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Paulo Franchetti

um artigo de alberto osório de castro
sobre camilo Pessanha

O texto que ora se publica parece ser inédito. Pelo menos, não consegui 
encontrar registo de que tenha sido anteriormente impresso. E tão-pouco Daniel 
Pires, nas suas muitas escavações, deu com ele em letra de forma. De modo que, 
independente do plausível ineditismo, como esse texto nunca foi comentado na 
fortuna crítica de Pessanha, parece valer a pena colocá-lo ao alcance do público 
interessado na vida e na obra do poeta.

O texto de Alberto Osório de Castro foi redigido, como nele está registado, a 
pedido de Carlos Amaro. As circunstâncias permitem supor que tenha sido escrito 
em 1916, já que seu objectivo era sensibilizar os responsáveis pelo Museu das 
Janelas Verdes, demonstrando-lhes seja a importância da colecção que Pessanha ofe-
recera ao Estado português em 1915, seja o relevo do intelectual que fazia a oferta. 

Como se sabe, o episódio da doação da sua colecção longamente acumulada 
foi motivo de grande desgosto para Pessanha. O oferecimento ao Estado portu-
guês foi feito em Macau, em final de Julho de 1915, quando o poeta expôs as 
melhores peças do seu acervo particular no Palácio do Governo1. Sucederam-se, 
porém, contratempos: em meados do ano seguinte, a colecção sequer havia che-
gado a Lisboa; e, quando chegou, não foi aceita pelo Museu das Janelas Verdes, 
que, no ano seguinte, formalizou a recusa. Após algum período de incerteza 
quanto ao seu destino, as peças foram enviadas ao Museu Machado de Castro, 
em Coimbra, onde ficaram, excepto por breve período, sepultadas no depósito, 
fora do alcance do público2.

Há pelo menos duas razões para publicar esse breve texto de Alberto Osório 
de Castro e para nos determos um momento sobre ele. A primeira é a transcrição 
de versos de um poema bem conhecido, mas numa «disposição» que não é a que 
tiveram na Clepsydra de 1920. A segunda é a decidida afirmação da constância 
da actividade tradutória de Camilo Pessanha.

No que diz respeito aos versos, a diferença em relação à Clepsydra de 
1920 reside no facto de que esse poema, no livro, é composto por quartetos, 
enquanto aqui é formado por dísticos. Ora, esta disposição também se encontra 
num recorte de jornal colado ao famoso caderno de versos de Camilo Pessanha. 
Ali, o poema, que se intitulava «Queda», sofreu várias intervenções, sem que a 
estrutura em dísticos fosse cancelada3.

João de Castro Osório afirma que a fonte para fixação do texto na edição de 
1920 foi um autógrafo que pertencera a Alberto Osório de Castro. Sabe-se, por 
um postal de Alberto Osório a Pessanha, datado de 1908, que esse era, de facto, 
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um dos poemas em forma limpa que o poeta enviara ao amigo, possivelmente 
tendo em vista alguma publicação4.

João de Castro Osório conhecia, quando afirmou a origem do texto da 
Clepsydra, a publicação do poema no jornal, cuja disposição em dísticos des-
preza como artifício desnecessário, afirmando que a refere apenas por «mera 
curiosidade». 

Quando fiz a edição dos versos do poeta, no começo dos anos de 1990, 
não tinha como saber se a versão em poder de Alberto Osório de Castro era em 
dísticos ou quartetos — embora pudesse supor que fosse em dísticos, já que 
teria sido, muito provavelmente, copiada das intervenções que o poeta fizera, no 
«Caderno», sobre o texto do jornal. 

Vejo, pois, por meio do documento aqui publicado, reforçada a opção edi-
torial que assim justifiquei em 1995: «Queria registar agora que, contrariamente 
ao que pensava João de Castro Osório, a disposição gráfica do poema me parece 
bastante significativa e nada artificial. Não por pretender ‘frisar o vaivém do sen-
timento’, como ele acreditava, mas apenas porque o poema se desenvolve em 
forma de responsório, em que a segunda parte de cada bloco de quatro versos 
traz um comentário apaixonado à constatação da atonia na primeira parte.»5 E 
tanto era assim que, suprimindo a disposição em dístico, a editora da primeira 
Clepsydra inseriu uma marca de pontuação, de modo a indicar o diálogo entre 
os dísticos — a saber, um travessão a abrir o terceiro verso de cada estrofe6.

A esse respeito, cumpre ainda registar que a disposição em dísticos se reforça 
não só pelo facto de o documento agora publicado mostrar que era essa a forma 
do poema que Alberto Osório conhecia e preferia, ainda em 1916, mas também 
pela recente descoberta do exemplar da Centauro que pertenceu a Pessanha. 
De facto, como desde 2004 se pode ver, na mesma época em que registou «de 
memória», em casa de Ana de Castro Osório, o conjunto de poemas que serviria 
de embrião à Clepsydra, o poeta recusou claramente a junção dos dísticos em 
quadras — na publicação na Centauro —, assinalando, com dois traços paralelos 
entre os versos 2 e 3 de cada estrofe de quatro versos, que eles deveriam ser 
separados para formar duas estrofes de dois versos7.

No que diz respeito à actividade de tradução, os dados de que hoje dispo-
mos confirmam a intuição de Alfredo Margarido, em 1985: «o trabalho poético de 
Camilo Pessanha, em língua portuguesa, foi constante, e quando se interrompe 
é porque o poeta está interessado em aprender o chinês — o que não é propria-
mente uma tarefa que se possa confiar a um abúlico —, de tal maneira que, com 
a ajuda de um dos seus amigos, consegue traduzir alguns poemas chineses com 
uma perfeição e uma dexteridade poética dificilmente superáveis»8.

Apenas seria preciso acrescentar que essa actividade tradutória foi muito 
além dos poucos poemas que dela nos restaram. 

De facto, num texto publicado em Ilustração, n.º 6, 16/3/1926, escrevia 
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Carlos Amaro: «Não é esta a hora da crítica serena à sua obra, demais tanta coisa 
anda dispersa […], trabalhos sobre a língua, literatura e poesia chinesas — mais 
de sete mil páginas vi eu escritas em letra quase microscópica, da última vez que 
Camilo Pessanha esteve em Lisboa.»9 Pode tratar-se de um erro de casa decimal, 
na composição do artigo; mas ainda que fossem «apenas» 700 páginas já teríamos 
uma obra de dimensão muito avantajada — a maior, até então, no campo da 
tradução directa do chinês para o português. 

Confirmando a informação de Carlos Amaro, João de Castro Osório teste-
munha ter visto, em 1916, um «grande e volumoso Caderno de papel almaço, 
onde estavam, inéditas e, mais, sem outra cópia, muitas das suas traduções» 
(Clepsidra, edição de 1969, p. 127). E o próprio Pessanha, no texto de apresen-
tação aos oito poemas chineses que publicou num jornal de Macau, em 1914, 
conta já as suas traduções não por unidades, mas por dúzias: «Satisfazendo uma 
antiga dívida para com o ilustre director de O Progresso, entrego hoje ao mesmo 
semanário umas poucas dúzias de pequenas composições chinesas com cuja deci-
fração tenho entretido os ócios dos últimos seis anos de residência em Macau.» 
Saíram, como se sabe, apenas oito e as demais se perderam. Mas mesmo o pri-
meiro lote programado de traduções, como se pode ler no texto de apresentação 
do trabalho, era composto de nada menos do que dezassete peças. 

O texto de Alberto Osório de Castro traz a esse respeito mais uma confir-
mação de como foi intensa a actividade tradutória de Pessanha, que a ela dedicava 
muitas horas de trabalho quotidiano. O depoimento interessa, assim, para ajudar 
a demolir de vez o já moribundo mito da astenia do poeta, que o teria impedido 
de conduzir qualquer actividade intelectual consequente, durante os longos anos 
de vida na China.

Ainda a esse respeito, vale a pena recordar o que escreveu Margarido, 
na mesma página do texto há pouco mencionado: «Em síntese, a imagem de 
Pessanha tal como ela tem sido divulgada, reforçada pela enorme massa de tolices 
acrescentadas por João de Castro Osório não resiste à análise. É certo que Camilo 
Pessanha se drogava, mostrando-se bom consumidor de ópio. Mas já alguém 
pensou em condenar as personalidades dos drogados ilustres da literatura 
europeia, de Coleridge a Thomas de Quincey, de Baudelaire a Henri Michaux? 
Não passaria pela cabeça de ninguém a ideia triste de acoimar de ‘abúlicos’ tais 
criadores, sendo a droga um elemento integrado à criação, como o era também 
a aguardente de Fernando Pessoa.»

De resto, o texto de Alberto Osório estabelece outra data para a visita que 
fez ao poeta em Macau. Numa entrevista ao periódico A Capital, em 1915, cujo 
texto serviu de base à publicação do texto «Camilo Pessanha em Macau», que 
saiu em Atlântico, em 1942, Castro Osório afirma que tal se deu «em fins do 
verão de 1912»10. Já neste que agora se publica, informa que a visita se deu em 
Agosto de 1911. O que parece certo é que não se trata de duas viagens, uma vez 
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que Pessanha, em 1916, em carta a Ana de Castro Osório, afirmava que só duas 
pessoas da sua afeição passaram por Macau uma única vez e «tão maltratados dos 
temporais, que mal tiveram tempo de atender-me»: João Jardim e Alberto Osório 
de Castro11. Assim, até que o recurso à biografia de Alberto Osório esclareça em 
que ano ele passou por Macau, em viagem de regresso a Portugal, fica também 
essa data em suspenso na lacunar e exígua biografia de Camilo Pessanha.

O documento que vai a seguir transcrito encontra-se depositado na 
Biblioteca Nacional de Lisboa, no Arquivo de Cultura Portuguesa Contemporânea, 
sob a cota N1-84. Trata-se de um conjunto de seis páginas manuscritas. Foi actua-
lizada a ortografia.

NOTAS

1 No volume A Imagem e o Verbo — Fotobiografia de Camilo Pessanha (Macau, Instituto 
Cultural de Macau / Instituto Português do Oriente, 2005), Daniel Pires reproduz o anúncio da 
doação, que saiu no jornal O Progresso, de Macau, em 1 de Agosto de 1915.

2 Pessanha, escrevendo a Trindade Coelho, em 8 de Abril de 1917, já tem notícia — porAbril de 1917, já tem notícia — por 
meio de carta deste, enviada no final do ano anterior, de que a sua colecção não tinha sido 
aceite pelo Museu de Arte Nacional. A carta foi publicada por Pedro da Silveira, em Janeiro de 
1976, na revista Colóquio/Letras, n.º 29, p. 44.

3 A primeira reprodução do caderno de Pessanha se deu no número 10 da revista Persona 
(Porto, Centro de Estudos Pessoanos, 1984). Posteriormente, houve uma excelente edição do 
mesmo material na Revista de Cultura (Macau, Instituto Cultural de Macau, Dezembro de 
1990). Na publicação do jornal, além de o poema vir em dísticos, os dísticos pares vêm reco-
lhidos à direita e grafados em itálico.

4 O postal encontra-se reproduzido na revista Persona, n.º 10, p. 88.
5 Camilo Pessanha, Clepsydra, Estabelecimento de texto, introdução crítica, notas e 

comentário por Paulo Franchetti, Lisboa, Relógio d'Água Editores, 1995, p. 168.
6 Entretanto, no texto «Camilo Pessanha em Macau», publicado em Atlântico (1942), trans-

crito por Maria José de Lancastre no volume Cartas e por Daniel Pires no volume Homenagem a 
Camilo Pessanha, vêm os mesmos versos em forma de quadra, mas com evidentes problemas de 
transcrição, como mostra a falta de uma sílaba no primeiro verso e a má pontuação: o travessão 
com que a primeira edição da Clepsydra substituíra o espaço entre os versos nos três primeiros 
quartetos vem colocado não no terceiro, mas no segundo verso transcrito.

7 A reprodução da versão da Centauro com as correcções de Pessanha se encontra em A 
Poesia de Camilo Pessanha, Edição crítica de Carlos Morais José e Rui Cascais, Macau, Instituto 
Cultural de Macau, 2004, p. 166.

8 Alfredo Margarido, «Camilo Pessanha, Poeta da Escrita», Persona, n.º 11, Porto, Centro 
de Estudos Pessoanos, 1985, p. 76.

9 Carlos Amaro, «Camilo Pessanha», reproduzido em Daniel Pires (org.), Homenagem a 
Camilo Pessanha, Macau, Instituto Português do Oriente/Instituto Cultural de Macau, 1990, 
p. 75.



�

10 A transcrição do texto da entrevista se encontra em: António Dias Miguel, Camilo 
Pessanha — Elementos para o Estudo da Sua Biografia e da Sua Obra, Lisboa, Edição de 
Álvaro Pinto, p. 35 e ss. Do texto de Alberto Osório de Castro, «Camilo Pessanha em Macau», 
há reprodução em Homenagem a Camilo Pessanha, ob. cit., p. 45 e ss.

11 A carta encontra-se transcrita em: Camilo Pessanha, Cartas a Alberto Osório de Castro, 
João Baptista de Castro e Ana de Castro Osório, Recolha, transcrição e notas de Maria José de 
Lancastre, Lisboa, Imprensa Nacional/Casa da Moeda, 1984, p. 78-80.
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ARTE CHINESA
O DOM MAGNíFICO DE CAMILO PESSANHA

Simplesmente par droit d´aînesse entre os amigos e admiradores de Camilo 
de Almeida Pessanha, quis o grande amigo do Poeta, o brilhante jornalista Dr. 
Carlos Amaro, que algumas palavras minhas acompanhassem estas fotografias 
da arte chinesa que a Ilustração publica, e representam a magnífica colecção de 
cem peças características da arte milenária do Celeste Império oferecidas por 
Camilo ao Museu das Janelas Verdes.

Como essas fotografias avivam em mim a esta hora de Inverno portu-
guês, entristecida de lufadas e névoa, a relembrança dos resplandecentes dias 
abafados de espera de tufão, vividos em companhia de Camilo, em Agosto de 
1911, na linda e melancólica, risonha e estranha terra de Macau, à maravilha 
católica e china, china sobre tudo, já agora, cheia de repiques finos à missa, de 
discretos biocos de confessadas, de silenciosos deslizes de milhares de Celestes, 
atravancando as ruas cada dia mais, invadindo as praças e rossios, coalhando 
as airosas lorchas do porto, gente atarefada e calada, reservada e de nós dis-
tante, aparentemente impassível, mas em cuja massa se sente a força profunda 
da maré que avança, e vai avassalar o velho empório europeu de veniaga nas 
Costas da China.

Pobre e linda Macau dos séculos xvi e xvii, como és ainda curiosamente 
portuguesa à moda desses séculos, sob a taciturna invasão china que te envolve 
e todavia te dá ainda um aspecto de vida!

E contudo, ó arcaica Macau, desde que Fernão Mendes Pinto andou de 
aventura no Império do Meio, assistindo aos primeiros avanços da potência 
tártara, que de memoráveis coisas se não deram nessa China imensa que só na 
aparência é milenariamente imóvel: abalada para o sul dos exércitos tártaros 
da Manchúria, queda da dinastia chinesa dos Ming, sangrento, como nenhum 
outro, triunfo da dinastia Manchu dos Ta-Tsing, dois séculos de terrível agi-
tação das associações secretas chinesas contra o vencedor tártaro, indo, poucos 
meses após a minha passagem em Macau, até à abdicação do último imperador 
Ta-Tsing e à proclamação duma república à europeia ou americana, como com-
passo de espera da passagem da sombra de um novo Dragão imperial....

Tanta coisa a dizer sobre a China e a sua arte! Mas o espaço é limitado 
nesta revista, naturalmente.

O que é e o que vale a colecção que Camilo Pessanha acaba de oferecer 
a Portugal, e está representada nestas três fotografias da Ilustração do Século, 
mandadas ao Dr. Carlos Amaro pelo bravo oficial da Armada, [? Sr.] José Carlos 
da Maia, hoje o governador de Macau? Críticos de arte competentes o dirão ao 
público. Assinalo apenas na formosíssima colecção que vai entrar no Museu 
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das Janelas Verdes, as pinturas de Sou-Loc-Pang, o Ho-Ku-Sai chinês, que um 
poderoso mandarim artista disputaria a punhados de prata de lei; reconheço 
esbeltíssimos vasos de obra de cloisonné, de champ-levé e de nielagem; precio-
sas cerâmicas dos Ming; craquelés da vetusta dinastia dos Song, que teve no 
seu império tão grandes artistas; estatuetas de porcelana, e bronzes litúrgicos 
duma patina acentuada pelos séculos; charões e madeiras marchetadas; escul-
turas de marfim, unicórnio, âmbar e pau de águila; pedras duras e cristal de 
rocha talhados com a lenta paciência do sonho, ao molde de todas as formas 
quiméricas, das frutas e das corolas mais raras dos vergéis de Aladim. É todo 
o prestigio e a fantasmagoria da cisma forte do ópio no cérebro dum Quincey, 
de Gautier, e do pobre Gérard de Nerval.

Camilo acaba de dar à política terra portuguesa, que quase não cura 
já senão de politicar, o mais elevado exemplo de grande poeta e de grande 
patriota. Em plena Lisboa politicante, Camilo Pessanha vai-nos pôr, em um 
museu público, de novo em contacto, pela magia da arte (quand nous parlons 
aujourd’hui de la «Magie de L’art», nous ne savons pas combien nous avons 
raison, diz Salomão Reinach), com as velhas civilizações requintadamente 
artísticas da China e do Japão, que um momento nos deslumbraram no século 
xvi, nesse século em que a nossa Pátria era ainda uma coisa viva e orgânica, 
vivendo por todas as suas células e os seus tecidos mais delicados.

Da maravilhosa colecção de Camilo, feita com tanto amor, e à custa tal-
vez do melhor dos seus momentos de funcionário e de lucidíssimo advogado, 
cem dos mais característicos exemplares são por ele oferecidos ao Museu das 
Janelas Verdes.

Que ao menos os artistas de Portugal, pintores, arquitectos, escultores, 
músicos e poetas, artífices dos metais preciosos e das finas pedrarias, das 
palavras e dos ritmos da Língua, actores, bordadores, lavrantes, e decoradores, 
criadores geniais ou simples diletantes, todos os que põem na arte a mais pura 
nobreza da sua inteligência e do seu sangue, os que só pela virtude mágica 
misteriosamente evocadora da arte esperam ainda manter viva e sensível a 
velha encantadora alma de Portugal, que ao menos esses, entre a turba agi-
tada, recebam com discreto e comovido louvor o sortilégio que nos chega do 
Sol levante doirado, o dom magnífico do Poeta, o dom feito em vida, porque 
postumamente Camilo se fará relembrado pela adaptação ou adopção mais 
bela que possa imaginar do florido lirismo da China.

Dia a dia Camilo decifra e traslada do Chinês tudo o que, de mais singu-
lar, afinado e humano criou para enlevo de milhões de almas tão diversas das 
nossas o génio poético da imensa China matizada de jamais vistas peónias. A 
China através da alma estranhamente sensitiva de Camilo!

Canta docemente uma das suas líricas de «Poeta Maldito» cismando na 
esteira fina da fumaria:
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O meu coração desce,
Um balão apagado...

Melhor fora que ardesse
Nas trevas incendiado.

Há-de arder, estou certo, há-de arder o seu pobre coração de grande 
poeta para todo sempre exilado, e no mais belo, imaginoso, florido e espiritual 
incêndio de poesia sensitiva que Portugal jamais viu: num pomar de cerejeiras 
em flor a arder, ferido pelo fogo de todas as centelhas, da tempestade que nos 
arrebata, da noite trovejante que sobre nós se cerra…

Alberto Osório de Castro


