
 

 

Túnis, 27 de Maio de 2016 

Meu caro amigo 

As suas impressões de viagem de arte levaram-me a atravessar o Mediterrâneo 

várias vezes. Na minha peregrinação por Itália, senti em Florença a mesma 

serenidade e elegância reflectida nos monumentos, nas pinturas, nos palácios, 

nos jardins. O fantasma de Miguel Ângelo ainda anda por lá a assustar os 

estetas mais febris. 

Dizia o meu amigo que, partindo do Porto di Savona, via Siracusa, pretendia 

ficar dois dias na escala de Trípoli, dando-lhe tempo para ver as escavações 

de Homs, e evitando assim a maçada de papéis e formalidades, a que as novas, 

ou novíssimas, prescrições fascistas obrigavam os estrangeiros que pretendiam 

visitar a colónia italiana, mas atrasado como chegou o vapor, corria o risco 

de que encurtasse a demora em Trípoli sem lhe dar tempo a ver o que desejava.  

Pretendia, este seu amigo, partilhar consigo a alegria da descoberta e do 

encontro com o passado, mas, infelizmente as notícias são desanimadoras. A 

Líbia libertou-se dos fascistas, mas está hoje mergulhada no caos e é 

impossível visitá-la em segurança. A Síria precipitou-se numa guerra 

apocalíptica causada por façanhosos e pudibundos. As ruínas de Palmira e as 

cidades de Alepo e de Homs estão destruídas pelo que me sinto forçado a 

regressar, tolhido, frustrado, ao refúgio sempre acolhedor da imaginação, 

remédio para todos os males, conserto para situações irreparáveis, restauração 

plena das forças perdidas e já declaradas insubstituíveis.  

Neste seu dia de anos, desejo-lhe a felicidade e a tranquilidade compatíveis 

com os duríssimos tempos que vamos atravessando e em nada correspondem 

ao que se esperava.  

Seu muito dedicado, 

Viana de Carvalho 

 

(Carta ficcionada por Maria da Graça M. Ventura, a partir de cartas de MTG a Viana 

de Carvalho) 



 

Tlemcen, 27 de Maio de 2016 

 

Meu caro amigo: 

 

Sei que se soltou de Belém para voltar às suas antigas peregrinações e se 

remeter ao mais absoluto e intangível silêncio.  

Decorridos tantos anos, pergunto-me a mim mesmo o que será feito do meu 

amigo predilecto: e se eu lhe escrevesse? E aqui estou eu, no dia dos seus anos, 

para recordar consigo o início da sua peregrinação por África. Não embarquei 

no Zeus, tive de ir a Alicante para fazer a travessia até Orão, no ferry, e 

daqui seguir para Tlemcen, cidade onde o meu amigo foi recordado há pouco 

tempo. 

Não encontrei aqui a tranquilidade que o seduziu, vai para um século, e as 

minhas impressões são agora muito diferentes das suas. Todavia, são as suas 

impressões que me orientam neste périplo e é a amizade que nutro pelo meu 

amigo que me anima nesta redescoberta de si. 

Seu muito dedicado amigo, 

António Patrício 

 

 

(Carta ficcionada por Maria da Graça M. Ventura , a partir de cartas de MTG a António 

Patrício) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paris, 27 de Maio de 2016 

 

Querido amigo: 

Agradeço o seu entusiasmo e o apreço inestimável pelos meus retratos, bem 

como os solilóquios que me dedicou. Como o meu bom amigo referiu, realizou-

se afinal em Paris uma exposição de arte portuguesa, com mais de quarenta 

quadros meus no Jeu de Paume. Isso foi há mais de oitenta anos. Não estive 

lá. Mas agora, no dia dos seus anos, decidi regressar a França para entrever 

as verdadeiras delícias intelectuais de Paris e, tal como o meu amigo, elegi 

para meus Paços o velho “Hotel do Cais de Voltaire”, de cujos balcões 

espaçosos se defronta, completa, a soberba e principal fachada do Louvre, e, 

entre a Ponte Real e a Ponte das Artes, a vista repousa nas águas vagarosas 

e cristalinas do Sena.  

É conhecida a sua predileção pelos retratos e quadros de «natureza morta» e 

aversão às tentativas de regresso à arte cafrina, que faziam ganir de gozo 

tanto amador conceituado. Pois saiba que os franceses redescobriram este 

gozo. Vim encontrar no Grand Palais uma exposição inquietante de mais de 

duzentas obras do nosso compatriota Amadeo de Souza-Cardoso que, com 

simplificações extremas e meia dúzia de borrões postos a esmo, pescoços de 

girafas em bustos humanos, galgos esganiçados e salamandras pintalgadas, 

conta com críticos mais benevolentes que o velho Vauxelles.  

O que é a arte, meu amigo? Quanto funda é a angústia que motiva a 

impotência de definir cabalmente o que todos nós sentimos que seja! Basta de 

solilóquios, é tempo de beber uma taça de champagne para festejar os seus 

anos. 

Do C. 

Columbano Bordalo Pinheiro 

 

(Carta ficcionada por Maria da Graça M. Ventura, a partir de cartas de MTG a 

Columbano”) 

 

 


