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Resumo 

A arquipersonagem dos romances Para Sempre e Até ao Fim de Vergílio Ferreira procura 

desvendar o sentido da Vida através da palavra perdida dita pela sua mãe moribunda. O autor 

reconstruirá o seu percurso de vida num regresso ao lar da infância na Serra da Estrela e tentará 

a reconstrução do Passado para projectar um Futuro na Serra de Sintra, através do Amor pela 

Mulher que ele identifica com a própria Natureza e que “hipostasia” a Presença e a Ordem. 

 

Palavras-chave: Montanha, Palavra, Amor, Mulher, Sintra. 

 

  

 

 

Abstract 

 

The “archi-character” of Vergílio Ferreira’s two novels Para Sempre and Até ao Fim seeks to 

uncover the meaning of Life through the lost word said by his dying mother. The author will 

rebuild his life’s path in a return to his childhood home at the Serra da Estrela and try the 

reconstruction of the Past to project a Future at the Serra de Sintra, through Love for the Woman 

he identifies with Nature and that “hyposthasiates” Presence and Order. 

 

Keywords: Mountain, Word, Love, Woman, Sintra. 
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Introdução 

 

A palavra para sempre perdida... A epifania da palavra em Vergílio Ferreira... A 

sua demanda até ao fim... Nunca, como até então, o autor havia lançado o 

desafio da palavra, Palavra omnipresente em Para Sempre (P. S.) que domina, 

igualmente, pela não presença em Até ao Fim (A. ao F.), mas os livros de 

Vergílio Ferreira são também peregrinações interiores, viagem às origens em 

que a personagem se questiona sobre a sua razão de ser. Nessa busca, ele 

perscruta a própria linguagem como parte da natureza do Homem, guiado pela 

memória e pela palavra.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
* Licenciada em Línguas e Literaturas Modernas – Português e Francês, Pós-graduada em Sociologia do 
Sagrado e do Pensamento Religioso, Mestre em Literatura Medieval Comparada Portuguesa e 
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de Literatura Tradicional e Oral do Instituto de Estudos de Literatura Tradicional, e de Literatura 
Contemporânea do Centro de Estudos do Imaginário Literário da Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa. 
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Vergílio Ferreira por Júlio Resende  
(in PARA SEMPRE, Edição Comemorativa de1943 / 1993 – 50 Anos de vida literária de Vergílio 
Ferreira, Fundação Engenheiro António de Almeida / Edições ASA, Porto, 1993, p. 181). 
 
É, pois, pela palavra que a viagem acontece e é pelo verbo que encontra a 

resposta para o absoluto da Vida no encontro com a Presença pelo imaginário 

feminino, ou seja, pelo amor: "Palavra absoluta no entendimento profundo do 

meu olhar no teu, palavra infinita como o verbo divino." (P. S., 213), palavra que 

ele não conhece, mas que é capaz de intuir e que o convida a não se deixar 

dominar pelo sofrimento. Só assim "(...) a resignação não surgirá com tristeza 

mas com força que se alcança por um lado em não se deixar perturbar a par da 

consciência da dignidade humana” (ARAÚJO, 1985, p. 83) e só assim o 

indivíduo será capaz de integrar a Ordem.  
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Esta atitude estóica só surge como remate de um percurso e de um profundo 

exame de consciência, intensamente perturbado, "(...) em que a coragem do ser 

deve prevalecer como inspiração e como desafio ao tempo, pelo exercício de 

uma autonomia da vontade, (...), em que o ser humano sabendo-se órgão do 

cosmos se configura como valor axiomático donde irromperá decisivamente 

aquele horizonte visível do futuro que é o do equilíbrio do Homem reduzido aos 

seus limites.” (ibidem, pp. 83-84).  

 

Assim, as personagens procuram, por esse exercício da vontade, a aceitação do 

sofrimento, mas esta não é ainda a palavra, pois, segundo Hélder Godinho: "A 

palavra que a mãe do narrador de Para Sempre poderia ter dito a hora da morte, 

mas que não disse, poderia ser a cifra para a apreensão desta realidade que 

engloba a vida e a morte e que assume e subsume ambas.” (GODINHO, 1995, 

p. 278). Será a aceitação para sempre e até ao fim, já que: "No ideal ético 

estóico toda a revolta é inútil como inútil aparece toda a esperança: a felicidade 

encontrar-se-á no fluir harmonioso da vida, pretendendo-se assim o triunfo sobre 

o desespero. Talvez. Contudo será possível, de facto, apaziguar a inquietação 

frente a questões-limite? Talvez não.” (ARAÚJO, 1995, p. 83). Será que os textos 

nos darão essa resposta? 

 

Nascido numa aldeia beirã, nas faldas da Serra da Estrela, a vida do autor 

pautou-se por uma grande inquietação em relação à ausência dos pais 

emigrantes, embora as tias tenham suprido essa ausência com um carinho e 

rigor que o autor nunca esquecerá e o marcará pela vida fora, na procura de 

uma resposta para as questões existenciais. Tanto assim é que não podemos 

deixar de ver nele a personagem que percorre grande parte da sua obra, a 

arquipersonagem vergiliana que se questiona e questiona a vida.  

 

Escolhida a região de Sintra como retiro final, e cenário do romance Até ao Fim, 

é o próprio que dela nos diz que “Alguém a trouxe de um paraíso perdido ou de 

uma ilha dos amores para uma serenidade de amar: ela é assim o refúgio de nós 

próprios e de todo o excesso que nos agride ou ameaça. (…). A convulsão 

apazigua-se, o ruído afoga-se no silêncio da floresta, o tempo abranda-se numa 
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lentidão genesíaca.” (FERREIRA, 2002, p. 168, citando Vergílio Ferreira, in 

Espaço Invisível, pp. 311-313). 

 

Ainda, nas palavras de Vergílio Ferreira, “(…) o que sobretudo nos atinge é um 

certo despojamento de nós, de tudo o que de lixo em nós se acumulou, de 

constrangimento, artifício, mesmo de ideias e saber nas camadas sobrepostas 

que nos oprimem o pensar. E ouve-se o apelo da aragem a esquecer e sorrir. E 

a reconhecer-se em surpresa que a Natureza existe. E deitarmo-nos nela com a 

infância que tivemos.” (FERREIRA, 2002, p. 165, citando Vergílio Ferreira, in 

Escrever, 1995) – infância a que é preciso voltar para procurar a resposta para a 

questão essencial da vida e fechar o ciclo da existência, no despojamento 

necessário para uma renovação espiritual. Encontrar um título que englobasse 

este percurso foi complicado, mas dominou a ideia de que a palavra percorre os 

textos, sem nunca ser captada, na procura da verdade e do sentido último da 

Vida.  

 

Trabalhar estes dois romances é pegar no seu discurso, imbricando-o, e fazê-lo 

guiar-nos, através do tempo e do espaço, no levantamento dos temas que nos 

propusemos, que têm a ver com a busca metafísica de um tempo e de um 

espaço simbólicos e do seu imaginário. Substituirmo-nos ao seu discurso seria 

quase um sacrilégio, porque não temos, nós também, a palavra que o diga.  

 

 
1. Os ícones do tempo e do espaço 

 

Para Sempre e Até ao Fim são romances escritos, como os títulos indicam, sob 

o signo do tempo. Segundo Fernanda Irene Fonseca, "Em Para Sempre (...) o 

tempo não é um tema, uma questão filosófica, uma técnica romanesca. Ou 

melhor, sendo tudo isso, é mais do que tudo isso: é a representação global que 

emana do romance e lhe é inerente. Tempo e romance formam um todo: a 

configuração do Tempo é interiorizada como a própria razão de ser de uma 

escrita romanesca que se assume claramente como produção rítmica de uma 

experiência temporal fictiva." (FONSECA, Coimbra, 1992, p. 79). Além disso, da 
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leitura de Até ao Fim, não podemos deixar de tirar a mesma conclusão.  

 

Mas são também romances da memória constante que reactualizam esse 

tempo, sem, contudo, permitir uma fixação na vivência do Presente, já que há 

uma situação presente para a qual convergiu tudo o que aconteceu no Passado: 

"(...) coisas que acontecem e coisas que eu fui sendo, para ser agora tudo no 

balancear da memória, instantâneo fulgor, e nada deixar de mim quando o 

silêncio me cobrir." (P. S., 10, negrito nosso), promovendo “(...) a ocupação total 

do Tempo a partir do Presente...” (GODINHO, 1985, p. 277; negrito é nosso) – 

posto que a vivência do instante da ficção seja algo impossível, realidade vivida 

fictivamente.  

 

Diz-nos B. Pottier que "Le seul moment perçu est donc justement celui que l'on 

ne peut saisir. Le "moment présent" est ainsi le seul qui soit vécu ("réel"), et qui, 

en même temps, échappe à sa réalité (chaque faction de temps futur devient 

passé le présent étant une fiction vécue…)" (em francês: “O único momento 

percepcionado é, então, justamente aquele que não se pode captar. O ‘momento 

presente’ é assim o único que seja vivido (“real”) e que, ao mesmo tempo, 

escapa à sua realidade (cada facção de tempo futuro torna-se Passado, sendo o 

Presente um ficção vivida…”) (FONSECA, Coimbra, 1992, p. 80, citando B. 

Pottier, in Théorie et Analyse en Linguistique, Paris, Hachette, 1987, p. 163).  

 

Daí a necessidade que a personagem tem de fazer uma viagem (mesmo a nível 

simbólico, pela recordação) para vencer o tempo e construir um espaço que lhe 

dê a segurança que o fluir do tempo lhe rouba, pois, como diz Hélder Godinho, 

"(…), precisa de construir um Presente com espaço para si, necessita da 

ocupação prévia de um espaço geográfico... " (GODINHO, Lisboa, 1985, p. 279).  

 

Por isso a necessidade da viagem de regresso de Paulo à aldeia natal, em Para 

Sempre, para preparar a velhice na velha casa onde tem as suas raízes, e o 

constante deambular de Cláudio até se fixar em Azenhas do Mar, em Até ao 

Fim, para esquecer a morte do filho e viver um Futuro. O espaço que separa os 

momentos do tempo é, assim, conquistado e interiorizado, pois "(...) a viagem 
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pela vida (...) tende à abolição do Passado e das verdades culturais gastas para 

implantar um Presente..." (ibidem, p. 279) que é, neste caso, um Presente de 

aceitação.  
 

	  
 
Melo – Gouveia, Serra da Estrela 
(in http://www.fontedosnamorados.com/editorfotos/image/FOTO3.jpg). 
 
Para Hélder Godinho, "A obra de V. F. mostra-nos "heróis" ou narradores 

habitualmente fechados em imobilidade, se não presos, mas não deixa de 

valorizar o movimento (sobretudo interior), (...). E se os heróis ou os narradores 

não se movimentam ou se movimentam pouco, mesmo fora do tempo da 

narração, isso deve-se ao facto de viverem um Presente engolido." (ibidem, p. 

279). Daí essa viagem interior, isomorfa da viagem exterior, ser necessária para 

a organização de um novo tempo e de um espaço, viagem que se desdobra na 

viagem pelas mulheres “(...) que hipostasiam momentaneamente a Presença…” 

(ibidem, p. 279.). 
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É nessa viagem e nesse(s) espaço(s) que se situam os ícones do tempo cuja 

simbologia remete para o Presente engolido (a casa, o jardim... de Paulo, em P. 

S., e a igreja do velório... de Cláudio, em A. ao F., entre outros), do qual a 

personagem tem de se libertar, uma vez que qualquer um deles só poderá 

construir o Futuro se libertar o Presente engolido pelo Passado, porque há uma 

"(...) função de temporalidade intrínseca do ser humano que, existindo no 

presente, se manifesta dialecticamente entre a significação de um passado e a 

aquisição de um devir." (SEIXO, Lisboa, 1987, p. 19), o que vai originar um 

monólogo incerto, desarrumado e algo incoerente pela arquipersonagem, 

levando Maria Alzira Seixo a dizer que "(...) a duração romanesca aparece-nos, 

no romance moderno, não instalada, feita de incidências entre variados planos 

temporais experimentados pela consciência da personagem, com uma dimensão 

múltipla e um carácter essencialmente aberto." (ibidem, p. 19).  

 

Estamos perante uma situação em que a personagem procura um conhecimento 

de si mesma para melhor arrumar o seu espaço interior através da evocação, 

pois "A recordação do passado vai ajudar a definir pessoas que uma vez 

revitalizadas, vivas, tornadas presentes pela evocação, revitalizam o espaço 

tornando possível ao autor reencontrá-lo. É necessário, pois, o reconhecimento 

do passado, dada a precariedade do presente” (ibidem, p. 23), até porque só 

com esse reconhecimento é possível uma tentativa para o purificar. Segundo 

Joyce “(…) – há uma revelação da personagem feita a si própria, através do 

quotidiano, em ordem a atingir a sua transparência absoluta, o que se consegue 

através do recurso constante à técnica do monólogo interior.” (ibidem, p. 22) e 

essa é a fórmula privilegiada usada nos dois romances para a viagem interior 

das personagens, embora estabelecendo um diálogo fictício com o(s) outro(s).  

 

Viajar é, em Vergílio Ferreira, aprender a ler os sinais das possibilidades de se 

ser através das imensas hipóteses imaginadas, mas é também a imensa viagem 

da subida da montanha: no imaginário ocidental, subir a montanha é envelhecer, 

descer a montanha é a morte – o que leva Paulo, regressado à aldeia para aí 

preparar a morte, a dizer: "(...) estou assim um instante, que estou a fazer 

assim? Preparar-me para a morte, é da sabedoria antiga...” (P. S., 22) e também 
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"Olho os planos dos telhados embrechados uns nos outros até ao arranque da 

montanha. (...). Daqui donde a vejo, desdobra-se até ao alto em vagas de 

montes. (...). Subo com ela ao apelo de altura, demoro-me no pico cimeiro onde 

o sol me parece atardar-se ainda um pouco (...). Depois desço..." (P. S., 304).  

 

Essa montanha é isomorfa do mar que Cláudio olha, tendo como fundo a Serra 

de Sintra, também num arrepio de morte: "Escuto o mar no seu vasto marulhar. 

Olho-o intensamente na sensação fria e desértica de um naufrágio." (A. ao F., 

100); mar e montanha participam do mesmo simbolismo do imaginário feminino 

engolidor que faz apelo ao regresso ao Todo e aos símbolos da intimidade que 

remetem para a morte, pois a viagem é a resposta à humana inquietação “que 

só se apazigua na morte” (FERREIRA, 1995, p. 36). Essa inquietação é 

resultante da Disjunção, quebra de um tempo de unidade com o Todo, pois, 

segundo Hélder Godinho, "(...) quando, nesse tempo total, começou o percurso 

de uma existência, o Presente fracturou-se em Passado e Futuro e passou a ser 

a vivência no Passado…” (GODINHO, Lisboa, 1985, p. 17).  

 

As personagens vergilianas vivem nesse universo disjuntado, reminiscência de 

um tempo idílico que a infância simboliza de algum modo. Por isso Paulo diz que 

é preciso "Recuperar a inocência num tempo em que se gastou." (P. S., 168) e 

Cláudio recorda Tina, a velha criada, que instaurava na sua vida esse tempo de 

harmonia para sempre perdido: "Tina, ó Tina. Estou tão cansado, Tina. Desde a 

mais remota infância, tua presença. A tua mão sobre a minha testa em suor." (A. 

ao F., 185) – universo disjuntado pela ausência da mãe, já que a loucura da mãe 

é uma forma de ausência que provoca a clivagem do ser.  

 

Por isso, é preciso partir, para unir as duas margens da Disjunção, mas as 

personagens destes dois romances não se deslocam para o estrangeiro: é uma 

viagem circular a sua, do espaço da infância (aldeia natal, na serra da Estrela), 

para o espaço da juventude (cidade dos estudos, cidade universitária), mais 

tarde para o espaço da vida adulta (do emprego e casamento) e regresso à 

aldeia, no caso de Paulo, onde tem a montanha como pano de fundo, já que 

Cláudio escolhe, em Sintra, uma pequena aldeia à beira mar – os dois 
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horizontes da transcendência do ser, como termo simbólico da viagem que 

ambos se propõem, que é "(...) quando o seu senhorio se reduz à sua 

essência..." (P. S., 89), pois "A procura da transcendência a esta luz, toma-se, 

também, construção de "lugares" de transcendência, (...) – os que resultam da 

busca, e a explicitam." (ALCOFORADO, Porto, 1995, p. 66).  

 

A morte é, em Para Sempre, o termo da viagem de Paulo e a resposta para 

todas as interrogações, no sentido de acalmar a sua inquietação face a essa 

questão limite. Na sua imaginação, morto simbolicamente ao ver-se, ele próprio, 

deitado no caixão, seria ainda a última palavra da mãe à hora da morte a 

resposta para os problemas do absoluto e da morte, mas tornada agora 

desnecessária: "Olho-me com estupefacção. (...). Escusas de perguntar agora 

qual a última palavra. A que essencial decifração da vida toda, oh. Bem 

complicada e trabalhosa a vida – é essa. A palavra difícil fundamental 

enigmática. – Tu sabes o que a mãe disse?" (P. S., 83).  

 

Contudo, porque a morte é uma transcendência da condição humana, uma 

passagem para além, a personagem tem de morrer simbolicamente e a morte 

simbólica tem de corresponder a um ritual – neste romance, o da subida da 

montanha: "Subo com ela ao apelo da altura. (...). Depois desço." (P. S., 304), 

pois, como nos diz Mircea Eliade, "Nas religiões que situam o outro mundo no 

Céu ou numa região superior, a alma do morto sobe pelos carreiros de uma 

montanha...” (ELIADE, Lisboa, s. d. [1977], p. l35).   

 

A viagem, que é errância num "fluir impuro", acontece como necessidade de 

purificação desse espaço pela catarse da memória: "Há um amontoado confuso 

de memória, mas sem recordações para o preencher. Memória afogada, 
memória intensa, o pó no limiar das eras." (P. S., 80, negrito nosso); e pela 

epifania da palavra, tautológica do nascimento do ser: "Queria ter uma palavra, 

não a sei. (...) que mundo original se nos separa assim do dizer? Da fundura do 

tempo, de todas as partes do mundo, ouço-a que vem da interrogação que não 

ouso diante do excesso de um homem que vai nascer." (P. S., 245).  
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Assim, a memória faz o apelo a tudo o que está para lá do lembrar e estabelece 

a ponte com o Futuro, que é o do encontro com a Ordem, quando Paulo nos diz 

que "(...) há uma memória que se anuncia no que recordo e está para lá dela 

(...), uma memória que é a forma fluida que se lembra, a imagem exacta do que 

vejo e o que a transcende ao sem fim." (P. S., 47). Isto remete, de alguma forma, 

para a Presença, pois, ao recuperar "(...) o que  o  tempo  estragou, banalizou" 

(P. S., 209),  a memória  faz“(...) um apelo sagrado transmutando, graças à 

distância, os factos do quotidiano banal em marcos da aparição da Presença.” 

(GODINHO, Lisboa, 1985, p. 50); "A recuperar na memória o tempo em que 

transbordava de vida, (...). Relembra, que é que tens a relembrar? Tanta coisa – 

Sandra. E é o que no fim de contas me lembra só. Como se toda a vida se 

resumisse nela, passasse nela e nela se iluminasse e tivesse sentido." (P. S., 

223), já que o imaginário feminino, e Sandra em especial, é a forma da Ordem 

se manifestar, e a Ordem é, afinal, tudo o que tem sentido na memória de Paulo: 

"Olha apenas à tua volta, (...) – esquece. Então terás inscrito o teu ser na grande 

Ordem do Universo. A Grande lei será a tua lei sem que procures saber qual é a 

tua lei. (...), porque a Ordem está em ti, vasta, transbordante, imensa como os 

limites do mundo. (...), recolhe-te a ela com gratidão e a humildade com que 

deves entender-te." (P. S., 298, negrito nosso).  

 

Contudo, a transmutação da personagem tem de passar por esse confronto 

entre o Passado e o Futuro – pela evocação da infância, pura e inocente, tempo 

da "(...) verdade, como a alegria no momento exacto da infância..." (P. S., 47), e 

pela visão da velhice degradada, "(...) na velhice, uma solidão até ao absurdo de 

si e depois é só cair." (A. ao F., 153-154), e "(...), a face encarquilhada de 

pregas. (...). E a barba por fazer, (...), um relaxado." (P. S., 45), até chegar ao 

momento da transfiguração: "Há uma harmonia de ser – sê." (P. S., 298), ou "És 

em ti apenas o máximo de ti. Qualquer coisa mais alta do que tu te assumiu e 

rejeitou como a árvore que se poda para crescer." (P. S., 305-306), pois a 

velhice sempre foi um sinal de sabedoria e virtude. Em “Les vieux des jours de 

L'Apocalipse” (em francês: “os Antigos dos Dias do Apocalipse”), o Verbo é 

apresentado com os cabelos brancos, o que é um símbolo de Eternidade 

(CHEVALIER, GHEERBRANT, Paris, 1982, p. 1011), e de Sabedoria, diríamos.  
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A infância é, em Para Sempre, simbolizada pela criança sentada no baú da 

velha casa familiar onde Paulo cresceu e onde guarda as recordações de um 

tempo original de pureza e de iniciação, aí fechadas nesse velho baú, mas 

também da tristeza das primeiras dolorosas iniciações: "Estás triste. Sentado no 

baú de couro, as mãos no colo, os joelhos unidos. Os olhos fitos no chão. (...), 

estás só, vestido de luto. Por cima há uma imagem da Virgem numa moldura 

antiga." (P. S., 18), já que a loucura e a morte da mãe cedo marcaram o seu 

percurso pela vida, condicionando a escolha das "infinitas possibilidades de ser" 

do indivíduo a despertar para a vida.  

 

Simultaneamente, a imagem antiga da Virgem está presente na associação 

entre o universo maternal e a iniciação à vida, pois, aproximando o simbolismo 

do baú do da caixa e do cofre, nele está depositado um tesouro material ou 

espiritual e a sua abertura equivale a uma revelação, já que, segundo o 

Dicionário dos Símbolos, a revelação divina não pode ser inconsideradamente 

desvelada: o cofre não pode ser aberto senão à hora providencialmente querida 

e por aquele que possui legitimamente a chave (ibidem, pp. 266-267).   

 

Num universo em que a ausência do imaginário feminino que poderia deter esse 

poder o não tem e em que o outro pólo da figura parental partiu para sempre, o 

Passado da personagem é um Passado engolido e, por isso, Paulo vai, 

inevitavelmente, ter de regressar à aldeia para fechar o ciclo, porque a mãe não 

pôde abrir-lhe a via do conhecimento, e o pai não estava presente para lhe 

indicar o caminho e permitir-lhe criar o seu próprio espaço. Segundo Hélder 

Godinho, "(...) a incapacidade de sair do labirinto, a Disjunção e a viagem eterna 

cíclica – o eterno retorno à origem aprisionante – aparece-nos como uma cadeia 

isomorfa criada pela ausência do pai." (GODINHO, Lisboa, 1985, p. 69).  

 

No regresso à aldeia, Paulo vai ter que refazer todo o percurso da sua vida 

através da memória e criar o seu espaço antes da viagem definitiva, pois as 

aprendizagens que não foram feitas terão de o ser nesta fase definitiva da vida; 

por isso a personagem nos diz que havia “(…) qualquer coisa que tinha que ver 



 

 Maria de Fátima BASTOS  ::  pág. 

 

	  

14	  Revista Tritão  ::  n. 2  :: dezembro de 2014 

com um pacto muito antigo entre mim e o que eu não sabia. Um dever sem lei, 

um gosto ou prazer que era outra coisa, um mal estar indefinido em todo o meu 

ser." (P. S., 185).  

 

Porque a vida deveria ser aprendida quando se começa a vivê-la, talvez assim a 

criança não soçobrasse mais tarde no espanto e na desilusão, ao constatar que 

"Havia a vida da sua sorte de condenados, o clamor dos filhos, o suor, o destino 

da rudeza e elementaridade, havia a desgraça e a sua condenação..." (P. S., 

184), e talvez Paulo, enquanto criança, pensasse que poderia exorcizar com um 

gesto todo o sofrimento do mundo: "Erguido no alto do estrado, criança mítica no 

mundo da sordidez e da degradação, estranha vítima imolada à grandeza e ao 

assombro, a mão procurando no segredo do violino a voz oculta do 

deslumbramento, sozinho com a majestade e o império longamente eu tracei na 

órbita de um astro o diagrama da beleza que encandeia e entontece." (P. S., 

184).  

 

A velhice encontra eco na solidão, no silêncio e na morte, para a personagem 

desencantada, que diz: "E então, definitivamente, o silêncio (...) tomar posse do 

meu destino. (...). Tomar posse da minha condenação." (P. S., 35), "A morte 

alastra a minha volta no silêncio, sobe pelo meu corpo até aos meus olhos 

parados. Que é que quer dizer a vida e a vertigem do seu milagre? (...)? Estou 

só, esvaziado de tudo." (P. S., 99), mas, se as personagens sofrem alterações 

profundas pelo fluir da memória no tempo, o próprio tempo se altera em função 

dessa memória, deixa de ser objectivo para se tornar qualitativo, “(...) espesso e 

resistente - espécie de continuidade íntima que só pode existir e definir-se em 

relação a uma consciência." (SEIXO, Lisboa, 1987, p. 18).   

 

Ao regressar à aldeia, Paulo é confrontado com o mundo das recordações, que 

instaura, na casa, esse tempo qualitativo, que o próprio relógio, parado, 

corrobora: "Está parado nas três e meia. Devem ser horas da noite que é 

quando o tempo se suspende." (P. S., 109), e "O relógio imóvel. Deve ter parado 

pela noite, quando o tempo se suspende. (…) Também a cortar o fluir das 

recordações e criando um tempo de eternidade, um presente estático, reflexo do 
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relógio parado (...) imóvel. Deve ter parado pela noite quando o tempo se 

suspende." (P. S., 135); o que configura a própria eternidade: "Extático, o 

Universo." (P. S., 135).  

 

Paulo identifica-se, assim, com a Divindade, o Absoluto, no momento da Criação 

e ele pôde dizer: "Instalo o escoamento do tempo no absoluto do meu instante." 

(P. S., 145). Embora o movimento do pêndulo sugira, paradoxalmente, um certo 

estaticismo (FONSECA, Coimbra, 1992, p. 87), torna-se um eco da postura da 

personagem – "Aqui estou. Para sempre. Para sempre. Aqui estou." (P. S., 13) – 

e é isócrono dessa procura da imortalidade a que alma humana aspira e que se 

projecta na viagem interior do Ser, pelos espaços da memória. Esta situação 

encontra-se em consonância com o relógio de Cláudio: ''Então reparei uma vez 

mais que o relógio tinha a pancada assimétrica." (A. ao F., 178). Por isso, é 

preciso que Paulo dê corda ao relógio, é preciso que Cláudio acerte a pancada 

do relógio, é preciso fazer fluir o tempo para que a viagem aconteça, viagem que 

corresponde aos espaços da iniciação.  

 

Um dos espaços iniciáticos de Para Sempre é a casa com o seu jardim, 

marcados, como Paulo, pelo fluir do tempo e onde o seu primeiro olhar vai para 

o jardim: "(...) É um jardim morto, as plantas secas, os canteiros arrasados nas 

pedras que os limitavam. (...). Uma selva bravia. (...). As plantas selvagens 

irromperam de todo o lado..." (P. S., 9). Se nos detivermos na sua simbologia, 

veremos que o jardim remete para o Paraíso Terrestre: "Le jardin est un symbole 

du Paradis terrestre, du Cosmos dont il est le centre...” (em francês: “O jardim é 

um símbolo do Paraíso terrestre, do Cosmos de que ele é o centro…”) 

(CHEVALIER e GHEERBRANT, Paris, 1982, p. 531).  

 



 

 Maria de Fátima BASTOS  ::  pág. 

 

	  

16	  Revista Tritão  ::  n. 2  :: dezembro de 2014 

	  
	  
A casa onde nasceu Vergílio Ferreira, Melo – Gouveia 
(in http://www.snpcultura.org/fotografias/vergilio_ferreira_gf_5.jpg). 
 
Este jardim da casa, onde Paulo regressa no fim da vida, está conotado com o 

espaço idílico da infância perdida que é preciso abandonar para crescer, tal 

como o jardim do Paraíso, de onde o primeiro Homem foi expulso para iniciar o 

seu percurso terreno de maturidade e sofrimento. Há uma idiossincrasia entre a 

sua degradação e o estado de espírito de Paulo ao voltar para a casa da aldeia, 
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onde nada mais espera do que a morte: "Plantas secas, os canteiros arruinados 

- há quantos anos cá não vinhas? A confusão selvática de um cemitério 

abandonado. Estou assim um instante, que estou a fazer assim? Preparar-me 

para a morte ..." (P. S., 22).  

 

A casa como espaço de iniciação participa igualmente dos valores simbólicos da 

intimidade e da feminilidade: "(…) la maison est aussi un symbole féminin, avec 

le sens de refuge, de protéction, de mére, de sens maternel." (em francês: “(…) 

a casa é também um símbolo feminino, com o sentido de refúgio, de protecção, 

de mãe, de sentido maternal.”) (ibidem, p. 605), sendo também símbolos de um 

universo engolido, pelo qual se dá a morte simbólica do Ser e o renascimento 

para uma nova vida.  

 

É para a casa que vai o seu segundo olhar, num (re)conhecimento do espaço 

sagrado dessa última iniciação: "Preparar o futuro - (...). Até ao oculto da tua 

comoção. Preparar o futuro. Preparação para a morte." (P. S., 10). É neste 

espaço que a memória evoca as iniciações primeiras, é nele que desfilam as 

iniciadoras de Paulo... a tia Luísa, a tia Joana, Deolinda, a própria mãe – cedo 

levada pela morte... espaço de iniciação onde Paulo tem de (re)começar após o 

fecho de um ciclo: "Já vieste, Paulinho? Sim. Para Sempre: Aqui estou." (P. S., 

13) e é neste espaço que Paulo vai empreender a derradeira busca da palavra, 

já que a palavra perdida parece ser a causa de outras iniciações perdidas: "Que 

última palavra me deste? Palavra de amor, de ira, (...). Não a recordo." (P. S., 

13).  
 
O estado do jardim e da casa reflectem a velhice da personagem e o abandono 

ao seu destino: "Aqui estou, vida finda." (P. S., 16), que as imagens 

representadas como mofo / bafio / abandono / degradação / sujidade / espectro / 

túmulo / sepulcro reflectem: "E o cheiro a coisas sepultas apodrecendo na 

memória. (...). Do fundo do tempo, do sepulcro das eras, como se despertas no 

seu sono tumular, (...), espectros do meu desassossego..." (P. S., 37), ou ainda 

"(...). O cheiro a bafio, (...), o cheiro a mofo dos recantos envelhecidos. É como 

se nos olhos, na boca, a impregnação do tempo e da morte." (P. S., 79); e 

também de vazio / solidão: "torneados em vazio, eu, a casa, ergo-me no espaço 
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da minha solidão." (P. S., 79), imagens que Paulo usa para descrever a velhice, 

em oposição com a casa branca no cimo do monte que lhe aponta o novo 

caminho a seguir, a via da ascensão: "No alto do monte há uma casa equilibrada 

no abismo, vejo-a. Agora o sol bate-lhe um pouco de lado, a face branca 

iluminada." (P. S., 174).  

 

Segundo Jean Chevalier e Alain Gheerbrant, "(...) comme la cité, comme le 

temple, la maison est au centre du monde, elle est l’image de l’univers." (em 

francês: “(…) como a cidade, como o templo, a casa está no centro do mundo, 

ela é a imagem do Universo”) (ibidem, p. 603), o que a põe em ligação com o 

Cosmos, uma vez que o seu centro, no cimo do monte, coincide com o centro do 

mundo. Para Gaston Bachelard, a casa significa o ser interior: "(...) ses étages, 

sa cave et son grénier symbolisent les divers états de l’âme. La cave correspond 

à l’inconscient, le grénier à l’élévation spirituelle." (em francês: “(…) os seus 

andares, a sua cave e o seu sótão simbolizam os diversos estados da alma. A 

cave corresponde ao inconsciente, o sótão à elevação espiritual.”) (ibidem, p. 

604, citando Gaston BACHELARD, in La Phoêthique de L 'espace, Paris, 1957), 

pelo que o deambular da personagem pela casa é uma forma do "eu" total se 

transcender numa tentativa de fusão com a Totalidade: "Dou uma volta à casa 

toda, dou uma volta à vida toda e é como se um desejo de a totalizar, de a ter na 

mão. (...), rever-me nela para a levar comigo. Morrer todo no que fui..." (P. S., 

43).  

 

Ao mesmo tempo, é também um espaço identificado com a sua busca 

metafísica, que se projecta na casa situada no cimo do monte: "(...) casa em 

equilíbrio num pico isolado, bate-a agora o sol na face deslumbrada de 

vertigem." (P. S., 176), sendo o espaço de engolimento transmutado 

simbolicamente em espaço de libertação.  

 

Esta projecção do olhar para uma casa num espaço elevado, que já está 

presente noutros romances do autor, remete para uma transmutação simbólica 

de ordem horizontal e vertical pois, segundo José Luís Gavilanes Laso, "(…) na 

ordem horizontal o homem torna-se apátrida na terra que ocupa, porque já não 
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se liga a nenhum lugar. (...). Para a revelação da casa na sua transmutação 

simbólica existencial, submete-se ao processo horizontal (...) mas também ao 

vertical, isto é, ao que se projecta na dimensão em cima em baixo." (LASO, 

Lisboa, 1989, p. 224). Ainda segundo este autor, mesmo que a ocupação do 

espaço não seja real, a imagem actua igualmente a nível simbólico, pois "A 

elevação do espaço habitado satisfaz a ânsia do infinito e eternidade do homem 

e, ao mesmo tempo, de humanidade libertada do mal metafísico." (ibidem, p. 

225).  

 

Este regresso à casa e ao jardim é, para Paulo, como já dissemos, um regresso 

às origens: "Olho em volta o jardim selvático, (...) vim para esta casa muito cedo, 

(...), nasci aqui pela segunda vez. (...), vem sobre mim o mistério das eras desde 

as raízes do meu lar. (...). E tudo em mim ressoa à infinitude, envolto de um halo 

sagrado que me fascina e repele. Verdade primordial filtrada através dos anos, 

purificada pelo sofrimento e o sonho e a agonia do cansaço. (...). Verdade 

eterna, palavra original como a de um deus. Olho ainda, não me canso de olhar, 

escuro o silêncio intrínseco dos começos da vida." (P. S., 162 e 163), o "eterno 

retorno" do Ser no seu desejo de fusão com o Todo. Por seu turno, Paulo, num 

tempo que "(...) é um tempo sem passado nem futuro..." (P. S., 145), precisa de 

voltar a nascer na velha casa onde despertou para a vida, pois só assim 

(re)nascerá o Homem novo capaz de preparar o Futuro que lhe resta, num 

espaço renovado da casa: "(...) tenho de abrir todas as janelas, varrer a casa do 

tempo que a apodreceu..." (P. S., 53), "E recuperar os canteiros..." (P. S., 202), 

já que sente que "A vida mede-se pela quantidade de futuro..." (P. S., 145).  

 

Como nos diz Hélder Godinho, ''Nesse momento crucial do reinício o Passado é 

reinventado em pureza... (GODINHO, Lisboa, 1985, p. 277), pelo que Paulo tem 

de inventar um Futuro que não tem, diferente das perspectivas que a velhice lhe 

oferece: “Estou só sem futuro e é absolutamente necessário que invente um 

futuro para ter um espaço.” (P. S., 242), pois o Futuro só será possível com a 

abolição do Passado impuro. Ainda segundo o mesmo autor, é preciso ”(...) um 

Presente liberto do Passado para se poder assumir a si e ao Futuro a partir de 

si, mantendo com isso a temporalidade uma distância diferenciadora entre os 
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seus momentos, diferenciação que possibilite a Ordem e o consequente 

“chamamento” da atemporalidade para a temporalidade.” (ibidem, p. 278). A 

possibilidade de aceder à Ordem passa assim pela realização da condição 

terrena na casa (temporalidade / espaço), isomorfo da recuperação da condição 

primordial, anterior à “queda”:”Recuperar todo o espaço do meu reino. Rei 

expulso, degredado, eu. Mas não é um exílio, és daqui, a terra última da tua 

condição.” (P. S., 43). 

 

Os encontros de Paulo no jardim e na casa, espaços "(...) da intimidade e, 

consequentemente, (...) da Feminidade...” (ibidem, p. 162), com a tia Luísa e 

Sandra, são imagens recorrentes do domínio desses espaços pelo imaginário 

feminino e do poder das mulheres no universo vergiliano, assim como do desejo 

da personagem de aceder à oculta Presença através da Mulher em Para 

Sempre, personificada em Sandra: "Que há mais no que vivi? Mais nada, mais 

nada. Estás lá, com a evidência de te querer e o teu brilho fixo e a tua face 

oculta que jamais te conheci." (P. S., 119). Por isso, é preciso consertar o jardim, 

pôr ordem na casa, para "(...) recuperar a virgindade do ser." (P. S., 100), pois, 

para libertar o Passado, é preciso libertar o jardim e a casa do seu espectro. 

Quando a casa recuperar a pureza inicial, o Presente engolido pelo Passado 

poderá igualmente ser libertado e a velhice poderá ser aceitação, uma velhice 

que não envergonhe: "Sê inteiro na dignidade de ti." (P. S., 159).  
 



 

 Maria de Fátima BASTOS  ::  pág. 

 

	  

21	  Revista Tritão  ::  n. 2  :: dezembro de 2014 

	  
 
A casa recuperada de Vergílio Ferreira, em Melo – Gouveia (in 
https://encryptedtbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQmACWaGvwyUOpbf6lhzesZSIeDs5_1
kBUGc4pC34uNp02g5VBLxg). 
 
Contudo, o espaço da casa não se reveste da mesma importância em Até ao 

Fim – embora também ela esteja associada, como a casa na aldeia, ao 

imaginário feminino iniciador: à criada Tina, à mãe semi-louca e à presença de 

um pai pouco carismático – em Até ao Fim, as casas são separadas no 

casamento com Flora, numa negação da intimidade. Aliás, é Flora quem sai de 

casa, pois, como acontece em romances anteriores, é a mulher que abandona a 

casa, "(...) para que o passado fique mais livre para invadir o presente da 

arquipersonagem...” (ibidem,  p. 136).  

 

Em Até ao Fim, é a capela que participa dos valores da intimidade e da 

transcendência... situada num alto, junto ao mar; é também um espaço de 

iniciação conotado com o imaginário feminino, que leva Cláudio a dizer: "Há um 

diálogo dela com o mar (...), fala do tempo e do incognoscível das coisas..." (A. 

ao F., 148). Embora, no Cristianismo, as igrejas se liguem ao poder do Pai e do 

Filho, há ainda muitos espaços de culto feminino dedicados a Nossa Senhora, 

herança de cultos ancestrais a uma Grande Deusa; e, nesta capela, onde um pai 
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cumpre a Via Sacra pela morte de um filho, domina uma imagem da Virgem 

Maria que marca a sacralidade do momento – Mãe que chorou, também ela, a 

morte de um "pequeno Deus sacrificado”... De resto, sente-se no romance a 

imbricação dos dois imaginários, na medida em que o imaginário feminino 

reveste, por vezes, aspectos pagãos (Flora), a par de um outro imaginário 

feminino mais virginal (Oriana, a sem par) e de um terceiro, perfeito, que parece 

fazer a síntese dos dois (Clara).  

 

A capela reveste-se do simbolismo da casa, pois é "(...) fechada de mistério no 

seu estar ali. É um mistério como o do olhar de um cego. Ou de uma casa 

deserta." (A. ao F., 148). Esta cegueira parece remeter para os rituais de 

iniciação, em que, ainda hoje, o neófito tem de penetrar num espaço fechado e 

escuro, de olhos vendados, e, só depois de passar as provas, renasce para uma 

nova vida... E é nessa capela, à noite, junto do corpo do filho morto, que Cláudio 

cumpre o ritual solitário da iniciação, guiado pelo fio da memória,"Há a solidão 

sem fundo da memória" (A. ao F., 269), qual fio de Ariane (Oriana, Flora, Clara) 

que o possa guiar nesse labirinto e trazê-lo novamente para a luz, para 

finalmente poder dizer: "Saio da capela (...). Olho o relógio, (...). Penso o futuro, 

entremeado à minha fadiga, que é que quer dizer o futuro no absoluto de estar 

aqui? (...). Reinventar a perfeição da vida que é a do seu milagre e estupidez. 

Ser simples e total como o ser. (...) – Olho o retábulo da Anunciação – ser eu o 

homem que vai nascer. Eu, Cláudio. (...). Sou novo, vou nascer da espuma das 

ondas. Sou eu." (A. ao F., 269 e 270).  
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Capela da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Melo – Gouveia 
(in http://www.terralusa.net/microsites/anexos/219capela%20misericordia%20texto.jpg). 
 

Só pela catarse da memória é possível purificar o Passado que permite a 

vivência do Presente e a criação de um Futuro, junto de uma das hipóstases da 

Presença (Clara), gastas que estão as outras duas (Oriana e Flora) pois, 

segundo Hélder Godinho, "(...) a Presença fica sempre para além de todas as 

hipóteses em que se manifesta, todas estão condenadas a desgastarem-se, 

esgotada a esperança inicial de a incarnarem (...). E como a Presença é a 

imagem idealmente personificada e nunca visível da Ordem, atingi-la é atingir 

não só a Face que a mostra (a Mulher) como também encontrar a resposta à 

interrogação fundamental: como justificar a vida face à inverosimilhança da 

morte? (...). O que são ambas maneiras "marginais" de se procurar a si próprio – 

ou seja, de encontrar um espaço para estabelecer o seu Presente.” (ibidem, p. 

139). 

 

A capela (enquanto corpo físico da Igreja) é considerada pelo Cristianismo 

esposa de Cristo e Mãe dos cristãos, tal como todo o simbolismo religioso que 

lhe é inerente (CHEVALIER e GHEERBRANT, Paris, 1982, p. 393), sem, no 

entanto, a podermos libertar da carga simbólica de um imaginário feminino 
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pagão, que também percorre este romance e para o qual a tríade feminina 

(Oriana, Flora e Clara) remete: "Tem o oculto de uma divindade que não existe. 

(...). Todos os deuses de todas as religiões estiveram ali e passaram e ficou 

deles a sua origem." (A ao F., 147-148) e da sua função de ligação ao Cosmos. 

Pela concentração do simbolismo, a capela do ritual nocturno do velório, ao 

emergir da noite face ao mar, está conotada com o imaginário feminino 

engolidor, mas, à luz da manhã, deixou de ser negativa e faz reverter a 

personagem à pureza da Presença que Clara simboliza, conseguindo assim que 

a mulher do Presente ocupe o lugar dos espectros passados, levando à abertura 

de todo o espaço cósmico, "(...) introduzindo através da igreja a vivência do 

esquema ascensional na comunicação com o céu que na igreja se estabelece..." 

(GODINHO, 1985, p. 139), o que leva Cláudio a dizer: “Olho-a e conheço o 

espaço da minha transfiguração, no branco dos muros lateja uma luminosidade 

interior.” (A. ao F., 147). 
	  

  
 
Capela de São Lourenço, Azenhas do Mar – Sintra (in 
https://encryptedtbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQLf9CqpQeSufBRzvdyYQfYT6hlTDAoN
t7ORYCXk9H1ySoh2MBq). 
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2. A Demanda da Palavra Perdida 

 

“…o périplo de uma vida à procura da palavra.” (FERREIRA, V., Porto, 1995, s / 

p.) como nos diz Vergílio Ferreira em “Conta-Corrente”. Estamos perante um 

romancista que nos convida a uma descida ao interior do enigma da condição 

humana, a esse labirinto da alma humana ainda tão mal conhecido, numa 

viagem de retorno às origens pelo regresso à infância, onde a recordação das 

primeiras percepções conduz ao conhecimento de Si e do Outro, com quem 

diariamente nos confrontamos e que permanece um desconhecido. Com este 

autor, defrontamo-nos com o olhar apaixonado do indivíduo que encontra, nas 

coisas e nos lugares que o rodeiam, a âncora para fixar certos momentos da 

vida que a memória pertinaz recupera em "centelhas" de paixão e desespero, 

mas também de esperança, numa viagem inaugural em que o Ser é confrontado 

com o seu destino através da memória e da palavra.   

 

Também não podemos deixar de reconhecer essa paixão, desespero e 

esperança, num texto em que a palavra é o leit-motif principal e "sofre" as 

mesmas vicissitudes da personagem, na busca do seu momento primeiro e 

último já que, segundo Martin Heidegger, "a palavra é a morada do Ser." 

(ALCOFORADO, Porto, 1995, p. 66), a sua demanda. Por isso, torna-se 

imperioso, nas palavras de Diogo Alcoforado, “(…) voltar à originalidade de uma 

autêntica origem, a “aliança perdida”, a re-ligação sonhada.” (ibidem, p. 65). O 

próprio Vergílio Ferreira já o diz, em Pensar: "Criar uma palavra é criar um ser e 

isso é maior do que nós, porque vive em si mesmo na sua estranha 

independência." (ibidem, p. 65, citando Vergílio Ferreira).  

 

A escrita de Vergílio Ferreira é uma escrita ôntica que inaugura, em Para 

Sempre, uma viagem com início na infância, no encontro com a tia Luísa… "Já 

vieste, Paulinho?" (P. S., 10), viagem com ponto de partida, mas não com termo 

de chegada, porque não fecha o termo de procura, antes um início para algo 

"(...) além da Terra para atingir os seus limites no sem limite dos espaços."( 

FERREIRA, V., "Do Impossível Repouso", Porto, 1995, p. 35) e em que a morte 
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não é ponto de chegada, mas apenas o fim da fase transitória da existência no 

corpo: "Virá a morte quando for a altura de tocares o teu limite e o teu corpo 

esgotar tudo o que nele existiu." (P. S., 298), a passagem para uma outra ordem 

da existência, imanente ao próprio indivíduo, porque imanente ao ser: "Então 

terás inscrito o teu ser na Grande Ordem do Universo, a Grande Lei será a tua 

lei. (...). Cumpre-te como homem que existiu, não tentes ir além de ti, porque a 

Ordem está em ti, vasta, transbordante como os limites do mundo." (P. S., 299).  

 

Esta é a Ordem de que o indivíduo participa, a par da palavra e da montanha... 

"Há o universo vazio e tu nele. Recupera em ti a grandeza do que nele 

inventaste fora de ti. Sou eu! Vou inventar a palavra! (...), não há nada que 

possa ser em vez de mim - espírito da montanha, dos astros, do universo..." (P. 

S., 297), mas, para o Homem "caído", é difícil acreditar nessa identidade com a 

Ordem (talvez por isso tenha "criado" tantas religiões com as divindades que lhe 

são exteriores?!), daí as contradições de um Paulo solitário na sua descrença: 

"Vou criá-la articulada na minha boca, (...) ó ficção da minha grandeza, para a 

minha miséria excessiva! (...). Porque afinal, ó tu, deixa-me pensar bem, há uma 

lei acima de ti, tu eras apenas a expressão imediata dessa ordem. (...). Há uma 

ordem da vida mais alta do que os deuses, há um Deus mais alto que todos 

eles, mais alto do que o que pensas para os deuses e para essa ordem. Há as 

mãos que dela se estendem para o repouso do teu cansaço." (P. S., 297).  

 

Esta Ordem já tinha sido enunciada em romances anteriores, como Estrela Polar 

"(...) invisível evidência de um pacto para o Universo, de que uma força nos 

supera e o sabemos em humildade, esta voz que canta na manhã e vibra no 

facho do sol nas pedras húmidas da noite, é a sem razão do que sofro (…), a 

névoa que se dissemina a uma radiação do Universo, a ilumina em verdade 

maior que a minha verdade da dor, a integra na beleza de uma ordem que se 

cumpre." (E. P., 109) e à qual, segundo Hélder Godinho, só pela morte se pode 

aceder, pois "(...) a morte, ao jogar-se numa tensão com a vida cria a 

necessidade de uma Ordem que a ambas subsuma." (GODINHO, p. 283, 

citando E. P.).  
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É pela linguagem que a personagem vergiliana se questiona e é nela que pode 

encontrar a resposta para a questão última da Vida, a Palavra que diga o porquê 

da existência, a Palavra perdida algures na infância do Homem e que só o 

imaginário feminino poderia legar, como deveria acontecer com Paulo, aquando 

da morte da mãe: "Que última palavra me deste? (...). Não a recordo." (P. S., 

13), Palavra que é tautológica da perda do Paraíso Original e da Palavra 

primeira, que a casa simboliza: "nasci aqui pela segunda vez. (...), vem sobre 

mim o mistério das eras desde as raízes do meu lar. (...). Raízes profundas 

desde o escuro dos tempos, ouço nela a palavra que não sei, a palavra certa 

das coisas, a verdade perfeita do ser. (...), agora sinto-me face ao seu mistério. 

(...). Como se o fantasma da sua presença vago de sombra, aqui no silêncio 

sepulcral, desse um sentido a tudo, minha morada, como o da primeira palavra 

que o homem disse sobre a face da terra." (P. S., 163) – para Jacques Ribard o 

indivíduo resultante da "queda" só será "(...) gratuitement protegé, sauvé de la 

mort, par la vertu de la parole de la mére.” (em francês: “(…) gratuitamente 

protegido, salvo da morte, pela virtude da palavra da mãe.”) (RIBARD, Paris, 

1989, p. 79).  

 

A palavra torna-se a procura obsessiva ao longo da vida da personagem, algo 

que permanece nele (ou não será a palavra a própria ficção do Homem?)… "Vou 

inventar a palavra!" (P. S., 297 ), e fora dele, "A gente era mudo ou não sabia 

que dizer e tu tinhas  a palavra. (...). Tu eras o Verbo." (P. S., 296), assim como, 

ao longo de todo o romance, o que nos leva a concordar com Fernanda Irene 

Fonseca: "O Homem na e pela Palavra seria uma formulação bem adequada à 

temática da obra de Vergílio Ferreira.” (FONSECA, Coimbra, 1992, p. 31); o que 

também se aplica ao romance Para Sempre, na medida em que é a palavra que 

tenta dizer o homem, tal como é formulado pelo escritor: "Se eu tivesse uma 

palavra que te dissesse..." (P. S., 192) e ainda, "(...) assim  nós  nos 

interrogamos  se  é possível existir uma palavra fundamental, a que inarticulada 

exprima o homem primeiro..." (P. S., 198).  

 

No entanto, a palavra por dizer permanece até ao fim no silêncio e no mistério 

não desvendado do ser: "(...), música eterna do meu silêncio final, a palavra 
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última, a fundamental, por sob todo linguajar do mundo." (P. S., 181), "(...) 

porque todo o mistério se cumpre na palavra única fundamental, a primeira e a 

última, a que reinventa e resume toda a complicada maneira de dizer, todo o 

complexo e humilde modo de ser." (P. S., 182). Essa palavra, que o Homem 

persegue obsessivamente, mas que lhe escapa, é a Presença que é tudo e 

nada, que antecede o Ser e permanece para além da morte: "(...) que palavra 

essencial? A que saldasse uma angústia. A que respondesse à procura de uma 

vida inteira. A que fica depois, a que está antes de quantas se disseram." (P. S., 

25).  

 

Também aquela que poderia ser a palavra que a mãe de Paulo lhe disse na hora 

da morte, mas que ele não entendeu: "Tu sabes o que a mãe disse?" (P. S., 83, 

108 e 198), palavra que ele julga encontrar na sua relação com Sandra, outra 

forma do imaginário feminino que poderia deter esse conhecimento primordial e 

pela qual o indivíduo se identifica com a divindade, que delega nele o poder da 

criação: ”Uma palavra. Disse-a. Amo-te (...). Mas houve uma palavra - (...). 

Palavra absoluta no entendimento profundo do meu olhar no teu, (...). Recupero-

a agora na minha imaginação doente. Amo-te. (...). Uma palavra. A primeira que 

em toda a minha vida me esgotou o ser. A que foi tão completa e absorvente, 

que tudo o mais foi excesso na criação. Deus esgotou em mim na minha boca, 

todo o prodígio do seu poder. Ao princípio era a palavra. Eu o soube. E nada 

mais houve depois dela." (P. S., 213 e 214, negrito nosso).  
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Vergílio Ferreira quando estudante universitário (in 
https://encryptedtbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRL7n0qD_3rPFumEtnQKFnfBJ1qq2De
bqPIiEtLgTWUiveDtVZ). 
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O vazio que se instala no ser disjuntado cria assim um lugar para o poder do 

Outro e também um espaço para a palavra. Este vazio, que pode ter várias 

formas, é um símbolo da clivagem do Homem em relação à sua própria 

essência, que ele projecta de si num outro ser “(...) que é um ser fantástico, 

puro, produto da sua imaginação a que dá o nome de Deus." (GOUX, Lisboa, 

1979, p. 19),  ser que se hipostasia na mulher como Presença representante da 

Ordem, pois, no universo vergiliano, é a mulher que domina e re-conduz ao 

Absoluto.  

 

Sandra parece consubstanciar toda a procura do imaginário feminino (como 

hipóstase da Presença) e da palavra, em Para Sempre, "(...) uma palavra só que 

te reinventasse ..." (P. S., 192), a que dispensa outra procura e em quem a 

personagem faz equivaler a palavra a um corpo, a uma Presença, pois, nas 

palavras de Hélder Godinho, "Já tínhamos visto que o Amor / Mulher e o Saber / 

Verdade eram as duas faces da Presença mais referidas na cadeia de 

isomorfismos que faz equivaler a palavra a um corpo, ela aparece-nos como 

veículo para encontrar a face intelectual da Presença, do mesmo modo que a 

mulher o fora para a face afectiva." (GODINHO, Lisboa, 1985, p. 176). 
  

Também a música, como qualquer forma de arte, poderia ser outra forma de 

aceder à palavra e ao conhecimento perdidos. É essa a forma de expressão 

encontrada por Paulo para ter a ilusão de aceder à Fonte e à verdade do Ser, já 

que a palavra perdida só os artistas a sabem. E, também aqui, é o imaginário 

feminino – a tia Luísa – que propicia a iniciação ao levá-lo a aprender violino, 

pois, ao tocar a Ave-Maria de Schubert, ele sentia que “O arco raspava áspero a 

melodia da corda, mas havia por baixo outra melodia perfeita que eu escutava 

no anúncio dela que me coubera e me arrepiava de uma beleza transcendental 

como um diadema de um sorriso que não acabasse nunca de sorrir. (...). Todo o 

mistério se cumpre na palavra única fundamental, a primeira e a última, a que 

reinventa e resume toda a complicada maneira de dizer, todo o complexo e 

humilde e profundo modo de ser." (P. S., 182).  

 

Para Hélder Godinho, "A arte enquanto procura de beleza que a essa coisa 
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perdida e ao para lá onde ela está se liga, promove a abolição da Disjunção 

(essa falha do ser resultante da "queda") criando a Ordem." (ibidem, p. 268). 

Sendo a arte uma Forma da Ordem, graças à qual a Ordem penetra no 

quotidiano, é por ela (através da música) que Paulo se irmana com esse para lá: 

"Música do meu abismo, mistério inacessível e tão perto da minha comoção. (...) 

Deve ser isto a oração, mas nunca rezei assim. Uma ascensão de nós, um 

esvaimento de nós e uma força humana, todavia numa irmanação divina." (P. S., 

134).  

 

Estamos, mais uma vez, na esteira das análises de Hélder Godinho quando diz: 

"Quero apenas notar que a arte assume o desejo de encontrar a Ordem como 

saída da noite, afirmando explicitamente que o "fim" do herói deve ser a 

plenitude solar." (ibidem, p. 268), pois a personagem sente uma elevação interior 

e quase a tocar esse mistério da vida e das coisas. Ouvir o Padre Parente a 

tocar é, para Paulo, como um "Sol que se levanta..." (P. S., 134) e uma memória 

muito profunda leva-o à associação da música com a palavra perdida: "(...) 

padre Parente tocava, eu ouvia abismado no incognoscível, no excesso que me 

estriava de frio. (...) e lembrei-me, não sei porquê, da palavra inaudível da minha 

mãe – Tu sabes o que ela disse?" (P. S., 135).  

 

Contudo, se Paulo não tem acesso à Palavra perdida, se ela se esvaiu de todo 

na sua memória, ele sabe que essa Palavra é, no entanto, o sopro divino que 

eleva o Homem acima da sua condição terrena e o "maná" deste peregrinar 

terrestre, identificada com a música: "A melodia enche o silêncio da casa, enche 

todo o meu passado que a procura. Toda a terra vibra nela, todo o universo se 

explica numa palavra final. A mais alta, a mais profunda. Mas não sou eu que a 

faço vibrar. É ela que a si mesma se diz. (...) Que palavra se diz neste dizer? 

Não a sei. (...) Fecho a caixa do violino, (...). E é como se eu próprio me 

evolasse e de mim ficasse o que de útil e necessário me sustentasse o viver." 

(P. S., 305, negrito nosso).  

 

Em Para Sempre, perpassa essa angústia existencial do Ser que se debate 

entre a consciência da sua miséria e a sua confiança numa Ordem que o 
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transcende e que questiona o seu outro eu: "(...) que reconheças e aceites a 

grandeza que te excede. Há uma palavra qualquer que deve poder dizer isso, 

não a sabes – e porque queres sabê-la? É a palavra que conhece o mistério e 

que o mistério conhece – não é a tua. De ti é apenas o silêncio sem mais e o eco 

de uma música em que ele se reabsorva." (P. S., 306), música que é talvez o 

eco da Palavra perdida, da Palavra de Deus... Palavra que nunca lhe pertenceu, 

pois, no universo vergiliano, o mundo é organizado pelas mulheres, que são as 

detentoras do conhecimento primordial, especialmente as mães. A mãe de Paulo 

não consegue transmitir-lha, ou por causa da sua loucura, ou porque, à hora da 

morte, o filho não a conseguiu ouvir – mas que poderia ser a palavra perdida, 

pois, neste universo, é suposto a mãe dominar todos os saberes e esta poder 

ser "(...) a palavra  primordial, a da loucura, a  palavra informulada, anterior,  

posterior  a  todo  vozear do mundo." (P. S., 108). Resta-lhe "inventar" a palavra 

que o submeta a essa Ordem Superior: “É a palavra final. A da aceitação. O dia 

acaba devagar." (P. S., 306, negrito nosso).  

 

Em Até ao Fim, Cláudio também “inventa” esta aceitação no termo da sua 

subida ao Calvário, sob um signo mais alto, a própria divindade, quando diz: 

"Reinventar-me um deus da glória e da paciência - haverá um deus da 

paciência? Da aceitação." (A. ao F., 269, negrito nosso), que é também 

rendição perante a inevitabilidade da morte do filho para Cláudio, tal como da 

velhice para Paulo.  

 

Há, no entanto, um momento único em que Paulo quase "toca" a palavra 

sagrada, na noite de núpcias, na sua união com a mulher amada que espelha a 

Presença, união que é descrita como um mistério sagrado profanado: "Tremo 

todo eu no mistério do teu corpo guardado desde a eternidade para mim. Tremo 

todo eu na impossível inverosímil presença da totalidade cálida de ti. Febre que 

grita em cada átomo de mim, grito na profundidade das vísceras ao excesso do 

meu delírio, tu quieta à minha profanação (...). E aí te perdes longamente, aí te 

perco, até que o mundo renasceu e tu ao centro e ao pé de mim. (...). Recuperar 

a tua realidade, a tua presença no centro do universo. (…). Que é que eu amo 

em ti? Não é o teu corpo, não é o teu espírito, mas a transfiguração de um pelo 
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outro, a transcendência da tua carne frágil, a abordagem de quem tu és no mais 

frágil de ti, na posse compacta de toda tu..." (P. S., 209-210).  

 

Também ainda: “Para na manhã seguinte se sentir na posse do mistério. (...) 

olhámo-nos sem uma palavra no obscuro da nossa clandestinidade. Excluíamos 

assim o mundo exterior na secreta volúpia de estarmos só nós diante dos 

deuses e da vida. (...). E a certa altura não pude mais. E disse, secretamente, 

dificilmente. E disse. Devagar. – Amo-te." (P. S., 212-213, negrito nosso). Por 

esta "palavra total", na qual todo o Universo se conglomerava, Paulo sente que, 

de alguma forma, comungou com a divindade: "Palavra absoluta no 

entendimento profundo do meu olhar no teu, palavra infinita como o verbo 

divino." (P. S., 213).  

 

Esse mistério, como nos diz Hélder Godinho, "(...) é a força dinamizadora da 

dialéctica a / t, é o terceiro elemento que os obriga a uma dinâmica imparável 

uma espécie de energia polarizante desses dois termos, movendo a coerência 

para a frente, ou seja alimentando incessantemente a necessidade do Fim! 

Finalidade, que, no limite a ser atingido seria o encontro total da Presença." 

(GODINHO, Lisboa, 1982, p. 49) – a palavra pairando sobre o mistério 

(des)velado dessa Presença através do imaginário feminino: "Amo-te. (...) uma 

palavra. Disse-a. (...). Uma palavra que eu disse e repercutiu em ti..." (P. S., 

213, negrito nosso). Nesta dialéctica da resignação / aceitação, a comunhão 

com a divindade por e pela Mulher, pelo Amor, redime o Ser.  

 

A palavra é também signo de impasse e para o qual não há saída em Até ao 

Fim, na medida em que não só a palavra é a grande ausente neste romance, 

como a sua evocação fica em suspenso na boca de Miguel, o filho não desejado 

pela mãe ("Mas dizias tu que a palavra." (A. ao F., 39), e em que faz segunda 

aparição a medo para constatar a sua inutilidade: "Dizemos uma palavra – como 

provar o resultado?" (A. ao F., 60). as personagens deste romance não dominam 

esta palavra, porque o universo da sua infância foi igualmente marcado pela 

rejeição ou pela presença de uma mãe semilouca, palavra que é tautológica da 

verdade, na medida em que esta se torna a demanda de Cláudio: "A verdade 
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primeira. A verdade do início." (A. ao F., 253).  

 

Palavra e Verdade tornam-se assim sinónimos de uma demanda, mas a palavra 

é igualmente ferida no próprio discurso, “(...) palavra cheia quente de sangue, 

palavra vinda das vísceras ..." (P. S., 213), porque marca a impossibilidade do 

dizer: "uma palavra mais íntima põe logo uma questão de pudor (...) ao nível 

mais íntimo as palavras são intrusas. (...) e há coisas que não se podem dizer de 

todo." (P. S., 204). Pela disjunção do Ser, esta palavra impele a roda do tempo 

para a frente ao tornar necessária a viagem da sua demanda e carrega a 

memória da personagem com um Passado irremediavelmente perdido: 

"Recordo-a agora - onde está? Como se desfez?" (P. S., 213) e com a 

inutilidade da procura: "Mas eu nunca soube a palavra essencial – Qual a 

palavra que é tua para enfrentares a morte?" (P. S., 152).  

 

A demanda de alguma coisa vital que se perdeu é muito recorrente no 

imaginário ocidental e é isomorfa da expulsão do Paraíso Terrestre, da perda da 

Graça, com o sofrimento daí decorrente, a própria Demanda do Graal... E a 

Demanda da Palavra perdida de Vergílio Ferreira é, em literatura, tautológica da 

demanda do Cálice Sagrado que curaria todo o sofrimento e revelaria toda a 

essência de Deus, a natureza da Ordem.  

 

Esta palavra, Verbo divino que se fez carne, é, no imaginário medieval, 

encarnada na hóstia sagrada que é o Graal cristianizado, pois, como nos diz 

Jacques Ribard: "De fait, cette parole, à la fois créatrice et redémptrice, ce Verbe 

divin, s' est fait chair (Jean, 1, 14): il s`est "incarné" dans la minuscule hostie qui 

le graal VIENT (...), comme il en va de ce pain qui descend du ciel, afin que celui 

qui en mange ne meure point. (Jean, VI, 50). (...). Telle est, en définitive, la 

"réponse" qui se cache et se dit à la fois, la réponse et le remede apportés au 

péché qui à tranchié la lengue de l'homme (...) en l'empêchant trop longtemps de 

poser et de se poser la "question" fondamentale." (em francês: “De facto, esta 

palavra, ao mesmo tempo criadora e redentora, este Verbo divino, fez-Se carne 

(João 1:14), Ele encarnou-Se na minúscula hóstia que o Graal VEM (…) como 

acontece com este Pão que desce do Céu, a fim de que aquele que coma dele 
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não morra. (João 6:50). Tal é, em definitivo, a “resposta” que se oculta e se diz 

ao mesmo tempo, a resposta e o remédio trazidos ao pecado que decidiu a 

língua do Homem (…), impedindo-o, por muito tempo, de se colocar a «questão 

fundamental»”) (RIBARD, Paris, 1989, p. 86). O Graal, tal como a primeira 

palavra, "Enquanto símbolo de uma totalidade inatingível e indizível, esconde-se 

ao ser revelado e silencia-se profundamente quando parece tomar a palavra.” 

(CARRETO, Lisboa, 1996, p. 431).  

 

Por isso, o desabafo de Paulo: "Lembrei-me, não sei porquê, da palavra 

inaudível da minha mãe. – Tu sabes o que ela disse?" (P. S., 135) e daí a 

associação ao imaginário feminino e o desejo de retomo à Fonte, a algo que vive 

na memória colectiva do Homem: "(...) só uma palavra que ficasse em mim e eu 

me reconhecesse nela. (...). Lembro-as ainda numa memória antiquíssima. (...), 

não tenho nenhuma aqui." (P. S., 239), que o mito do Eterno Retorno 

consubstancia e que está subjacente a esse regresso à(s) origem(s), que é, para 

Gilbert Durand, "(...) um suceder de provas iniciáticas associadas ao esquema 

dos regimes diurno e nocturno através dos quais o homem procura a via da 

transcendência constelada por todo um conjunto de símbolos significativos e de 

intenções escatológicas do conjunto mítico e que são muitas vezes os termos do 

refúgio que nos remetem para o grupo mítico da "Mãe de Água." (DURAND, 

Lisboa, 1989, p. 253), num simbolismo que percorre os dois romances, como 

iremos ver a seguir, pois esta via da procura da Palavra faz-se, em Para 

Sempre, a par da procura do imaginário feminino e é descrito, frequentemente, 

com os aspectos de divindade em Até ao Fim. 

 

A busca da Palavra impossível vai conduzir a uma busca da Verdade primeira, 

essa verdade do tempo da "(...) apropriação da verdade antes de no-la 

surripiarem..." (P. S., 48), na medida em que a procura da Palavra que diga o 

Homem é tautológica do conhecimento da sua verdade: "(...). Que verdade era a 

sua? Ninguém a sabia, ele não sabia. Também não a saberei, talvez, mas sei 

que não sei e isso já é saber. Eu tinha a minha entremeada à amargura onde já 
era só resignação. Percorri todas as que me apresentaram e nenhuma quis 

viver comigo. Às vezes eu vinha à porta quando me deixavam e gritava-lhes – 
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Fica! Mas não ficavam. Uma ou outra olhava atrás como ficava. Então eu 

fechava a porta até que outra batesse, agora já nenhuma bate." (P. S., 260, 

negrito nosso). Esta verdade é, como vimos mais atrás, a demanda de Cláudio: 

“A verdade primeira. A verdade do início." (A. ao F., 253) – Aceitação, 

resignação, talvez a resposta possível para a demanda impossível do Homem… 

 

 

3. A Transfiguração do Ser 

 

Ao proclamar-se instaurador do tempo e tentar criar a palavra, a personagem 

vergiliana proclama-se igualmente um demiurgo, alguém a quem a Ordem é 

intrínseca... sendo, no entanto, necessário que ele transcenda a sua condição 

terrena para se fundir nessa Ordem de que faz parte (como todos nós fazemos): 

"(...) porque a Ordem está em ti." (P. S., 299). A transcendência do Ser passa, 

assim, pela viagem através do tempo e da Demanda da Palavra, numa tentativa 

de anular o primeiro e encontrar a segunda, até o Homem se fundir no Todo de 

que faz parte, como metade do signo em que a unidade se cindiu, reconstituindo 

assim o arquétipo da Totalidade – em que a transcendência de Ser passa pelos 

símbolos que o Homem integra e que o vão identificar como parte dessa Ordem, 

símbolos da invisível vivência do próprio Ser.  

 

Por seu turno, a viagem iniciática vai permitir a transmutação ontológica, pela 

qual o neófito se torna Outro, na medida em que esse percurso é pontuado por 

certos ritos de passagem que estão na base dessa transformação existencial 

(BESSE, Porto, 1995, p. 111) e constelado de símbolos que a vão condicionar. 

Vejamos alguns desses símbolos mais presentes nas obras em estudo.  

 

O imaginário feminino de Para Sempre e Até ao Fim é muito carismático, quase 

omnipresente e omnipotente, bem como, de certa forma, omnisciente, já que o 

pólo masculino ou não existe ou não é actuante, sendo o pai, geralmente, uma 

figura ausente. Em Para Sempre, o pai emigra e nunca mais escreve: "Meu pai 

partiu uma madrugada, (…). Logo escrevo. Depois não sei se escreveu alguma 

vez. Depois não voltou a escrever.” (P. S., 112); e, em Até ao Fim, é um 
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professor de aldeia apagado e sem poder sobre as decisões a tomar: "Viveu-se 

sempre em matriarcado – mãe. Meu pai era um elemento secundário 

suplementar como em todo o lar bem constituído." (A. ao F., 160); cedo 

desaparecido do universo familiar: "Lembrava-me de meu pai, não muito, que a 

morte dele já estava inscrita nas leis da necessidade." (A. ao F., 37). 

 

Neste universo dominado pelo imaginário feminino, mas em que a mãe surge 

como uma figura alienada, outras figuras igualmente dominadoras se impõem: a 

tia Luísa é a primeira iniciadora de Paulo: "(...) tia Luísa vinha da aldeia, (...). 

Destra, aguda. Uma ferocidade linear. Quanta vez me zurziste na aprendizagem 

de ser homem." (P. S., 11 e 12); enquanto a velha criada Tina o é de Cláudio: 

"Tu ensinavas tudo muito bem. Ensinava-lo no modo de as coisas serem por si." 

(A. ao F., 236). Este imaginário feminino, tal como a mãe, poderia revelar a 

palavra, mas não o faz: "Que última palavra me deste? (...). A que selasse por 

uma vez a linguagem do sangue, de um destino comum. Não a recordo." (P. S., 

13).  

 

Trata-se de um imaginário feminino protector, mas que não parece cumprir toda 

a sua tarefa junto das personagens, especialmente na de Até ao Fim, já que esta 

carrega consigo toda a sua angústia existencial: "E então, lentamente, a tua 

imagem oculta, um aceno horrível de outrora. Ah, tu não fazes ideia, Tina. Está 

bem que tinhas direito a uma definitiva aposentação. Mas eram só mais uns 

anos, Tina, assim deixas-me bem aflito. (...). Estou cheio de horrores adultos e 

seria bom vir ainda de ti a pacificação." (A. ao F., 235-238). 

 

Os personagens femininos chamam a si o desempenho desta tarefa para 

colmatar a ausência da mãe, o que leva Cláudio a dizer dela: "(...) cabia ela 

ainda na minha vida?" (A. ao F., 117), tal como aquela só poderia ser 

cabalmente cumprida por esta ou por outra forma de imaginário feminino que 

encarnasse a Presença, uma vez que a mãe, segundo Hélder Godinho, 

permanece "(...) como significante da Presença, ausente mas procurada 

sempre…” (GODINHO, Lisboa, 1985, p. 72); "Minha mãe está num recanto de 

mim, onde ficou o resto do que fui. (...). Então recua-se à origem e ela está lá. O 
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que é que está lá? Memória? Ficção? Recurso como a um curandeiro quando o 

desespero é demais." (A. ao F., 117-118). Tal como noutros romances 

vergilianos, "A Mãe é, assim, uma figura que tende a ser divinizada e que, no 

limite, é assimilada às forças cósmicas e onde o ciclo de morte e ressurreição, 

sem a figura do Pai que introduz a saída do ciclo enquanto fechamento / prisão, 

tende a tomar-se numa viagem eterna.” (ibidem, p. 74). 

 

Aqui poderíamos tentar uma análise recorrendo à Psicanálise e ao Mito de 

Édipo, que se apresenta de forma incipiente, mas com um isomorfismo entre as 

duas personagens: uma vez que a mãe de Paulo morre cedo, em Para Sempre, 

e ele mal se lembra dela, bem como tão pouco da palavra que ela disse na hora 

da morte, mas que foi uma palavra que o aprisionou; assim como a mãe de 

Cláudio é, também, uma figura alienada, em Até ao Fim, mas não deixam de 

marcar o seu domínio pela não presença –  

tal como as figuras maternas que dominam a vida dos seus filhos, criando um 

afastamento em relação à figura paterna. 
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Vergílio Ferreira – um escritor consagrado  (in 
https://encryptedtbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRaGuyl9m9KKF_rd3vrjR2xhkajepsTjrB0
E8mHOhyfLJ6mVO64yg). 
 
Neste sentido, de acordo com Maria Graciete Besse, as figuras maternas em 

Vergílio Ferreira têm muito poder e correspondem a figuras de aprisionamento 

(BESSE, Porto, 1995, p. 110), tanto assim que é a mãe de Cláudio que decide 
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que ele deve ser jornalista (A. ao F., 21) e Flora, mãe de Miguel, ao expressar a 

sua "maternidade negativa", rejeitando o filho antes de nascer, e expulsando-o 

da sua vida e de casa, quando arranja outro homem, vai condicionar a sua não 

adaptação à vida, lançando-o nos caminhos da droga, mas sem que ele deixe de 

a venerar: "- Não tentes enxovalhar a Flora – disse Miguel. – Tu no fundo o que 

tens é admiração." (A. ao F., 194).  

 

Neste universo matriarcal, o imaginário feminino reveste-se de aspectos divinos 

pela forma como as mulheres são descritas: umas vezes santificadas, como 

Sandra ligada à cor azul, cor que, em Vergílio Ferreira, está associada ao céu, 

ao retábulo da capela, vermelho e azul, ao anjo de túnica azul e à imagem da 

Virgem, no meio do altar, branca e azul. (P. S., 230) – Sandra é, pela 

personagem, transfigurada numa figura etérea: os cabelos e olhos negros de 

Sandra passam a ser, respectivamente, louros e azuis, e ela é recordada por 

Paulo sob essa aura azul: "É azul como agora a minha imagem da sublimação." 

(P. S., 61).  

 

As imagens da neve levam-nos para esse universo de pureza que se liga a um 

imaginário feminino virginal, ainda não tocado: "Uma estrela de neve na testa. 

Vou atirar-te uma pequena bola, ela embate-te na fronte, explode em pedaços 

para todos os lados do teu riso. (...). Não saias daí. A boca enorme de riso, os 

olhos oblíquos de um pecado futuro." (P. S., 61), assim como Oriana, “Branca, 

luminosa. (...). Translúcida, diáfana..." (A ao F., 217), "Oriana traz um vestido 

claro, (...). lluminada, radiante. Deve ter um espaço mais aberto do que um 

mortal. Oriana, Oriana. Deve ter a imortalidade na sua essência corpórea. 

Intangível à corrupção.” (A. ao F., 134), mas também algo pagão, como é o caso 

de Flora, caracterizada como uma deusa da fertilidade: "(...) as linhas certas do 

teu corpo divino. E ao centro a fúria da tua vitalidade. Deusa vinda de entre os 

deuses..." (A. ao F., 189-190).  

 

Ambas apontam a via da transcendência, em Para Sempre: “Sandra. Nada mais. 

Meu absoluto, minha figuração mais alta do que os deuses.” (P. S., 211) e em 

Até ao Fim: “E todos os limites da minha forma mortal. Oriana. Ela ouvia-me com 
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atenção e cada palavra minha transcendia-a de sublimação divina. Sou eu 

também um deus, estamos fora do tempo." (A. ao F., 105).   

 

A transfiguração do Ser, para Paulo, é ainda a palavra ligada à viagem da 

subida da montanha, na companhia de Sandra, que aponta para a luz: "(...) há 

uma palavra infinita que não sei, é a palavra do limite, do excesso de mim, a 

palavra que assoma quando rebentamos do excesso de nós – se subíssemos à 

montanha, ver o pôr o Sol? (...) se fôssemos subir os montes? Porque ela 

existia, ela tinha de existir para dizer a sublimação do homem. Sandra, Sandra. 

Para nomear a sua ascensão sobre o animal..." (P. S., 238); enquanto, para 

Cláudio, passa pela presença deste imaginário feminino: "Estou desorientado na 

procura do eterno da tua imagem." (A. ao F., 132), "Preciso de te ver. (...). Mas o 

nosso encontro é no eterno (...), olhar-te apenas, ver-te passar na 

transcendência de ti. (...). E há o incorruptível da eternidade." (A. ao F., 217).  

 

O imaginário feminino, enquanto hipóstase da Presença, percorre igualmente os 

dois romances, em que a Ordem momentaneamente se manifesta nele através 

do Amor, pois só pelo Amor é possível aceder à verdade, já que a procura do 

Amor se toma isomorfa da procura dessa verdade: da perfeição e da luz em 

Paulo: "Desde antes de te conhecer já te amava como é próprio de um grande 

amor. (...) como podias tu errar, Sandra? Tão bela, tão perfeita. A verdade foi 

sempre contigo. E a beleza. E a encarnação humana da divindade." (P. S., 121-

122), e da procura da luz para Cláudio: "Oriana ilumina-se do seu 

deslumbramento. (...). E sorri sempre em esplendor. (...). O nosso encontro é no 

eterno... " (A. ao F., 82-83).  

 

É a procura da verdade da perfeição e da luz que vai conduzir ao conceito de 

Ordem Universal e a Mulher vai participar nessa procura na medida em que ela 

espelha essa Ordem; e, assim como a verdade vai passar por fases que se 

esvaziam, também a Mulher se desgasta, pois nenhuma pode ser a face 

permanente da Presença, uma vez que esta é excessivamente grande para 

caber numa só mulher. Por isso, a Sandra de Para Sempre e a Oriana de Até ao 

Fim têm de morrer para não correrem o risco de se degradarem, sendo assim 
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remetidas "(...) à idealidade de uma Presença que certamente, não é deste 

mundo, embora nele se manifeste." (GODINHO, Porto, 1995, p. 279). 

 

Essa degradação da imagem em que a Presença se manifesta sente-a Paulo 

quando diz: “Oh relembrar ao menos, reviver o fugitivo instante em que foi 

perfeito antes de tudo o que o corrompeu. Porque tanta coisa o destruiu, a 

corrupção do tempo, a pureza febril antes do que te banalizou. Quantas vezes o 

pensei e te olhei à procura da tua inverosímil delicadeza graciosidade e já lá não 

estava.” (P. S., 208-209).  

 

Também em Até ao Fim cada mulher permanece como face da Presença 

apenas enquanto há Amor. Depois desgasta-se e a Presença vai manifestar-se 

num outro ícone feminino, o que leva Flora a sair do universo de Cláudio para 

criar um espaço para Clara, que é o último reflexo da Presença e que vai libertar 

o Passado engolido da personagem, levando-a a dizer: "Clara sabe a palavra 

exacta para todo o presente ser meu." (A. ao F., 272). O imaginário feminino 

conhece esta Palavra, mas não a revela, pois a sua presença manifesta-se 

apenas por uma acção balsâmica, curadora, tão própria da sua condição 

salvífica que se reflecte em Cláudio: “Estou bem." (A. ao F., 272), ao proclamá-

la a re-nascer para a vida.  

 

Nestes romances que a arquipersonagem virgiliana percorre na busca de uma 

redenção pelo imaginário feminino e em que as memórias se entrecruzam, este 

está presente no simbolismo da montanha e do canto em Para Sempre e no 

simbolismo do mar em Até ao Fim, como marcos desse renascimento. Segundo 

Hélder Godinho, "A mãe e a montanha têm em comum serem lugares de origem. 

Tal como a aldeia a que a arquipersonagem tem de voltar no fim da vida, para 

nela acabar: cursum peregi.” (GODINHO, Lisboa, 1985, p. 67). Por isso, Paulo 

tem de voltar à aldeia onde nasceu e à casa onde viveu, porque esse “É o seu 

lugar de origem, a que pertence e a que deve voltar fechando o ciclo, a viagem 

mais perfeita entre as duas margens da Disjunção - ou seja, no percurso pelo 

mesmo que não o deixa tomar posse de um outro espaço. Voltar ao Princípio é 

voltar ao mesmo espaço que se sobrepõe ao tempo passado de que nunca se 
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libertou suficientemente. Porque o Pai não ensinou o caminho…" (Ibidem, pp. 

67- 68).  

 

Vimos como a ausência do pai e a alienação da mãe não permitiram a libertação 

do Passado, em que a visão que Paulo tem de si próprio na infância, sentado 

sobre o baú, é um símbolo. Tal como a caixa, o baú pode ser visto como um 

símbolo feminino, interpretado como uma figura do inconsciente e do corpo 

maternal, ao mesmo tempo que encerra um segredo: fecha e separa do exterior 

tudo o que é precioso, frágil ou temível, equivalente à caixa de Pandora que não 

deve ser aberta (CHEVALIER, e GHEERBRANT, 1982, Paris, p. 136), para não 

atrair os males que assolam a humanidade... Será a razão porque Paulo em 

criança se senta sobre ela?  

 

Contudo, a vida se encarrega de a abrir e, tal como como a caixa de Pandora, o 

sofrimento vem, ficando como dádiva dos deuses apenas a esperança: “É já 

noite. Mas é já uma noite de Primavera, calma, sem a memória do que é 

excessivo, revertida à esperança e à pacificação." (P. S., 269), ou ainda "(...) que 

é do mundo sem esperança? Sepultos na materialidade do mundo, (…) mas a 

esperança como farol radioso no mar encapelado da vida." (P. S., 175). Trata-se 

aqui de esperança numa redenção, isomorfa do sentir de Cláudio, quando 

mergulha no mar em que a montanha também se banha e de que sai renascido. 

 

A montanha é um símbolo do regresso à figura materna – Mãe e montanha 

surgem intrinsecamente ligadas em Para Sempre: "Os braços de minha mãe 

mais saídos da janela, todo o busto suspenso deve arremessá-lo no grito até à 

distância da montanha." (P. S., 36), mas com a possibilidade de ultrapassar o 

engolimento para que o imaginário feminino remete, na medida em que, sendo o 

simbolismo da montanha múltiplo, ela tem também a ver com a altura e o centro; 

e, sendo alta, vertical e elevada, próxima do céu, ela participa do simbolismo da 

transcendência, faz a ligação entre o Céu e a Terra, é a morada dos deuses e o 

termo da ascensão humana (ibidem, p. 645).  

 

Na verdade, tal como as figuras do imaginário feminino, a montanha está 



 

 Maria de Fátima BASTOS  ::  pág. 

 

	  

44	  Revista Tritão  ::  n. 2  :: dezembro de 2014 

omnipresente em Para Sempre e acompanha as evocações de Paulo: seria 

difícil precisar todas as referências à montanha, mas surgem em praticamente 

todos os capítulos como remate às considerações filosóficas da personagem, 

quase a diríamos outro leit-motif do romance. Vejamos agora seguidamente as 

situações mais significativas das suas ocorrências, na medida em que ela 

acompanha a arquipersonagem na sua viagem de eterno retorno...  

 

De regresso à aldeia, é olhando a montanha que Paulo toma consciência da sua 

pequenez face ao Cosmos: "Depois abro as vidraças, a montanha em toda a sua 

magnitude. E uma pequenez em mim súbito sentida, um pasmo sideral de 

horizontes." (P. S., 22). Além disso, a própria iniciação ao imaginário feminino 

faz-se, também, com o seu beneplácito: “Como uma iniciação, uma varanda 

para o horizonte. Para aquele lado, a montanha desce em declive até à planura 

longínqua." (P. S., 64). A montanha aponta para o destino trágico do Homem, 

sobretudo quando o Sol a "requeima de maldição." (P. S., 69), mas também para 

a via da transcendência, na medida em que se perfila no horizonte "plácida de 

eternidade" (P. S., 86). 

 

A montanha constitui também uma meta a atingir, a chamar para o alto, tal como 

a palavra: "Para o alto a montanha. Plácida imensa. Definitiva. Repousa nas 

origens do tempo, (...). Assim às vezes me parece (...) a palavra primordial, a da 

loucura, a palavra informulada, anterior posterior a todo o vozear do mundo." (P. 

S., 108); porque a montanha, como símbolo da ascensão, está ligada ao 

simbolismo do "degrau" da escada de Jacob e que foi recuperado pela tradição 

cristã. Segundo Mircea Eliade, "São João da Cruz representa as fases da 

perfeição mística para uma "Subida del Monte Carmelo", e ele mesmo ilustra o 

seu tratado com uma montanha de largas e fastidiosas ascensões." (ELIADE, 

Lisboa, 1997, p. 141). 

  

A montanha é também um símbolo da união com o imaginário feminino, quando 

as imagens se ligam: "(...) no limite da montanha uma dança pesponta a união 

entre o céu e a terra." (P. S., 122), logo seguidas da evocação de Sandra: "(...) 

eu estava em desequilíbrio, tu exististe logo brutalmente para mim." (P. S., 123). 
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Tal remete-nos para o encontro com a Presença, pois, apesar de certas 

conotações negativas do simbolismo da montanha, o facto de ela estar 

permanentemente batida pela luz do Sol aponta para a via ascensional e o 

regresso ao Todo faz-se pela via do imaginário feminino.  

 

Por isso mesmo ocorre a subida da montanha com Sandra: "se subíssemos à 

montanha ver pôr o sol?" (P. S., 238). Adicionalmente, a morte simbólica, ligada 

à descida da montanha, é, ainda aqui, uma redenção: "Daqui donde a vejo, 

desdobra-se até ao alto em vagas de montes. A cada nova subida, a massa 

alastra para os lados para ganhar ascensão até ao pico mais alto. Subo com ela 

ao apelo da altura, demoro-me no pico cimeiro onde o sol me parece atardar-se 

ainda um pouco. Ou é só o clarão do céu que o rodeia do seu halo. Esqueço-me 

aí um pouco, irmanado ao espaço da amplidão que se abre em mim. Depois 

desço. Estou suspenso sobre um jardim abandonado. Toda a face da serra está 

já na sombra.” (P. S., 304). Para José Luís Gavilanes Laso, "A montanha dilecta 

é em si mesma circunstância verdadeira e profunda, autêntico cenário para a 

metafísica, em agudo contraste com a planície sufocante.” (LASO, Lisboa, 1989, 

p. 222).  

 

A falta da mãe, que se repercute numa imagem negativa, parece jogar com o 

simbolismo do mar que começa por ser engolidor em Até ao Fim: "(...) ouço-o na 

sua massa pesada e escura, retumba no oco do pavor." (A. ao F., 115), que 

surge reforçado pelas imagens da noite, pois que "(...) sobrepõe ao seu mistério 

o mistério da noite." (A. ao F., 110). Tudo sai do mar e tudo regressa a ele. Por 

isso, toda a evocação de Cláudio, perante a morte do filho, que começa com um 

confronto com o mar para a ele voltar, fechando o ciclo, é bastante emblemática 

do simbolismo da situação de regresso às origens.  

 

Mas a ambivalência do símbolo, se permite vê-lo como lugar de nascença, 

também se revela como um espaço de transformação e de renascimento. Tal 

como a montanha para Paulo, em Para Sempre, quando associada à manhã 

que se aproxima, também o mar o é para Cláudio, pois, quanto ao período de 

engolimento, de descida aos infernos, "Olho o mar. Vejo-o até ao indeciso do 

 



 

 Maria de Fátima BASTOS  ::  pág. 

 

	  

46	  Revista Tritão  ::  n. 2  :: dezembro de 2014 

seu limite, fechado, concêntrico ao eu estar aqui." (A. ao F., 165), sucedendo 

uma promessa de renascimento para a vida e fechando um ciclo iniciado pela 

arquipersonagem em Para Sempre, que leva Cláudio a sentir-se capaz de cortar 

com o Passado, viver o Presente e pensar o Futuro: "(...) que é que quer dizer o 

futuro no absoluto de estar aqui? Ir à aldeia talvez, cortar com o que resta de eu 

lá ter sido. (...). Há a solidão sem fundo da memória. (...). Estar. (…). Reabsorver 

tudo no instante em que duro. (...). E esquecer, esquecer o antes e o depois. 

Sou novo, vou nascer da espuma das ondas. Sou eu.” (A. ao F., 269-270). 

 

Isto ocorre porque o mar simboliza um estado transitório entre os outros estados 

possíveis ainda informais e as realidades formais, numa situação de 

ambivalência, de dúvida, de indecisão, que pode concluir-se bem ou mal, sendo, 

ao mesmo tempo, imagem de vida e de morte (CHEVALIER, GHEERBRANT, 

Paris, 1982, p. 623). Pela imersão, o Passado é abolido e tudo se renova, o 

indivíduo sai purificado e regenerado, uma vez que "As águas purificam e 

regeneram porque anulam a "história", restauram – ainda que seja por um 

momento – a integridade auroral.” (ELIADE, Lisboa, 1977, p. 239).  

 

Uma outra expressão da omnipresença do imaginário feminino, ao longo de Para 

Sempre, é o canto da mulher que trabalha a terra, com vastas referências ao seu 

simbolismo que se liga com a Terra Mãe, pois, segundo Mircea Eliade, "A 

assimilação da mulher e da terra lavrada encontra-se em muitas civilizações e 

conservou-se nos folclores europeus.” (ibidem, p. 239). Trata-se de um 

imaginário feminino que ganha aspectos divinos, pois, ainda segundo o mesmo 

autor, "(...) a terra-Mãe nunca perdeu os seus privilégios arcaicos de "Senhora 

do Lugar", de fonte de todas as formas vivas, de guardiã das crianças e de 

matriz na qual se sepultam os mortos para que nela repousem, se regenerem e 

regressem finalmente à vida graças ao carácter santo da mãe telúrica." (ibidem, 

p. 318).  

 

Essa voz, que "(...) vem do fundo da terra, sobe em círculos pelo ar, evola-se na 

distância." (P. S., 10), é a voz da Terra e da origem divina do Homem, que 

estabelece uma ligação entre a terra e a mãe, porque "(...) é o canto da vida, 
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(...), é um canto lento ao ritmo genesíaco da Terra." (P. S., 65), que "(...) tem a 

força selvagem da germinação da terra." (P. S., 50). Esta mulher que canta 

surge como uma figura inaugural, anterior a tudo, e as imagens como "ouço-a do 

fundo da terra", "da água das origens" remetem para as imagens do engolimento 

no seio feminino do qual renascerá o Homem Novo, pois essa voz que Paulo diz 

que canta "Na tarde da minha condenação" (P. S., 33) é, ao mesmo tempo, a 

voz que "(...) vem do espaço da transfiguração." (P. S., 21), a voz que, como a 

de uma mãe, responde ao apelo da personagem: "Canta voz ignorada e tão 

pura. Tão alta como a distância até aos astros mais altos. E então, como se 

ouvisse o meu apelo, de súbito no espaço infinito da minha solidão. Vem lá do 

fundo do vale, estremece com o ar trémulo de calor. Vem dos abismos de mim, 

da minha desolação, abre no ar como dois braços de triunfo. (...). Reboa pelos 

espaços, os montes estremecem como a uma palavra divina." (P. S., 161).  

 

Finalmente, no fecho do ciclo, quando Paulo aceita o seu destino (a sua velhice), 

faz-se silêncio e "A mulher que cantava calou-se definitivamente. O seu trabalho 

cumpriu-se...". (P. S., 299), pois, no fim do romance, não só a sua tarefa agrícola 

terminou com o fim da tarde, como também a sua tarefa maternal está cumprida 

e o destino de Cláudio abre, diante se si, o desafio do Homem renovado, face à 

montanha que mergulha no mar e regenera o Passado. 

 

 

4. O (des)encontro da arquipersonagem vergiliana com Deus 

 

O (des)encontro das personagens vergilianas com Deus são experiências 

diferentes e merecem, como tal, em especial nestes dois romances, um olhar 

separado. Como pode o Homem falar do incognoscível? Como pode a 

arquipersonagem que percorre estes dois romances dialogar com Deus?  
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Capela de São Lourenço, Melo – Gouveia  
(in http://www.terralusa.net/microsites/anexos/219capela%20s%20lourenco1%20texto.jpg). 
 
A personagem de Para Sempre não nega a existência de Deus: “Deus arde-me 

na ponta dos dedos.” (P. S., 77), mas questiona a sua omnipotência, na medida 

em que, face à angústia do Homem, “Mesmo Deus retira-se para além de Deus.” 

(P. S., 25) e, impassível ou impotente perante as calamidades que assolam a 

pobre Hmanidade, displicentemente, “ Deus entreabre um olhar no silêncio do 

campo de ruínas.” (P. S. 26). Então, o que está no lugar de Deus ou para além 

de Deus? Pela boca de Miranda, antigo colega de liceu, para quem definir Deus 

seria usar uma certa palavra (a palavra certa?), o conceito de Deus teria de ser 

redefinido, por isso, como remate da discussão sobre o assunto, conclui: "- Mas 

então tu não queres é usar uma certa palavra e eu uso-a para teu governo e 

digo que Deus está no mundo, de qualquer modo tenho de dar um nome a uma 

coisa diferente onde comece o movimento." (P. S., 258).  

 

Deus vai tornar-se então a explicação aleatória de tudo o que acontece, até da 

vida que começa: "Foi preciso inventar Deus para aguentar essa importância." 

(P. S., 275); e, porque Deus não responde aos apelos do Homem (será por Ele 

ser macho?), "Vê tu que mesmo Deus, como hás-de descobrir, é macho. Deuses 

fêmeas só para papéis subalternos." (P. S., 276) e só um coração feminino 
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poder atender as dores do mundo, como o faz a Virgem Maria no mundo cristão 

(e aquela voz que responde ao apelo de Paulo, vinda do fundo da terra, 

conotada com uma deusa-mãe), dá-se a inevitável morte de Deus preconizada 

por Friedrich Nietzsche e formalizada por Paulo da maneira seguinte: "Deus 

sumira-se-me sem eu dar conta disso..." (P. S., 283).  

 

Este esquecimento de Deus já fora considerado por Santo Agostinho, para quem 

"(...), na memória ou, mais precisamente na capacidade de reminiscência, reside 

o Supremo Bem pelo qual o homem pode aceder ao conhecimento dos signa 

que o conduzem a "ideia" de Deus. O esquecimento será então forçosamente, 

esquecimento de Deus, das origens e do próprio Ser, i. e., perda absoluta." 

(CARRETO, 1996, pp. 238-239).  

 

Já em Até ao Fim, a personagem parece posicionar-se numa descrença linear, 

face à inutilidade da existência de Deus que a própria mãe lhe profetiza na 

infância: "Se não houvesse homens, Deus era um taradinho a brincar com o 

mundo sem ninguém. E isso não podia ser, porque Deus não pode ser idiota. 

Ora o homem nasceu por acaso, podia portanto não nascer. E Deus ficou assim 

idiota à mesma. Logo não existe." (A. ao F., 20), parecendo-nos ligar-se esta 

descrença em Deus a uma ausência do pai ou, então, à sua nula actuação no 

universo familiar. Para José Luís Gavilanes Laso, “A medida dessa ausência 

sente-se na obra vergiliana frequentemente ligada à morte de um pai – tantas 

vezes explícita nos seus livros – (...). E a capela é, de certo modo, a 

sobrevivência dessa ausência cuja surpresa não se esgotou.” (LASO, Lisboa, 

1989, p. 192) – capela esta que "Tem o oculto de uma divindade que não 

existe." (A. ao F., 85).  

 

Por isso, Cláudio, ao recordar a figura paterna, de que se sente desligado, diz 

que "Há um mundo de coisas de permeio entre a infância e o agora e tu não 

estás lá. Porque a certa altura, deves sabê-lo, um pai deixa de entrar no jogo 

das coisas reais e passa para a mitologia." (A. ao F., 88). Concluindo, essa 

solidão do Homem não será, também, a solidão de Deus – na medida em que 

"Deus fez-nos à imagem da sua solidão." (A. ao F., 257) e sendo a ausência do 
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pai tautológica da ausência de Deus? 

 

Em face da perda de Deus, poderá a personagem alhear-se da ideia de que algo 

a transcende e que está para lá de todo o poder? Poderá Paulo reconhecer o 

que o ultrapassa, quando exclama: "O que te oprime e distingue é o pensamento 

que a pedra não tem para se executar como pedra. E as estrelas e os animais. 

Funda aí a tua grandeza se quiseres mas que reconheças a grandeza que te 

excede." (P. S., 306)? Contudo, só o reconhecimento de que alguma coisa, para 

lá do Homem, que tem a ver com o mistério da Vida, poderá levar à 

transcendência da condição humana, ultrapassando, eventualmente, as próprias 

expectativas do Criador: "Recuperar a vida toda desde quando a fui perdendo, 

ser em espanto o espanto do próprio Deus quando isso criou. (…). Para que 

todo o mistério da vida se aproveite no teu aproveitá-lo." (P. S., 249).  

 

É de notar que, como nos diz José Luís Gavilanes Laso, "O reconhecimento do 

mistério ou do espanto são aqui actos positivos do espírito: é o recolher-se e 

recuperar-se do pensamento e da alma dentro das próprias raízes ontológicas, 

Íntimas e transcendentes do próprio tempo. O espanto vergiliano (...) é um terror 

sagrado ante a experiência do indizível, do inexplicável, de tudo aquilo que 

supera a nossa faculdade inteligível e nos causa estranheza, estupefacção, 

assombro, paralisia da alma e, em suma, espanto.” (Ibidem, 186). 

  

Face à tragédia que é morte de um filho, Cláudio rejeita qualquer intervenção de 

Deus na sua vida: "Passaram por mim todas as dores do mundo, pavores, 

desenganos, o instrumental todo com que se faz um homem e mais. (...). Estou 

salvo em ser homem e agora um deus não tem nada a ensinar-me." (A. ao F., 

125); mas, porque há em todo o ser vergiliano um apelo da altura, um voo de 

ave acorda nele o eco desse apelo: "(…) uma gaivota passa-me por cima num 

voo planado. (...). Sigo-a um instante, passa breve com a urgência de um 

anúncio. E alguma coisa em mim abriu súbito em revelação e fulgor. Alguma 

coisa foi em mim uma inesperada ascensão, aparição de harmonia, esperança. 

Esperança de nada que é o mais profundo dela. Fico a olhar o longe obscuro em 

que se perdeu, o vazio da minha inquietação." (A. ao F., 196).  
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Será por isso que a personagem vai sentir a necessidade de preencher esse 

nada com algo que a transcenda? – "Reinventar-me um deus da glória e da 

paciência – Haverá um deus da paciência, da aceitação?" (A. ao F., 269), num 

eco com a aceitação de Paulo, em Para Sempre! Não estamos, contudo, perante 

a “anunciada morte de Deus” mas, face ao drama da existência, Deus é, muitas 

vezes, questionado e, outras vezes, surge apenas como uma invocação e “(…) 

torna-se aí mais próximo, embora paradoxalmente sob o signo da ausência, 

muitas vezes da contestação, ou, mais radicalmente, da negação.” (JÚLIO, 

1995, p. 323).  
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Vergílio Ferreira na Praia das Maçãs, em 1960 (in 
https://encryptedtbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSP_eV8Vvx2ZRbBJg6GIzRRKB0i_Cd5
FqEcn1hwsHTUAv6qiNPzew). 
 
Serão as divindades pagãs que sobrevivem neste universo matriarcal como 

Oriana? – "Oriana do sem fim. Oriana infinita" (A. ao F., 79), Flora ou a "Deusa 

da juventude, Flora pagã." (A. ao F., 42) e Clara: "Talvez então eu diga a Clara – 

Vem! E ela virá talvez – não falei ainda de Clara? E mergulharemos nas águas e 

renascerei de dentro delas como um deus.” (A. ao F., 110); ou antes um culto à 

Virgem, de ressonâncias pagãs, porque ligado à capela junto ao mar "que 

estrondeia nas cavernas do enigma." (A. ao F., 177)? As três figuras de mulher, 
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dadas à personagem pelo artista plástico e gráfico Lima de Freitas sugerem uma 

evocação desse universo pagão, as três graças da mitologia grega, "Oriana, 

Flora, Clara, queria que fossem mas não sei se cabem na vontade de que sejam 

Fogo, Terra e Ar, por exemplo, não sei." (A ao F.,130), convergindo na "Virgem 

da humildade" (A. ao F., 269).  

 

A mesma ideia parece impor-se em Para Sempre, quando Paulo faz a simbiose 

da música Ave Maria de Franz Schubert e da presença da Virgem: "No seu altar 

de luzes, a Virgem, de cabeça levemente inclinada, os olhos postos no alto, e eu 

olhava-a. Olhava-a e os cânticos inebriantes, erguidos em espiral, era como se 

me levantassem no seu movimento que em círculo me apanhavam todo e 

espiritualizavam. (...). Ou eu o sinto hoje assim, revertido ao sentir de então.” (P. 

S., 232), como se toda a ansiedade e as reminiscências do universo feminino da 

arquipersonagem convergissem na figura cristianizada das deusas pagãs – a 

Virgem Consoladora, reminiscência de um culto da Grande Deusa, cujo poder 

parece sobrepor-se ao de Deus.  
 

	  
 
Igreja Matriz de Melo – Gouveia 
(in http://www.terralusa.net/microsites/anexos/219igreja%20matriz%20texto.jpg ). 
 
Estamos crentes de que esta demanda da arquipersonagem é uma procura de 
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equilíbrio e de harmonia com o Cosmos, de uma sublimação do Ser, pois, como 

nos diz o mesmo autor, "O apelo a um absoluto ou a uma transcendência, que 

amiúde aparece expressa nos textos vergilianos, não tem em todo o  caso 

afinidades com a teologia das religiões positivas, das formulações racionalistas 

da ontologia escolástica (as famosas "provas" que já são indício da crise divina), 

da omnipresença criadora e do providencialismo. (...). Heidegger, por exemplo, 

interpreta a frase "Deus morreu" como a morte da metafísica ocidental e 

portanto, a consequente necessidade, pelo menos para ele, de encontrar uma 

nova ideia de Ser, uma nova metafísica..." (ibidem, p. 185).  

 

Assim, o conceito de Ordem Universal, que já fora enunciado noutros romances, 

surge como meio da transfiguração do ser que se dá pela fusão no Todo, com o 

reconhecimento de que o Homem faz parte desse Todo: "Então terás inscrito o 

teu ser na Grande Ordem do Universo, a Grande Lei será a tua lei. A tua lei é 

existires com um mínimo de atenção ao que fores existindo. Cumpre-te como 

homem que existiu, não tentes ir além de ti, porque a Ordem está em ti, vasta 

transbordante, imensa como os limites do mundo." (P. S., 299). Trata-se aqui de 

uma transfiguração do Eu que, em Até ao Fim, se dá com o seu (re)nascimento: 

“Sou novo, vou nascer da espuma das ondas. Sou eu.” (A. ao F., 269-270).  
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Vergílio Ferreira (pintura de autor não identificado) (in 
https://encryptedtbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRc3pslmv9ve0UPOG5kqY6NiTrKM4Hk
ScS5loTzhOdMDRZKYd6jQg). 
 

 
Conclusão 

 
Sendo estes textos vergilianos Romances do Amor, da Vida e da Morte, falámos 

aqui de livros escritos em fases diversas da carreira do autor, que expressam, de 

modo diferente, as suas preocupações existenciais, sobressaindo em Para 

Sempre um desfazer-se de pessoas, valores e preconceitos, numa aceitação do 

fim último do Homem e de algo para lá dele que o transcende e, em Até ao Fim, 

a exaltação da vida a despeito do confronto com a morte.  

 

Estará o Homem vergiliano esquecido de Deus, tal como da palavra (ou do 

Verbo), e só a Ele regressa para haver qualquer coisa que o suplante, que 

justifique a sua própria grandeza, ou o seu percurso de humildade leva-o a 

admiti-lo – "Deus deve existir para caber nele esta minha magnitude, para haver 

qualquer coisa maior do que nós, qualquer coisa em que caiba tudo isto que é 

maior que a vida." (P. S., 215) – embora transferindo o conceito de Deus para 
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algo mais transcendente, conceitos como Presença e Grande Ordem Universal, 

capazes de abarcar toda a harmonia do Universo – "Há uma ordem na vida mais 

alta do que os deuses, há um Deus mais alto do que todos eles, mais alto do 

que o que pensas para os deuses e para essa ordem." (P. S., 297)? 

 

Esta mesma Ordem poderia ser a palavra que a mãe disse à hora da morte e 

que a personagem poderia reencontrar na palavra da mulher amada, a Sandra 

de Para Sempre e das Cartas a Sandra, escritas como epílogo do romance 

anterior e onde a palavra perdida poderia ser a mesma palavra de Para Sempre: 

“Lembro-me é de quando na nossa primeira noite eu te disse que te amava e tu 

disseste também te amo. Hei-de lembrar-me decerto ainda de quantas outras 

palavras me disseste. Mas agora quero ouvir apenas essa tua palavra ardente 
em que toda a vida se me consumiu. E do sim gentil no pátio da Universidade 

e em que tudo começou. Também te amo. Sim. E é estranho como uma vida 
inteira se me resuma a uma palavra. Possivelmente por ser a única a dizer 

tudo o que valeu a pena saber” (Cartas a Paris, 2012, s. d. e s. p.), palavra 

recuperada pelo e para o Amor, no que ele tem de sublime, mas engolida no 

esquecimento da morte.  

 

Pegando novamente na palavra em Vergílio Ferreira, "(...) da viagem que me 

coube cumprir, o que me lembro não são bem os lugares, pessoas, situações 

por onde a minha comoção passou, mas a sua transfiguração reve1ada nesse 

passar.” (FERREIRA, Porto, 1995,  p. 36), teremos, de algum modo, 

concentrado nestes dois romances o périplo da sua vida e as transformações 

devidas a uma educação matriarcal plasmadas na sua obra.  

 

Nascido na serrania beirã, com uma educação de acentuada influência feminina 

e, mais tarde, uma vida académica marcada pelos amores juvenis, a sua carreira 

desenvolve-se por cidades onde o seu olhar pousou, mas, atrevemo-nos a dizê-

lo, não terão deixado marcas tão profundas como as da infância e da 

adolescência, esta marcada pela perda de um amor que podia ter sido redenção 

(em Para Sempre e Cartas a Sandra) e pela ausência de um filho (em Até ao 

Fim) que poderia ter dado um sentido à sua vida.  
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O autor vai, nesta romagem ao Passado e numa interiorização das suas 

memórias, encontrar, talvez, a resignação e a aceitação do sentido último da 

Vida, fechando um Passado e preparando um Futuro, já que a palavra para 

sempre perdida e não reencontrada no seu deambular pela vida e no seu 

regresso à aldeia em Para Sempre só poderá ganhar sentido em Até ao Fim 

onde, numa capela à beira mar no litoral sintrense, Cláudio dialoga com o filho 

morto, Miguel, numa possível tentativa de reconciliação com a figura do pai 

ausente. É através de um diálogo surrealista com o filho, em que faz uma 

introspecção retrospectiva, que a personagem nos vai revelando o seu Passado: 

"Estou parado à porta da capela, há um terreno à frente e depois a queda a 

pique para as águas. Passei a noite sozinho, fui homem. Quero dizer fui 

perfeito.” (FERREIRA, Porto, 1995, p. 36). Ali…, onde a montanha mergulha no 

mar num ritual de regeneração, depois de encerrado o diálogo com o filho, dá-se 

o (re)nascimento do Homem Novo.  

 

Nesta demanda incessante da palavra em Vergílio Ferreira, e de acordo com 

Hélder Godinho, Sintra, para a personagem de Até ao Fim, “(…) mais do que um 

ambiente ou um cenário foi-se tornando como que uma personagem de modo 

mais ou menos explícito (…) a Serra de Sintra lhe apareceu como uma “beleza 

feminina, por oposição à dureza da Serra da Estrela Natal.” (GODINHO, Sintra, 

2002, p. 19). Para este autor, “(…) a natureza é a parte visível da Presença 

(feminina) ausente em Sandra e Oriana, (…) Presença essa, que é ela própria o 

corpo incorpóreo dessa Ordem a que os indivíduos têm acesso pelo Amor 

(enquanto a mulher amada dura como hipóstase da Presença – “A Verdade é 

Amor”), (…) se revela à arquipersonagem, lhe aparece em momentos raros e 

fugazes.” (ibidem, p. 20); “Sendo a Oriana de Até ao Fim um novo nome de 

Sandra de Para Sempre (engolidas no passado) é a Clara do presente que 

representa o corpo sem sombra que pretende viver o momento sem 

consequências e sem passado nem futuro (ibidem, p. 22); “E o interesse do 

narrador por esta mulher corresponde ao seu interesse pela natureza (neste 

caso o mar) onde vai buscar refúgio para continuar a viver depois da morte do 

filho” (ibidem, p. 22); “Clara é a mulher que lhe vai permitir uma vida que não 
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guarda a memória de si próprio e que pretende consumar-se no viver de um 

presente sem memória que introduza a intemporalidade na temporalidade (…) 

ela é a mulher da pacificação que traz a ligação à Natureza / Universo / Ordem” 

(ibidem, p. 22); “Por isso a necessidade do regresso à aldeia para cortar com o 

que resta de lá ter sido???) para construir uma forma de tempo onde o presente 

esteja inteiro em si próprio, sem estar engolido no passado o que equivale a 

recusar a previsão do futuro.” (ibidem, pp. 22-23); pois que “Clara é a mulher que 

sabe a palavra exacta para todo o presente ser meu.” (A. ao F., 272). 
 

	  

Azenhas do Mar, Sintra (in 
https://encryptedtbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTMaE01EOBFJsrCmMKZ8iAEdoM3dS
Rg7Qt38-LKP-6Oifnafx3). 
 
Sabemos a importância que conhecer a palavra que resuma a Vida tem na obra 

de Vergílio Ferreira e, segundo Hélder Godinho, Clara é a emanação que 

actualiza a Mulher / Ordem Universal em Vergílio Ferreira: “A mulher que 

finalmente sabe a palavra (cifra da Ordem) pode, por a saber, dar ao narrador a 

Presença que ao longo de todos os romances e neste estudo em especial, a 

arquipersonagem foi procurando.” (ibidem, p. 23). Como tal, “Ao dar-lhe a 
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presença dá-lhe a Ordem e a verdade no ser apenas de uma vida que se 

cumpre em paz na consciência de toda a interrogação que a torna humana (…) 

Reabsorver a verdade, o amor e o tempo agora concentrado no instante 

totalizador que a mulher que sabe a palavra da vida lhe oferece. (…). Ser 

simples e total como o ser (A. ao F, p. 262) que na Serra de Sintra se cumpre na 

natureza de um presente liberto.” (ibidem, p. 23) – através do Amor.  

 

Nesta sua demanda pela Palavra perdida e reencontrada, se a arquipersonagem 

vergiliana que percorre estas duas obras parece entrar em contradição, na 

medida em que há em Para Sempre como que uma aceitação / resignação ao 

destino inescapável do Homem, em Até ao Fim, como nos diz ainda Hélder 

Godinho, “(…) o narrador consegue, finalmente, a conjunção num ambiente 

solar, sobre o qual todo o livro insiste fortemente. Aqui a arquipersonagem 

conseguiu assim o percurso feliz dos heróis “solares”, tendo encontrado o Amor 

e o Conhecimento: o ser apenas de um presente que contém a Ordem.” 

(GODINHO, ibidem, p. 276). 
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Vergílio Ferreira na sua casa de Fontanelas – Sintra 
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(in http://photos1.blogger.com/blogger/1983/4038/1600/Digitalizar0004.jpg). 
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