhas militares de Joao de Almeida em Angola. na regiao dos Dembos e 
Mahungos"1

. No decurso desse ana morre Lourenr;o Cayolla. professor da Escola 
Superior Colonial. que fora enca rregado oficialmente de escrever uma pequena 
monografia sabre An!6nio Enes. Pelos seus meritos intelectuais e grande amizade 
consagrada ao autor, e Amadeu Cunha encarregado por aquela Agenda Geral de 
coordenar e organizar o trabalho que o primeiro deixara incompleto•'. Nesse mesmo 
ano e nesta colecr;ao. Amadeu Cunha inicia a publica~ao de Mousinho. grande capi!iio de 
Africa". Alem dos Mouzinhos seguintes. em 1936 a serie continuava com Cftairnite, «obra 
intencionalmente apologetica» escrita por Alfredo Pi menta. e com Eduardo de Noronha 
assinando 0 explorador Serpa Pi11Lo e Os exploradores Capelo e lve11s. Se tal fosse necessaria. 
nestes simples tftulos poderia desde logo perceber-se que, na li(ao do passado, o novo 
regimen se via como depositario e concretizador de aspirar;oes coloniajs que vinham da 
monarquia constitucional... 

Em 1937 a Agencia Geral das Col6nias leva a efeito uma Exposirilo Hist6rica da 
Ocupafrlo e protnove o filme com este mesmo titulo, de Antonio Lopes Ribeiro•1

. No 
segundo volume do Catalogo desta exposi<;ao, Amadeu Cunha assina Luta contra os 
11egreiros. breve narrativa da epoca agitada em que Sa da Bandeira, contra a corrente dos 
interesses criados, se empenhou na sua campanha abolidonista. 

Com outro folego. em 1938 Amadeu Cunha publica um dos seus mais be!os !ivros: 
lomadas e outros tra6alhos do rnissiomlrio Barroso". Figura aureolada de prestfgio, pela notavel 
ac<;ao missionaria e pastoral etn Africa e na fndia e pela forma serena e desassombrada 
como na Diocese do Porto enfrentara o anti-clericalismo persecut6rio da I Republica•5
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vida de 0. Antonio Barroso podia ser vista como a concretiza<;ao do ideal de dilata<;ao 
da Fe e do Imperio. Nao se julgue, no e.ntanto. neste caso. que e necessaria especial 
preven~ao ao leitor incauto contra canones apologeticos e hagiograficos; o sentido 

nacional e pedag6gico da obra resultados estados de espfrito provavelmente induzidos 
por uma sua leitura de conjunto, mas nao se constr6i a expensas de documenta<;ao 
menos segura ou de uma informa<;ao menos exacta. 

Em 1939 publica outre tftulo na «Colec~ao Pelo Imperio»: Nas vesperas da Descoberta 
(1481-1486). Mais uma obra de divu lga~ao que nao seria posslvel sem a aturada reflexao 

pessoal e a maturidade estilfstica do autor. Demonstrando familiaridade com Fontes e 
estudos de especialistas a quem cita, numa prosa escorreita e \mpTessiva, Amadeu 
Cunha reconstitui com beleza formal. sinteticamente, - e verdadeiramente mestre na 

arte de fazer slntese- as circunstancias em que decorrem as explora~oes marft\mas do 
reinado de D. Joao fl . anteriores a dobragem do Cabo da Boa Esperan~a. Duas 
oporturras cita<;oes da Mensagem de fernando Pessoa harmonizam-se como dima epico 
que se quer fazer reviver. Apesar das circunstancias em que fora premiada no concurso 
literario do Secretariado de Propaganda Nacional de 193'3-1934, a Me~tsagem era ia 
assumida. pelo seu significado «poetico e nacional». como <<a epopeia da modernidade 

portuguesa»'6 

A Exposifao do Mundo Portugues e as festas do duplo centenario ( 1940) vieram -
naturalmente- exigir redobrado empenhamento ao chefe da Divisao de Publica~6es e 

Biblioteca da Agencia Cera! das Col6nias": a agencia iniciou entao, nomeadamente, 
uma <<Colecc;ao do Cicio dos Centenaries», na qual se publicaram importanres estudos 
e fontes sobre a hist6ria ultramarina portuguesa. como .a Hist6ria das Guerras Anqolanas, 
de Antonio de Ol iveira Cadornega, e urn notave l conjunto de roteiros e fon tes 
respei tantes as viagens e aos conhecimentos nauticos dos portugueses, como a Pralica 
da Arte de Navegar, do mestre de pilotagem Lufs Serrao Pimentel. 

Para alem do expediente ordinaria da chefia da Divisao de Publica~oes e 
Biblioteca. Amadeu Cunha continuou - cumulativamente - a fornecer a Agenda novos 

l ivros para edi~ao. Assim, em 1944, refundindo e enriquecendo substancialmente 
materiais reunidos aquando da publica~ao de 1935, publica Mouzinho, a Stla obra e a sua 
epoca•~. uma obra que, refrescada e reestruturada, voltaria a publicar em 1956, na 

vigencia ja da Agencia Geral do Ultramar'". 
Em 1945 a Agenda Cera\ das Co\6nias publica outro trabalho de Arnadeu Cunha, 

desta feita. por razoes pessoais e familiares. escrito com urn sentimento mui to 
particular de enraii.ada simpatia pelo tema e uma clara sintonia com o Gilberte Freyre 
de Casa Grande & Senzala: Sertoes e fronteiras do Brasil. Notfcia da epoca colonial. . 0 autor. «fie! a 
si proprio), nao ambidonou levantar «os o\hos a plnc?oros)), e conservando-se ~a rait 

das colinas», teve sobretudo em vista «ferir as imagina~6es, a ponto que elas pudessem 
recriar, no seu plano, fi~uras e sucessos de cada narrativa)) , tratando de con tar. 
cinematograficamente. «como foi feito o Brasil)) '". Este empenho, o envolvimento 
afectivo do autor e a sua habitual limpidez de estilo conseguiram o mais diffcil neste 
genero de obras: urn livro de leitura atractiva, aligeirado de erudi~ao, mas sem perda de 

valor informative nem ocultac;ao de fon tes. capaz de manter ao mesmo tempo 
interessado nas suas paginas o estudioso eo leitor comum. 

Duas comemora<;oes suscitam duas pequenas publica<;oes de Amadeu Cunha em 

1946: ao V Centenario da Descoberta da Guine dedica urn opusculo. belfssimamente 
executado, concebido de forma a interessar leitores, bibli6filos e filatelistas. e ao 

428 



AMADEU CUNHA SUBSfDJOS PARA A APRECIA<;AO DA SUA VIDA LITERARIA 

centenario do nascimento de Serpa Pinto dedica Serpa Pinl.o eo apelo de A/rica. urn outro 
cuidado texto de divulgac;ao. em sessenta paginas condensando a evocac;ao da vida 

aventurosa deste explorador. 
Em I 95 I continua a escrever do seu posto. na desde en tao designada Agencia 

Geral do Ultramar. Promovendo a Agencia. nesse ano, uma Exposifao de Arte Sacra 
Missionaria nos claustros dos Jer6nimos. Amadeu Cunha entende publicar umas «notas» 
a prop6sito deste even to. sob o tftulo Ano Santo, Arte e Missionafao5

' . Em I 954 pequena 
"reincidencia" de notas brasileiras: S. Paulo e sua estrepitosa Hist6ria52

• E as portas duma sua 
primeira remodelac;ao- em 1957- a instituic;ao continuava a contar tom a colaborac;ao 
do escritor, agora quase octogenario>J. 

A dedicac;ao de Amadeu Cunha aos problemas africanos conduziu-o ainda a .uma 
outra esfera de compromissos e responsabilidades no seio do regimen: foi 
administrador, por parte do governo. das Companhias da Zambezia e de Mo<;amedes. 

Com este percur-so. nenhum galardao lhe seria mais devido do que a Ordem do 

Imperio, com que foi agraciado. 
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NOT AS 

• Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 

I Livros Horizonte. Lisboa. 1993, pp. 556 e 570. 

2 cr. «0 Tripeiro~. v Serie. A no VII. n.• I, 5 de 1951. Comunica~oes dos Leitores. CXL. pp. 2'3 e 24 e ibid .. n.• 2. 6 de 
195 1. p. 47. Joao Ferreira de Freitas Guimaraes fa leceu solteiro. Uma sua irma. Maria de Jesus. casou com 
Giovani Pecorelli, urn napolitano. tenente de infantaria das hostes de G;~ribaldi e filho do juiz de direito Luigi 
Pecorelli: estabeleceram-se no Porto. com neg6cio de especiarias, na casa que denominaram Casa Confialtfa. 
onde viria mais tarde a sera camisaria do mesmo nome (cf. SANTOS, Domingos Martins de Oliveira -
Campanha • Vidas traba/ftosas. in cO Tripeirm. v Serie. Ano VI. n.• 2, 6 de 1950. pp. 37-38. com as correc<;;oes 
feitas nos numeros anteriormente'llndicados}. 

3 Cf. PIMENTEL. Alberto - 0 Porto hd trinta anos, Porto. 1893. pp. 135 e J 36; cf. BASTO. Art\)r de Magalhaes -
figuras Hter<inas do Porto. Liv. Sim&es Lopes. Porto. 194 7. pp.ll 0-lll; estes autoteS. al~m das cases de Faustino 
Xavier de Novais. Soares de Passos e GuiJherme Braga, evocam os de Joaquim Plnto Ribeiro. filho de 
droe-uista. Ant6nio Pinheiro Caldas. mercador de panos. Dias de Oliveira. Jojista de ourivesarla. e Joao 
Marques Nogueir<l Lima. editor e director da «Grinalda•. ourives. 

4 PIM'CNTEL, .!\\berto -A Prafa Nova. ed. da Renascen<;;a PortU%Uesa, Porto. 1916. p. 176. a prop6slto d.e poetas 
que nasceram em predios conlinantes cam este espa~o publico. comec;a- natur<llmente - por evocar Antonio 
Augusto e Cust6dio Soares de Passos. filhos do «droguista da Prac;a Nova), e lembra os casos de Jose 
Frutuoso Aires de Gouveia Os6rio. Ant6nio Aires de Gouveia e D. Ana Augusta Pl~cido 

') Cf PIMENTEL. /IIberto- A Pra(4 Nova. ed. cit., pp. 173-\79, 20l-2l'3. 248-2'50. 

6 PIME.NiE.L, Alberto- 0 Porto M trin\a anos. e<:l . cit.. p. '22B. 

7 BASTO. Artur de Magalhaes- 0 Porto do Romaltlismo. Coimbra. lmpr. da Universidade. 1932. p. 42. 

8 Cf. <0 Tripeiro». V Serie. Ana VII. Comunica(.Oes dos Leilores. CXL, no I. 5 de 1951, p. 23 

9 Cf. CUNHA. Amadeu - Mem6rias. Do <Brasileiro• e seus crfticP>, in <0 Tripeiro>. V Serie. Ano VIII. n.0 2. 6 de 1952. 
pp. 48-51 

10 Cf. CUNHA. Amadeu- Memorias. Cerra (!Uinta, seus se~~horts e outra varia (igura~tlo. in <0 Trlpei ro), V Serie, Ana 
VII, n." 2. 6 de 1951. pp. 28-30 

ll Cl. SILVA. Augusto Santos • 0 Porto em 6usca da Renascen(a 11880-1911}. in cPenelope>, n.• 17. 1997, pp. 51-69: 
SANTOS. Alfredo Ribei ro dos- 0 Porto nos movimenros literarios do Pm do Siculo. •0 Tripeiro•. -ra serie. ano XVII. n:"' 7-8. 
B-9 de 199B. pp. 264-26?. 

12 Bastava-lhes. por entao. evocar <O labaro insurrecto• erguido por Balzac. Flaubert. Goncourts. Zola. 
Baudelaire. E~a. Junqueiro e Cesario ... Cf. Os Novos. Revista de Lileratura, Porto. lmprensa lnternacional. 1889. n.• 
1. pp, 1 e 2 Alem dos redactores indicadas na capa • Domingos Guimaraes. Horacia d' Araujo. Serafim 
Lollteim e Vital Oudinot •. co\abora~am neste numero f'ilmir.o de Vilher.a. Manuel de Moura. E.<:luardo d' 
Artayett. Joiio Diogo e Augusto de Mesquita. 

13 Pharmaw1 Prres. Porto. Uvraria Chardron. 1896. pp.V-VI. Vale a pena reter algumas outras lmagens com que 
o autor aqui logra magistralmente sintetizar a for\a das transforma~oes esteticas entao ern curso no pals: 
<Nas leivas da Arte cahiram sementeiras novas. que o vento do norte trazia nas fortes azas, e que vao 
germinando em maravilhas. 0 barro da t6rma amoldou-se admiravelmente as mais diifceis e exquisitas 
maneiras. aos baixos relevos mais raros. as composlc;oes mais ineditas- porque a mao do artista amassava-o 
e afagava-o com uma liberdade e uma forc;a domlnadora e agil». 
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14 PIMENTEL. Alberto- A Prafa Nova, ed. cit .. p. 201. 

15 Cf. FRANc;A. Jose-Augusto- op. cil .. p. '556 Sobre (Qs Nefelibatas» cf. BRANDAO, Julio- Gaferia das sombras. 
Civiliza)ilq Ed .. Porto. sld., pp. ~9-66. 

l6 Esta admira~ilo do Porto Jiterario por Nobre e pelo 56 patenteia-se. nomeadamente, de forma expressiva. 
em Preto Ito Bra~w. Revisla se·rnana(lllustrad'a. Ano I. n.• I (23n/1896}. 

11 BRANDAO. Julio- Galeria das sombras. ed. cit. p. 63 

18 PIMENTEL. Alberto- A Pra,a Nova. ed. cit., pp. 248-249. 

19 Com redac)ilo na Livraria de Souza Brito & C.ia- Editores. Rua do Almada, 104 a 114. Porto. 

20 A expressao e do pr6ptio Augusto de Castro que. num discurso por ocasiao do centenario do Diario de 
Not(cias. na homenagem que a si e ao jornal promoveu a Associa)ilo dos )ornallstas e Homens de Letras do 
Porto, teve ocasiao de evocar as circunst~ncias da sua distante iniciat;ao litera ria. no Porto, c-om catorze anos· 
feitos (cf. «Diario de Noticias, de ll/11/1964. p. 7). Com dezasseis a nos escreveu o seu prime.iro livro- Religiilo 
do Sol ( Prasas Rusticas} - exprimindo. por ocasiao da publica~ao Koimbra. Frant;a Amado. 1900). os seus 
sentimentos de afectuoso reconhecimento a Amadeu Cunha (d. TAVARES. Pedro V. B.- A prop6sitb da "Religiao 
do So!", in <{Q Primeiro de Janeiro». 20/3/1985, em Das Aries I D.as Letras. p 16}. 

21 6scar de Pratt publicava neste Fasc. I o poema Alma exangue, dedicado a Amadeu Cunha: Gon~alves 
Cerejeira colaborava tambem como poema Tysica. e. as pp, 13-18, Amadeu Cunha fazia sair um texto seu 
int itulado A rnorrer d'amor. fragmento de Vita-Do/oris. livro •em prepara~ao> que. apesar duma insistente 
aten<;ao dispensada. nao chegou - que saibamos - a ser publicado. Nesta altura ja 6scar de Pratt se teria 
tornado am1go do "imberbe" AU\:USto de Castro. Conta-nos este («Diarlo de Notfcias» de ll/11/64. p. II) que. 
por causa de certo agravo estampado num jornal de Viana. o e~critor minhoto o desafiara para duelo. mas ao 
saber a sua verdadeira ldade. resolvera. em vez disso. fazer-lhe chegar uma ca1xa de chocolates ... 

22 0 ! .0 nl1mero desta revista saiu em I de Janeiro de 1897. ostentando como director artfstlco Ernesto de 
Meirelles e como directores literarios Carvalho e Mello e Pereira de Lemos; a redacc;ao e administra<;ao eram 
na Rua deS. Lazaro, 165. Porto. e a editora era a Galeria Bijou de Alfredo Na.vano d'Andrade. Rua dos 
<;:aldeireiros. 24. Porto. A revisla pretendia entao ser bi-mensal; nesta estreia publicava-se um trabalho de 
JUlio de Lemos. datado de Viana. de 1894. A partir do n.• 3 !Maio de 18971 a revista passou a mensa I. No 2.• 
numero ( 1511/ 1897) indicava-se como deposita ria a Livraria de Souza Brito & C.ia, na Rua do Almada. nova 
sede da redacc;ao e da administrac;ao. mas o numero duplo 14 e 51 ja indicava outra sede. na Rua de Cimo de 
Vila. 73. Porto. e outro director artistico. Vasco Ferreira. 

23 Cf. Carneiro Junior. p. 23. Neste numero vern o seu retrato lei to por Acado Lino. 

24 Como nos foi recentemente lembrado. s6 a partir da decada de 10-20 o pintor (encontrou o clima propfcio 
ao exerdcio pleno da sua actividade». te·ndo a sua primeira exposi~ilo individual tido Iugar no Porto em 1901 
(ALMEIDA. Bernardo Pinto de - Pintura PortuguesQ no Seculo XX. Lello Ed., Porto. 1996, p. 69). 

25 Cf. A cn1ica entre n6s. •Revista Litteraria•. n.• 3. pp. 36 e 37: continuac;ao no n.• 5, pp. 73-75. 

26 Come~da a publicac;ilo em •Os Livres> teL supra nota 10). novos fragmentos. publlcados sob o titulo A 
Came, nos numeros 3 e 4 desta revista, davam conta da atribulada vida de uma prostituta que. a paginas 
tantas. se amancebara com urn homem da capital. 

27 Cf. BELCH lOR, Maria de Lourdes- Os Homms e os Livros. 11. Ed. Verbo, Lisboa. 1980. pp. 115-117. 

28 Nesta Revista lttlerna.cional (1895·1896). atente-se. no n.• 2. a publicac;ao da Can,ao do eXJ1io. de Ant6niq Feij6. 

431 



flf.OROVIV.S DCMtAVARCS 

10CUNHA.. Ama:leu 4 ~ 0 "S. IM, 1m stiiJ 'lhwstH fl'ltdrl II'A~/0~. ltJ oQTrlpel~, VSM!!". /1m V'l n." 
U, Abnl de 1~1. ~- till--nl A~M ~ ~teteetupo,oautor leml::ta outm 11\dn'l~~que entlo 
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)~ Cl lEAl, On~Odt CiUllO· AnU_, Fit •• ~ l\1)tl(b t t,_,I!Jr\J S«iil Ed. Cc;6mos, t.bl:o,). IQ9.1 , ~ 
IW·I66. 

38 Cf ROMS. f+tNt.du • liMit~ 1~•1» t ~~ 1~. Ill·~~~ HhtOtit dM ld~i8P. Vol 17 
11'0';111. l)p 19·32. 0 IOI\C «;n1ralu;mo lfii!IJQPOitliiM (OfiS;atlrtdO f'IO ACtO Cd011h1l. e rel!«\\dC) IIi CaiU 
c.~:anlca do lM~IiO Colont.1l Po!\Uilll~:s.t na tttloi!N ,\dflWiiS(mU.-a Ulllall.lari"n• de 1913, wsdtou tilmbM'I • 
natvtahiN'r'(e·tli)O:!.it,M 5ottttsl.lffli1f~cf Sll.VAAITI"'attdol N.alhtuocb ·~kM.I!tstlll~!\1• 
~tfk!o111flt~.tn d .• VIIII.I de H1St6riaduldef.S•. Vol t1 11~9SI.I)p J.t9..t0f, 

l 9 A!Cm dt muit4 rol&bo~ di~paAf nos jOIIW$, tr~lln\1 F"'a o I Nero A \'itl"lt Lf~tt~. de- tienty 
8.:l1a~Jio., OA PJ.\11, de \1idOoeriS3tduu. f m 19'Js. Ma!telo CICliM'I:I okf«o-11·4, <Qmc;INiat(\l 'i. 11111 ~FlU 
~O.Std,..IICw,tmlll\1 

.tO ~lradot t~futam~r..t•p~!;~ EdltOI'Ii.l Atlct.fltts ll'lrOl, dt belonl)ectocs-oifico, lO:.I,CIIl. nk! 
~(~d~ndo ~~~ bil~nta t llllliU·P$1l~S fi-'OI!uravam >tl l~tu,,. ~uift:l ~ JJJa.tllV.a iii lUll pGbii(C> 
tne:ii&ll&melll~cu!l<l . 

..t21U,IO».JDtiV~V. I~ E.m 1 9-,.aA(ft<»Q!Q1dasCol~pubiP:ari~""f\fllt,(~~q,o;l~6:1 
ob!i~~ntod@/J~ut pnN"vupJb)O:Ia«t~\.~.pellUuahil~ Ed lim. tm I~J'U 
Aek<liGtt.llda$(o&(:..niilfllftlii!Q'tl,l. no>MUPJ4:;rir:lcdl!k:IO.III"'t~~~J'\'Illr~tffadc>OO•pni~:Sno 
6o!ti.todeQI[~'It.I)AI!kandoor~I'<Oo;MJI.illQ(CIW\'))&I ~itt.~~·~ IYHJ 

Al TQJICAI,.. I..As ~ • C'IIIMif r ~~AJ IU £.11.W N- Ill •.ftf\.ilt.J dt Hi$\6t1adt; 16ef~S•; VQI Ill ll9%11 p 
103 c;nmo·l sahido, pelf ~&ode~ ~lj.io 1\":thlOU.W: o .Conpi\MO tb HISI6ria dnf 1'\:ortlliNtin no 
,\o\undo, iii5.CIOm~~t'll.tdii\.C'J!Id!:vili~J~~~e.lar.-nnubl~peb~aem 19).& 
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46 Catafogo Bibfiografico da Agencia Geral das Coloni.as, Lisboa. 1943. p. 155. 
47 A este prop6sito compulse-se Contribui,ilo Cultural da Agencia Geral das C~lonias nas Comemora¢es Centerulrias, 
! 941. com Ante16qu/o de }ulio Cayol!a, A€ente Cera! das Col6nias. 

48 Lisboa. Agenda Geral das Col6nias. in 4.•. 445 pp. 

49 Mouzinfto - Ac(ao, PetiSainento . a Ep()(a, in 4.•. 276 pp. 

50 Advertencia. p. 7. 

51 Separatado n.~ 318 do <Boletim Gera!do Ultramar»: 19pp. 

52 ~epa rata do n.• 344 do <Boletim Geral do Ultramau: 18 pp. 

53 Cf supra citado Mouzin!io, de 1956. 
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