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DOSSIÊ:
MANUEL TEIXEIRA 
GOMES



MANUEL TEIXEIRA GOMES (1860-1941) 
nasceu em Vila Nova de Portimão e faleceu 
em  Bougie durante a ocupação francesa. 

Criado numa atmosfera árabe que ainda se 
respirava no Algarve, foi no Mediterrâneo 
que se exilou voluntariamente após a 
renúncia ao cargo de Presidente da República 
(1925). Passou grande parte desses dezasseis 
anos na Tunísia e na Argélia, após uma breve 
passagem por Marrocos.

Estudou em Coimbra, mas liberdade e 
academismo não conjugavam. Por imposição 
paterna tornou-se comerciante. Escreveu 4 
livros antes de se comprometer ativamente 
com a República (diplomata em Londres 
e Presidente da República). Largou tudo 
em dezembro de 1925 e partiu para o 
Mediterrâneo, anónimo e solitário. Dominado 
pela “febre epistolar” escreveu mais 6 livros, 
aderiu à Seara Nova, manteve-se sempre em 
contacto com os intelectuais que resistiam 
ao Estado Novo.
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Manuel Teixeira Gomes:
um dom particular o
dispusera a ser viajante

Maria da Graça A. Mateus Ventura



Figura 1 – Retrato de Manuel Teixeira Gomes, Foto Vasques, 1925.
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Na madrugada do dia 27 de Maio de 1860, nasceu na antiga rua dos 
Quartéis, em Vila Nova de Portimão, Manuel Teixeira Gomes, o terceiro 
filho do negociante José Libânio Gomes Xavier e Maria da Glória Teixeira. 
Família cosmopolita, liberal e republicana, distinguiu-se pela luta política 
e pelas ligações comerciais a França, Bélgica e Holanda. As melhores re-
cordações da infância de Teixeira Gomes reportam-se à casa da sua avó 
materna, em Ferragudo e ao seu tio João José. Na casa da avó Ana Bárbara 
da Purificação passou tempos felizes, rodeado de mulheres que o tratavam 
como princípe1.

Após os estudos incompletos em Coimbra e vários anos de boémia 
no Porto e em Lisboa, Manuel Teixeira Gomes aceitou, contrariado, a 
imposição paterna de regressar a casa para gerir os negócios da família no 
Norte da Europa. Portimão, onde passava as férias quando era estudante, 
era uma vila pouco interessante para um jovem assíduo nas tertúlias 
literárias com outros intelectuais. Sem pontos de interesse cultural nem 
monumentos dignos de nota, aquilo que Teixeira Gomes mais apreciava 
na sua terra natal era a Natureza e as mulheres. O resto era tema propício 
à sátira social.

Embora desventurado encontrou lenitivo para a sua solidão: os livros 
que guardou no seu escritório de Portimão, a Natureza – verdadeira 
paisagem grega – gozada com todos os seus sentidos, do nascer ao pôr-do-
sol, e as viagens no Mediterrâneo, já que as outras,  para Norte, eram de 
negócios e em países sombrios. Era a memória da Natureza que o tocava 
ainda profundamente, quando escreveu do exílio. O Pôr-do-sol, em Janeiro:  
«Extraordinário, este céu ao pôr do Sol! Todo coberto duma colgadura de 
púrpura, que parece arrastar-se por cima da ponte, mas rasgada a espaços 
sobre um fundo longínquo de porcelana verde. O rio todo escorrendo em 
vivo sangue...»2; o luar, sobre o rio: «À noite, na ponte, com a lua cheia, o ar 
sereno, uma grande paz na água do rio, sossego no mar calado, e pequeninas 
nuvens, farrapos de caxemira branca, a deslizar brandamente no aveludado 
azul celeste escuríssimo...»; mas também a Primavera com o rebentar das 
vinhas e das figueiras e o céu matinal e crepuscular: «...céus ácidos; manhãs 

1 Gomes, Manuel Teixeira (1899). Inventário de Junho. Porto: Typographia de A. J. da Silva 
Teixeira.
2 Idem (1935). Regressos. Lisboa: Seara Nova, 116 – 133.



frígidas com tintas de limão no horizonte; poentes saburrosos, empastados 
de papas moiras, a escorrer sangue de morcelas...».

«Fiz-me negociante, ganhei bastante dinheiro» confessaria, muitos 
anos depois, a Norberto Lopes3. Do negócio, no Norte, ao ócio, no Sul, este 
comerciante diletante, autoficcionista, republicano democrata convicto, 
construiu uma vida de exílio nómada. Quase sempre fora da terra natal, desde 
os dez anos de idade, cultivou o gosto pela arte, pela literatura, pela viagem. 

A leitura da sua escrita memorialística aproxima-nos do homem cujo 
deslumbramento constante pela arte e pela vida o levou a deambular no 
espaço mediterrânico que desde muito cedo desvendou4.

A gestão do negócio e do ócio

Portimão, entre o negócio ócio foi o espaço primordial de iniciação na 
viagem. Viagem que nos propomos também realizar, seguindo os tropismos 
e os itinerários mediterrânicos, conscientes da complexidade que sempre se 
amplia em cada releitura da escrita de Manuel Teixeira Gomes. 

Ao ritmo da produção dos figos e do negócio, Teixeira Gomes estabeleceu 
um calendário de lazer que lhe permitia viajar de lés a lés no Mediterrâneo 
– da Andaluzia à Ásia Menor – detendo-se onde a beleza o seduzia.

Em carta ao seu amigo Afonso Lopes Vieira5 confessava: «Eu também 
me desiquilibrei logo na proximidade da minha anual e indispensável “crise 
de trabalho” – negócio! – e agora já envolvido nela, ando irascível e febril, 
saudoso de tudo o que não seja isto, com frequentes pasmos de idiota». Não 
admira que a faina comercial o deixasse sempre exaurido. Gerir as diver-
sas propriedades, sementeiras, colheitas, arrendamentos nos subúrbios da 
vila e organizar a campanha do figo, durante os verões escaldantes, era um 
trabalho árduo, mas permitia-lhe também conhecer o povo bem de perto e 

3 Lopes, Norberto (1942). O exilado de Bougie. Lisboa: Parceria A. M. Pereira, 55.
4 Sobre as viagens de Manuel Teixeira Gomes, ver Maria da Graça A. Mateus Ventura (2010: 
105-183). 
5 Carta de Teixeira Gomes a Afonso Lopes Vieira, Portimão, 03.09.1908. In Rodrigues, 
Urbano Tavares e Vitor Vladimiro Ferreira (Org.). O Cristal da Palavra: Cartas inéditas de 
M. Teixeira Gomes a Afonso Lopes Vieira (1999).  Lisboa: Edições Colibri, 31.
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com ele criar as suas narrativas fantasiosas. E sentir o vento levante. Sentir 
a Natureza  e descrevê-la com encantamento. Mergulhar no mar azul e se-
guir, da sua janela,  as velas enfunadas dos barcos. 

O negócio rendoso, que lhe tomava apenas dois meses por ano, garan-
tia-lhe uma vida folgada. E foi nesta fase da sua vida, finava o século que o 
vira nascer e começava o novo, que escreveu as páginas mais belas sobre a 
sua terra – o Inventário de Junho (1889) – e, pouco tempo depois, o Agosto 
azul (1904). Já em Bougie, velho e doente, em Regressos (1935) Portimão foi 
ainda tema recorrente. 

Viajava nove meses por ano. Vinha a Portimão apenas para a «campa-
nha do figo» e não se demorava mais de três meses. Se no Norte passava o 
Inverno, em negócio, era no Sul que desfrutava da Primavera. Metia-se pelo 
Mediterrâneo, durante cinco ou seis meses, e, passo a passo, foi visitando as 
suas costas. As viagens pela Andaluzia, embora bem perto do seu Algarve, 
anunciavam já a vertigem cosmopolita que o levaria a cruzar o Mediterrâ-
neo em todas as direcções. 

Manuel Teixeira Gomes realizou as suas viagens de acordo com uma 
geografia muito pessoal que se foi reconfigurando de acordo com a sua 
biografia. O alargamento do seus horizontes para lá da Ibéria fez-se em 
duas fases distintas: a primeira, entre 1890 e 1910, corresponde ao negócio 
sem, contudo, se limitar aos países do Norte. Complementou a geografia 

Figura 2 – Vila Nova de Portimão, c. 1907. Edição de Faustino Martins. Coleção  
de Carlos Osório.



dos países frios e sombrios com a definição de itinerários futuros, no 
Mediterrâneo. E é por aqui que se concretiza a segunda fase (1925-1941), 
interrompida a primeira pela sua acção política em Londres como ministro 
plenipotenciário (1911-1923) e a presidência da República (1923-25). 

As viagens de Teixeira Gomes ao estrangeiro recomeçaram quando ter-
minou a sua vida boémia em Lisboa e no Porto. Foi de Portimão, com mais 
de vinte e cinco anos, que partiu para o Norte da Europa, em negócios, e 
para o Sul, por puro lazer. Ganhou bastante dinheiro. Organizou a sua vida 
de modo a dedicar ao negócio o mínimo de tempo com o máximo de bene-
fício. Durante cerca de vinte anos, permaneceu no Norte da França, Bélgica 
e Holanda, quatro ou cinco meses e regressava a casa para «liquidar contas» 
(Lopes 1942: 55). Sobrava-lhe tempo e dinheiro para o ócio, no Sul.

No segundo ciclo das suas viagens, optara por visitar apenas lugares já 
conhecidos para tecer um diálogo consigo próprio sobre as impressões de 
outrora e as presentes. Julgava, então, estar preparado para a «existência 
solitária», mas, a certa altura, sentiu necessidade de saber dos seus amigos e 
de com eles comunicar através da escrita, até porque sempre tivera a «fúria 
epistolar»: «Dias há em que, mesmo na solidão mais orgulhosa, a alma, 
no seu profundo recolhimento, parece que suspira e anseia pelo som de 
uma voz amiga»6. Escolhia os destinatários, entre a «lista dos predilectos», 

6 Gomes, Manuel Teixeira (1930). Agosto azul. Lisboa: Seara Nova, 147.
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consoante o «desabafo». Escrevia abundantemente aos seus amigos porque 
isso o entretinha e, porventura, os entreteria também7.  

O “flâneur”

Preferia viajar só, sem plano e sem guia. Os companheiros distraíam-no, 
impedindo-o de «ver» e de se deter quando a imaginação fluía e o embalava. 
Aliás, o tema da solidão é recorrente nas suas cartas de exílio. A solidão 
não fazia dele um melancólico, ao contrário, vivia a vida festivamente e era 
senhor do seu silêncio.

O vagar, a lentidão, o silêncio, a solidão, o anonimato propiciam a 
fantasia e a rememoração. A sua escrita epistolar que constitui, aliás, a 
essência da sua obra literária, enriqueceu-se nessa perfeita conjugação. 
O seu exílio nómada acentuou a sua propensão rememorativa e, em cada 
lugar, encontrava pretexto para regressar às suas raízes existenciais – a 
infância, a adolescência e a paisagem algarvia.  Não vivia para a escrita, 
mas escrevia porque tinha uma vida muita intensa e queria partilhar essa 
intensidade com os seus amigos. Escrevia por diversão e prazer. Castelo 
Branco Chaves, o grande responsável pela preservação e divulgação da obra 
epistolar de Teixeira Gomes, num pequeno estudo literário sobre o escritor 
escreveu que 

Teixeira Gomes vê e para ver basta-lhe “imaginar com intensidade”, porque, 
então, transformados pela saudade e pela fantasia, imagens e sentimentos, 
seres e coisas ganham o seu valor transcendente e alcançam as mais perfeitas 
formas para a sua expressão estética8. 

Teixeira Gomes era avesso à velocidade. Nunca viajou depressa, 
preferindo as longas caminhadas ao automóvel e aos aeroplanos. Nem as 
novas tecnologias da época – os telefones, a TSF, o cinematógrafo - alteraram 
o seu ritmo. Para ele, a exploração de um lugar ou de uma cidade como 
Paris, devia ser feita vagarosamente para aprender e apreender todos os 
detalhes. Demorar o tempo suficiente para ver bem, para conhecer melhor, 

7 Idem (1957). Cartas a Columbano. Lisboa: Portugália Editora, 75.
8 Chaves, Castelo-Branco (1934). Estudos literários: Manuel Teixeira Gomes. Lisboa: Seara 
Nova, 16.



era a «regra racional das viagens»9. Apreciar de longe a magnificiência de 
um monumento e, devagar, aproximar-se e ir descobrindo os detalhes 
tinha para si um encanto particular. Mas não só a velocidade era contrária 
à contemplação e à descoberta, também a proliferação de guias turísticos, 
que descreviam os monumentos como se fossem catálogos científicos ou 
meros inventários, minimiza a fruição da descoberta. 

O observador jocoso

Viagens longas e prolongadas como aquelas que realizou na fase de 
negociante ou na fase de exílio, exigiam avultada bagagem e um séquito 
de carregadores. Episódios burlescos e caricaturais que, embora acessórios 
nas suas narrativas, revelam não só a sua ironia como a sua capacidade 
de divertir o interlocutor. Uma das suas malas preferidas era a Never 
Break, nome sugestivo da sua finalidade. Entre os múltiplos relatos das 
peripécias das suas viagens de vapor no Mediterrâneo e do desconforto do 
desembarque e até de travessias tormentosas, Teixeira Gomes apresenta-
nos a sua «mala grande», a propósito do acidentado embarque no vapor de 
carga Porto di Savona, em Novembro de 1926, no porto de Livorno, com 
destino a Tunes, peripécias que dariam «uma boa fita cinematográfica, no 
género Ridolin» (Gomes 1937: 36-38): 

A minha mala grande, muito sua conhecida, a «Never Break», sendo 
comodíssima, pela disposição interior, que permite, quando se abre, usar 
dela como se fosse um guarda roupa de moderna construção, tem no entanto 
seus inconvenientes, sobretudo nas viagens por países pouco habituados a 
ver semelhantes fenómenos. Imponente no aspecto, desafia a codícia dos 
carregadores; vazia, o seu peso é respeitável, e cheia, como anda a minha, 
ultrapassa os cem quilos que um homem forte já com dificuldade carrega às 
costas; de modo que o galego, disposto a meter a unha só pelo aspecto, quando 
a sente sobre o lombo, logo imagina que não há dinheiro que lhe pague a 
penosa empresa de transportar, como um Atlas, aquele mundo esmagador, 
feito de aço, e sem pega de espécie alguma. Isto move questões, nem sempre 
fáceis de dirimir, e pedindo, com frequência, a intervenção da polícia. 

9  Gomes, Manuel Teixeira (1937). Miscelânea. Lisboa: Seara Nova, 182.
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A mala foi colocada, a custo, no camarote, presa com uma corda a um dos 
cabides aparafusados no tabique. A tormenta que atingiu o vapor durante 
a noite provocou uma cena aterrorizadora com a «cacaria partida e móveis 
em derrocada». No seu camarote, «o monstro [Never Break] soltara-se e 
investia, furiosa, no propósito de tudo destruir». 

Nas suas viagens, em Portugal ou no estrangeiro, jantava quase sempre 
nos hotéis onde se hospedava o que lhe permitia uma sociabilidade forçada, 
por vezes recompensada por inesperadas aventuras amorosas. Sempre que 
possível, escolhia os hotéis criteriosamente de modo a poder observar, da 
sua janela, o nascer e o pôr-do-sol. 

Embora não tenha concretizado o desejo de escrever sobre os hotéis 
onde vivera, em muitas das suas cartas, e também nas narrativas novelescas, 
identificava-os se tal se lhe afigurasse sugestivo ou referencial. Tentámos 
recuperar essas memórias amiúde registadas. 

Na adolescência, quando era ainda seminarista em Coimbra, se vinha 
de férias para Portimão, tomava o comboio até Beja onde, por vezes, 
pernoitava na «abominável» hospedaria de D. Sebastião10. De Beja viajava 
numa «dolorosa diligência» até Mértola cuja única estalagem, povoada de 
percevejos, ostentava como principal ornamento um «quadro a missanga 
representando um cãozinho de água levando na boca um cesto de cerejas». 
Tomava «um vaporzinho manhoso» até Vila Real de Santo António onde 
outra diligência lhe «joeirava os já desconjuntados ossos» numa longa e 
calamitosa viagem até casa11. 

Viajar sozinho propiciava-lhe tempo para desfrutar a seu belo prazer 
da arte e das paisagens, liberdade para seduzir e se encantar, mas também 
tempo para traçar caricaturas dos seus companheiros de viagem ou dos 
comensais nos restaurantes dos hotéis. Se a Natureza a absorvia com 
todos os sentidos, eram os tipos humanos o objecto propiciador da ironia. 
Dizia Teixeira Gomes que, como toda a gente, sucedia-lhe, por vezes, 
concentrar-se em determinados e exclusivos pontos de observação, como 
as expressões fisionómicas (Gomes 1960: 51). No vapor do Barreiro para 

10 Idem (1960). Carnaval Literário. Lisboa: Portugália Editora, 62.
11 Idem (1958b). Gente singular. Lisboa: Portugália Editora, 104.



Lisboa observara vários personagens picarescos como magnatas de Beja, 
de Serpa e de Évora, com «os toicinhos do cachaço caídos na gola casaco», 
ou  «uma trindade majestosa de damas escuras, bordadas a vidrilho, todas 
igualmente gordas, barbadas e desdenhosas, parecem derramar um suor de 
contas negras sobre o vulgum pecus que as cerca» (Gomes 1935: 53). Já no 
Hotel de Itália no Estoril deteve-se  na observação de famílias pretensiosas 
(Gomes 1960: 52, 57-58):

Volto ao hotel já tarde. No salão pouca gente havia. A serpentina consulesa 
do Brasil; uma ruiva judia de cabelo crespo, mostrando pelo vasto decote 
o mármore apetecível da sua carne, entre os leves crepes de seda negra que 
lhe enfeitavam o vestido elegantíssimo; uma família de gente pretensiosa: 
pai, mãe e três filhas, todas com mãos gigantescas, «lorgnon» e bocas 
espremidas; a um canto uma criatura tão espectralmente pintada que 
reproduz a primor o tom cadavérico, sem lhe faltarem os laivos verdes, e a 
boca de rã, mole, que não deve suster a baba com os lábios que são de xareta 
e como que enfiados em fio de guita: falava com voz baixa mas imitando o 
som da chaleira a ferver, que se ouvia em toda a parte. Vamos para a cama. 

Ou nos «oito carecas do topo da mesa – hóspedes fixos, funcionários 
do fisco e da magistratura – cujas cabeças lisas e ressequidas clamavam por 
tiros de laranja, como um jogo vivo de pau rolado» no hotel do Funchal 
(Gomes, 1958a: 193), ou nos hóspedes do hotel em Évora (Gomes 1935: 
18-20) com os quais partilhou uma cabidela «de molho espesso, aveludado, 
quase pecaminoso», acompanhada de vinho Pera Manca, «de flavor 
subtil». À mesa, um alferes «impertinente» e um general «alcachinado, 
gemebundo, gourido, imagem viva do Senhor da Cana fardado, e condenado 
perpetuamente a sentar-se sobre a coroa de espinhos»: 

O general comia vorazmente e, sendo o primeiro a servir-se dessas cabidelas 
arquiepiscopais, enchia um profundíssimo prato de sopa, atacando a terrina 
com ambas as mãos, a direita armada do colherão e a sinistra do garfo com 
o qual destramente espiolhava os bocadinhos mais delicados das miudezas. 
Depois vinha a empreitada de passar tudo aquilo ao bucho, com muitos 
suspiros abafados, mas levando-a ao cabo com tal consciência que até 
mastigava os ossinhos e enxugava o prato com miolo de pão. E era bonito 
vê-lo seguir com rigorosa inspecção os demais hóspedes que tomavam 
cabidela, dardejando olhares de severíssima repreensão sobre aqueles que 
tiravam porções mais copiosas. 
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Sancha, a criada do hotel, parecia uma bilha de azeite ambulante: 
«nasciam-lhe os exorbitantes quadris dos sovacos e como os braços curtos se 
lhe arredondassem no ar, empenhada constantemente em compor a trunfa 
com as manitas de coelho, era a perfeita reprodução da antiga talha com asas». 
Em qualquer restaurante encontrava pontos de observação que despertavam 
a sua ironia, como o «excelente restaurante Chianti» cujo empregado coçava 
a testa com um «pãozinho» antes de o servir aos comensais.

Nas viagens para Sevilha, quando jovem, pernoitava em Aiamonte na 
Fonda de la viuda:

Dormi em Ayamonte no mesmo casarão lúgubre, histórico solar mudado 
em estalagem, onde pernoitara quando por lá passei a primeira vez, há 
mais de vinte anos: «Fonda de la viuda». A mocidade suscitava-me então 
esperanças em aventuras prodigiosas e foi nessa noite memorável que, 
impressionado talvez pelo aspecto sombrio do velho palácio, sonhei 
inquisitoriais perseguições filipinas, à Fernandez y Gonzalez, e no horror 
do pesadelo, para resistir aos quadrilheiros do Santo Ofício, saltei da cama 
empunhando um inocente revólver de sala, que por acaso levara comigo, e 
apontei-o ao meu fortuito e desconhecido companheiro de quarto, caixeiro-
viajante de uma papelaria de Sevilha que, em trajes menores, escrevia aos 
patrões sobre instável mesa de pé-de-galo... 12

O exílio nómada no Mediterrâneo

O exílio voluntário em 1925, após demitir-se da Presidência da Repú-
blica, restituira-lhe a liberdade plena, o que lhe permitia sucumbir à ten-
tação da «deambulação estética» e permanecer em Paris, «essa Jerusalém 
de todos os sonhos românticos da nossa mocidade» (Gomes 1957: 131), o 
tempo necessário à contemplação da arte e à fruição vagarosa sem se deixar 
contagiar pela «febre do bulevar» (Gomes 1937: 184). 

Negócio e ócio, a mesma dicotomia e a mesma complementaridade entre 
o Norte e o Sul. Teixeira Gomes exercia com igual rigor e desprazer o 
ofício de negociante, não procurou fama nem glória como político, apenas 
fruir a vida com uma enorme inquietação intelectual e uma sensualidade 
desmedida. 

12 Idem (1958a). Cartas sem moral nenhuma. Lisboa: Portugália Editora, 28.



Quando se estabeleceu no Mediterrâneo, como viajeiro nómada, regres-
sava de vez em quando a Paris e a Ruão passando aí largas temporadas. A 
sua ampla genealogia espiritual filiava-se na cultura francesa que conhecia 
profundamente. 

O seu fascínio pelo Sul luminoso nasceu com ele, numa terra onde as 
princesas mouras ainda exalavam o seu perfume secular intensificando a 
fragância do tomilho e do funcho. 

Na Andaluzia

A Andaluzia exercia, na segunda metade do séc. XIX, uma enorme 
atracção sobre os intelectuais europeus, mais pelo exotismo que a 
aproximava do sul mediterrânico do que pelo seu património artístico. 
Teixeira Gomes viajava pela Andaluzia com frequência até rumar a Londres 
em missão diplomática. Tudo observava e registava: o pitoresco e o artístico. 
De Portimão, pela estrada real, até Vila Real de Santo António, apreciava a 
evolução da paisagem que descreveu detalhadamente nas Cartas sem moral 
nenhuma. O Guadiana separava duas culturas, Teixeira Gomes sentia-o 
no vestuário e na postura das mulheres, no casario branco e desordenado 
de Aiamonte em contraste com a geometrização da vila pombalina. E, 
de manhã, deleitava-se com o hálito «tão castelhano quanto andaluz» da 
aguardente anizada que se libertava dos cafés (Gomes 1958a: 36):

Esses cafés espanhóis onde boa parte da população vive (...) oferecem 
infalivelmente à curiosidade do forasteiro o espectáculo permanente de 
uma reunião de velhinhos típicos, verdadeiras múmias de chapéu desabado 
e alpergatas, que levam os dias e as noites, sem prejuízo de suas nobres 
atitudes, a chupar grossos cigarros amortalhados em papel de cartas 
insubstituíveis, mau grado a presteza com que obstinadamente os afofam 
entre os dedos secos, negros e recurvos como garras de milhanos. 

Em Aiamonte tomava a diligência para Huelva e depois o comboio para 
Sevilha. Era ali que se detinha mais tempo porque a cidade lhe oferecia um 
contraste entre o sagrado e o profano, entre o erudito e o popular, de uma 
riqueza que o deslumbrava. Viajava em janeiro se o programa da viagem o 
levava mais longe. Viajava na Primavera se era a feira que o atraía. 
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Na Andaluzia era ainda mais densa a atmosfera árabe que o embalara na 
sua terra natal. Era, pois, visitante regular. Em Sevilha, os seus amigos eram 
da «fina flor da estúrdia sevilhana». Foi com Pepe Quadrado e os outros à 
feira de Córdova, no mês de Maio, logo a seguir à de Sevilha. Prepararam 
um «maravilhoso programa de festas» que incluía o aluguer de um tendido 
completo donde assistiram ruidosamente a três corridas de touros com o 
Guerrita, o Espartero e o Lagartijo por «matadores». A sua noiva estava 
mesmo em frente, num balcão, mas ostensivamente fria. De manhã cedo, 
assistia à missa, na expectativa de a ver; à tarde ia ao desfile da Alameda e, 
à noite, ao teatro onde reservara cadeira para as récitas da feira. Depois de 
jantar a sua «trupe» aguardava no Café del Gran Capitán, os que tinham 
ido ao teatro para, juntos, darem uma volta pela feira13. Lá encontrou 
uma mulher com uma grande «barraca de bichos» que já vira na feira de 
Portimão (Gomes 1961:102): 

Quando nos aproximávamos soou estrondosamente um órgão-realejo, que 
julguei ser o mesmo que estivera na feira de Portimão do ano anterior, com 
uma grande barraca de bichos e uma mulher muito gorda, que fazia o rec-
lamo à entrada com uma serpente enrolada no pescoço.... 

Sevilha «é um muito completo e bem comentado livro de arte, luminoso 
em todas as suas páginas, de fácil compreensão e, por vezes, profundamente 
sentido, a ponto de satisfazer as mais nobres exigências estéticas...» (Gomes 
1958a: 75). Teixeira Gomes seguia um itinerário artístico centrado na 
catedral, «aquela aérea máquina gótica...», completado com o Alcazár, as 
igrejas da Universidade, de Sant’Ana e da Caridade e os museus. Passava as 
manhãs na catedral cuja estrutura e detalhes descreveu exaustivamente. As 
tardes, passava-as nas Delícias, «jardim rescendente, paraíso de Mafoma 
que a tarde povoa de huris obesas», seguia pelo parque Maria Luísa, passava 
pela Fábrica do Tabaco, contornava a esquina de San Telmo (Gomes 
1958a:102).

As suas exigências estéticas exigiam-lhe um olhar atento. As temporadas 
que passava na cidade, cuja «fina flor» conhecia, permitiam-lhe apreciar os 
traços mais pitorescos e descrevê-los com uma ênfase que seduz o leitor 
como se de um guia turístico se tratasse. O canto era «qualificadamente 

13  Idem (1961). Novelas eróticas. Lisboa: Portugália Editora, 94-103.



triste e parece detalhar as mágoas de uma alma namorada ao despedir-
se de tudo quanto amou» (Gomes 1958a:77). Estava a par das zarzuelas 
da moda: «Verbena de la Paloma», «El boticario y las chalupas», «Zelos 
mal reprimidos»14 (Gomes 1958a:87). Percorria as ruas tortuosas, «a 
passo estugado e afoito» (Gomes 1930:21) e à sua sensibilidade estética 
não escapava aquilo que ainda hoje se preserva do património andaluz: 
os azulejos: «Convém não perder em Sevilha o ensejo de observar a 
magnificência das antigas tapeçarias de azulejos, tão profusamente colgadas 
nas paredes dos palácios, das igrejas, dos conventos» e os pátios (Gomes 
1958a: 77-78): 

Esses pátios que, cenários encantadores, lindamente adornados de plantas 
verdes, desafogam da estreiteza das ruas e dão ao transeunte o risonho 
espectáculo dos seus vistosos quadros, fácil é povoá-los convenientemente, 
acomodando em redor do fio de água que repuxa no tanque de mármore 
e cai sobre as lájeas, familiar, esperto e sonoro, grupos de airosas raparigas 
e com elas a animação, a vida, o doído canto andaluz e os movimentos 
rítmicos da orquestra espanhola. 

Em Sevilha permanecia, inebriado com o cheiro das acácias e das 
laranjeiras, em geral, cerca de um mês pelo que lhe sobrava tempo para 
passear pelos arredores. Era o património arquitectónico e o carácter 
pitoresco que o atraía e estimulava a sua sensibilidade estética: Alcalá 
- «o rebanho do casario caiado andaluz na encosta íngreme de uma alta 
colina...» - e Carmona com o seu «alcácer ainda orgulhoso na deformidade 
das suas ruínas...» (Gomes 1958a:106).

Criticava os jovens portugueses que apenas visitavam Sevilha na Semana 
Santa para «dar ensanchas à pândega indígena, liando, no decorrer dos 
breves dias, os deleites dos gineceus àqueles igualmente acirrantes da praça 
de toiros, e apenas conseguem – na obra da civilização – iberizar a sífilis» 
(Gomes 1958a:72). Para estes, Sevilha deveria ser «o escopo das romarias 
estéticas», contudo, o seu desinteresse pela arte não o surpreendia porque 
nem os sevilhanos faziam jus à beleza do seu património: os homens eram 
insensíveis às curiosidades históricas e as mulheres «deixam desenvolver 

14 Conjunto de zarzuelas composto pelo maestro Tomás de Breton para o dramaturgo 
Ricardo de la Vega em 1894.
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livremente a ucharia das suas formas até ao cume da monstruosidade» 
(Gomes 1958a: 82, 84).  

Foi na capital andaluza que encontrou o grande amor da sua vida. 
Confessou-o ao seu amigo António Patrício em carta enviada de Tunes em 
1927 (Gomes 1937: 100-107). Tinha vinte e três anos e conheceu-a num 
teatro. Antes do inicio do namoro, encontravam-se casualmente em todos 
os lugares que ambos frequentavam, nos passeios, nas igrejas, nas tertúlias. 
Era uma menina muito rica, herdeira de fortuna considerável de um tio-
avô e, filha única, herdeira  de um «grande nome e de uma fortuna imensa». 
Namoraram durante seis anos, de acordo com a tradição – às grades de uma 
janela do seu palácio que dava para uma travessa erma e tortuosa, vigiados 
pela ama Gertrudes. Um dia, estando ele em Anvers a tratar de negócios, 
ela chamou-o de urgência a Sevilha. Ele largou tudo e foi. Capricho de 
menina aristocrata, tão só. Era um amor condenado, pois o pai dela proibiu 
o casamento alegando a desigualdade social. Alegava o pai tirano que o 
jovem não tinha «nem eira, nem beira, nem ramo de figueira». Complexos 
da aristocrata mais sensível a pergaminhos carcomidos!

Passado o mês de Janeiro em Sevilha, saía de comboio com destino a 
Cádis (Gomes 1958a: 107), numa tarde… 

tépida que nem de Primavera; perto da estação cantava-se e bailava-se. O 
comboio silvou, festivo, e meteu entre pomares de laranjeiras em flor que 
tapavam o horizonte; só a catedral aparecia, armando longe, no esmalte do 
céu, os cardos dos seus coruchéus. Mas depressa a paisagem se limpou do 
arvoredo e, suavemente, por colinas abatidas e várzeas infinitas, ondulou 
até Jerez. 

De Jerez, cidade do bom vinho, sem qualquer outra maravilha, chegou 
à «vaporosa» Cádis das manhãs claras, cuja mancha rosada fascinava 
o viajante na derrota do Estreito. Desta «cidade horrosamente triste… 
atulhada de altíssimos prédios inexpressivos…», empreendeu a única 
viagem que o levou ao grande Mar Oceano com destino ao Funchale, em 
1903 (Gomes 1958a: 108, 100, 137-204). 

Teixeira Gomes foi singular na captação do fugaz e do fugidio 
e na capacidade de perpetuar na escrita os instantes, as impressões 
momentâneas. Por isso, a viagem constituía um processo de apreensão do 



real na totalidade que a sua sensibilidade estética revelava. Foi de Granada, 
na Primavera seguinte que escreveu ao seu camarada João Grave, para lhe 
manifestar o fascínio do incomparável palácio de Alhambra (e criticar com 
violência as «hienas da Junta Teológica» que decretaram as «atrocíssimas 
leis de extermínio contra os infiéis renitentes». Do fausto árabe apenas 
sobrou um «bucolismo artístico» traduzido na dispersão engenhosa dos 
mananciais de água corrente pelas veigas infinitas ou na tradição árabe de 
cultivar lado a lado flores e frutos (Gomes 1958a: 205-242):

Êsse puro sentimento de bucolismo artístico a que o espanhol é geralmente 
alheio, transmitiu-se aqui do árabe ao ibero, e como em Valência ou em 
Múrcia, o campónio, na esteira dos seus iniciadores, continua cultivando 
a rosa ao pé do limoeiro. Porque a característica dos jardins árabes está 
nessa propositada confusão de fructas e flores, que arredonda sôbre leiras 
de jacintos a romãzeira de sanguíneos cálices de cera, a esbagoar-se mais 
tarde em rubis sumarentos; e genuinamente orientais essas inesperadas, 
estranhas aplicações à planta supérflua ou de luxo, de que os antigos 
portugueses referem o curioso exemplo na Damasco cercada de uma 
triplice sebe secular de rescendentes jasmineiros, impenetráveis que nem 
muralhas fortificadas. 

Visitou várias vezes Córdova que o encantava (Gomes1961:92): 

Córdova nostálgica, das violas, do nardo, dos jacintos...; Córdova dolente, 
das mulheres fatais, que disparam olhares acesos em lúxuria para quem se 
lhes cruza no caminho; e onde é ainda mais selvagem, excitante, afrodisíaco, 
o tripúdio das bailarinas andalusas...; Córdova oriental, da torre de «mala 
muerte», e do «infinito» palmar estilizado em pedra que a mesquita 
«encerra»... 

No ano da Exposição Universal de Paris (1900) decidiu passar a 
Primavera em Florença e preparou um plano que lhe permitisse passar 
por Sevilha, por razões sentimentais, e aí tomar um vapor costeiro para 
Barcelona onde seria fácil tomar outro com destino a Génova. Desceu o 
Guadalquivir no vapor Gigon e, graças à viagem nocturna e à cabotagem, 
pôde revisitar as cidades da costa espanhola que lhe eram familiares 
(Gomes 1961: 119):

Cádis de especiosos encantos; Algeciras, com o seu nome de arribada 
em velha crónica, e o panorama da imensa baía que Gibraltar espreita e 
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domina; Málaga das mulheres pérfidas e das ciganas doiradas; Almeria 
tórrida, escondendo no seu aparente manto de enxofre e esparto a veiga 
fertilíssima; Cartagena fortificada em cerros naturais, que lhe fecham 
o porto num círculo perfeito; Alicante árabe, propícia aos palmeirais; 
Valência das tranças acobreadas, rescendendo a flor de laranjeira e a anis; 
Tarragona dura e ventosa, ilustrada pela colossal rosácea da sua catedral, os 
seus presídios e os sólidos vestígios de muito remotas idade

O Mediterrâneo Oriental

As viagens de negócios terminaram em 1910, tal como a primeira fase 
das viagens de ócio. Nos anos seguintes, a vida política impediu-o de viajar 
por prazer, fê-lo no cumprimento da sua missão diplomática, entre Lisboa 
e Londres, passando por Madrid, Paris e Génova. Só a renúncia ao cargo de 
presidente da República lhe restituiria a liberdade de viajar sem programa 
e no mais puro anonimato (Gomes 1937: 146-147):

...a miragem do anonimato sorria-me e atraía-me com o enlevo de 
outrora, e decidi voltar a correr mundo, abrindo o último capítulo da vida 
em termos de o tornar aprazível despido de todo o género de ambição e 
vaidade, mundana ou espiritual. E assim tenho feito, empregando artes de 
ninguém saber nem suspeitar em mim o antigo chefe de Estado, o que me 
permite viver modestìssimamente e em plena liberdade de movimentos. 
E assim a existência me tem corrido novamente propícia e feliz, não me 
parecendo que haja motivo para mudar de rumo, e alimentando vagamente 
a esperança de nele seguir até «o fim» 

Dizia que quando se «soltou de Belém» foi com a intenção de se remeter 
ao mais absoluto e intangível silêncio.

Aos sessenta e cinco anos de idade, regressou a lugares que visitara 
quarenta anos atrás. E regressou, com memória fotográfica, a deambulações 
antigas que ia evocando em cartas aos seus amigos. A paisagem e a arte 
grega clássica preenchiam o seu imaginário, como claramente evidenciou 
nas suas obras e nas suas cartas. As viagens à Grécia realizara-as na 
juventude e delas não publicou qualquer relato. Na verdade, a decepção 
das suas visitas à Grécia, perante o estado de ruína e de abandono do seu 
património, justifica essa ausência, embora o seu deslumbramento pela arte 
grega e pela Grécia clássica seja evidente.



A sua paixão pela estética grega clássica levou-o a idealizar a paisagem 
natural da sua terra decorada com colunas e capitéis gregos15. Em busca da 
Antiguidade deslumbrante visitou muitos museus da Europa e ruínas no 
Norte de África e da Ásia Menor - o Prado, o Louvre, o Museu Britânico -, 
percorreu a Itália, a Grécia, a Alemanha e a Ásia Menor. Foi até à Grande 
Porta do mundo asiático helenizado. Percorreu várias vezes as ruínas de 
Éfeso, revisitou Esmirna e Constantinopla, «armada no coração do mundo, 
com as mil lanças dos seus minaretes» (Gomes 1958c: 11). 

Já na minha última visita a Constantinopla, onde eu andava algo febril 
e depauperado por uma dose de malária, apanhada nas ruínas de Éfeso, 
uma ou outra dessas figurinhas [do sarcófago de Alexandre] me aparecera 
de fugida, e sempre nos cemitérios que são o que ali há de mais helénico. 
Os cemitérios de Constantinopla! Lembra-se? O bosque de ciprestes em 
Scutari, mostrando ao fundo das suas infinitas ruas a perspectiva risonha 
do Mar de Marmara; e a poesia dos pequeninos cemitérios de Galata, 
fechados em tuias e alcatifados de tulipas! E os encontros nessa inverosímel 
cidade, que são como em nenhuma outra parte inesperados, sugestivos, 
fugazes e estranhos. É uma incessante parada que levanta do pó dos séculos 
as mais pitorescas e formosas criações. Dias há que nos parece que as 
estátuas antigas desceram dos seus pedestais, e as odaliscas se evadiram 
dos gineceus e vieram espairecer pelas «Águas-doces-da-Europa», ou pelos 
bazares de Istambul, ou misturar-se ao formigueiro humano que enche 
continuadamente a amplíssima ponte que fecha o «Corno de oiro» (Gomes 
1937: 303-304).

15 Na 2ª edição do Agosto azul (Seara Nova, 1930) foram introduzidos os seguintes textos: 
«Sobre a paisagem grega» (159-172), «Sobre a “Grécia, musa do Ocidente”» (191-200) e 
«Uma cena grega» (201-232).
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Figura 3– Constantinopla, 1905. Coleção particular da autora.

Numa das viagens pelo Mediterrâneo Oriental, estava em Esmirna  
quando tomou o vapor russo Tchikachoff para Istambul, conta-nos nas 
Novelas Eróticas. Esmirna não lhe agradou particulamente, mas daqui 
poderia realizar excursões às «célebres e importantíssimas ruínas de 
Éfeso». Cidade triste, entre ruínas antigas, montanhas esmagadoras e a 
«desarmónica imensidade do golfo», estremecia com a «situação moral 
dos habitantes», de diferentes nacionalidades – italianos, gregos, arménios 
e judeus –, dominados por uma minoria turca, na proporção de dez para 
trinta, e a braços com uma crise económica que agravava a conflitualidade 
religiosa latente (Gomes 1961: 164). Notou a tristeza que envolvia Esmirna, 
contudo, não fala do hüzun que condicionou a música e a poética da cidade 
das «Águas-doces-da-Europa». Talvez porque, ao contrário de Gérard de 
Nerval e de Théophile Gautier, que viajaram pelo Mediterrâneo Oriental em 
meados do século XIX, Teixeira Gomes apenas se interessou pela estética 
clássica remanescente na Ásia Menor, desinteressando-se dos bastidores da 
cidade que então ainda se chamava Constantinopla.  



Chegasse o mar a Florença e seria esta a minha terra preferida para 
morrer16

A sua primeira viagem a Itália foi em 1886, tinha vinte e seis anos. O 
fascínio que nutria por este país veio-lhe da sua educação e da sua formação 
literária. No capítulo «Agripina» da sua obra inaugural conta-nos que em 
1897 foi passear a Veneza onde tomou o vapor Marsala para Nápoles, ele 
que pretendia ir para Génova. De Veneza, reteve  a singularidade nocturna: 
«as mais raras de todas, as noites de «Veneza» de luar venenoso, no ataúde 
das gôndolas que vão molemente direito ao Lido, ao agasalho das quais a 
lúxuria se exacerba divinamente...» (Gomes 1958a: 127).  

Sozinho, aceitava as longas esperas pelos vapores ou as mudanças 
repentinas de itinerário, encarando-as como um desafio. Em Nápoles, onde 
«tudo é grandioso, duma vastidão que ultrapassa os moldes equilibrados das 
paisagens preconcebidas» (Gomes 1930: 163), passou três dias estonteantes 
quando se libertou da companhia de um barão cabralés e dos seus amigos 
condes e príncipes de «nariz burbónico» (Gomes 1958c: 18). Foi à feira 
de Strada Foria «ouvir os chiromantes e os charlatães», comia marisco nas 
barracas de praia, seguia procissões que se assemelhavam a «serpentes de 
flores rompendo searas humanas». À noite escutava «as improvisações do 
Policinello» num teatrinho popular e deitava-se ao pé do mar para assistir 
ao «romper da Lua».

Foram três dias em claro, fruindo a liberdade absoluta, e quando 
regressou ao hotel mandou colocar a cama ao pé da sacada do seu quarto, 
que era no quinto andar com vista para o golfo de Sorrento e Capri. 
Deitado com o mar ao fundo, recuperou energia para assumir a condição 
de «convencional turista amador das artes» que o levaria a correr igrejas e 
museus. Ainda teve tempo de passar uma manhã em Capri e de visitar as 
grutas branca, verde e azul. Levou oito horas de Capri a Torre Anunziata 
em bote à vela. Visitou demoradamente as ruínas de Pompeia, Castellamare 
e o monte Coppola e, no regresso, hipnotizado com os «clarões de púrpura, 
oiro, cobre e sangue onde rolava o Sol» (Gomes 1958c: 29) supreendeu 
Nero e Agripina em certa enseada solitária...De Nápoles foi para a Sicilia, 
Tunísia e Argélia. 

16  Gomes 1957: 22. 
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Regressou a Itália oito anos consecutivos e, quase quarenta anos depois, 
na sua viagem sem regresso, revisitou a Toscânia, a sua região preferida. 
De Tunes atravessou o Mediterrâneo com destino a Nápoles, em Maio de 
1926, e aqui permaneceu um mês e meio (Gomes 1957: 17). Compensava 
o tumulto da cidade, «onde se move a mais gesticuladora população do 
mundo», com a fruição dos «maravilhosos quadros da Natureza» e a 
contemplação da arte grega no museu da cidade. Percorreu todas as igrejas 
e capelas que eram às «pinhotas» e até no barroco, em geral tão excessivo, 
aqui encontrou um encanto particular. Foi na carta ao seu amigo José de 
Figueiredo (Gomes 1937:78-79) que descreveu com mais detalhe a visita 
«arqueológica» a Nápoles, decerto porque ao destinatário interessavam 
as questões de restauro. Revisitou o museu onde Mussolini «façanhoso e 
pudibundo» mandara encerrar o gabinete da coleção erótica. Encontrou 
o mesmo desarranjo de há trinta anos, «os mesmos guardas de farda 
encodeada, cachimbando sobre cantarias soltas, na desolação dos imensos 
pátios vazios». Apesar da negligência, continuava sendo «o mais pasmoso 
museu do mundo» tal era a beleza dos mármores gregos. Em Capodimonte 
o panorama paradísiaco continuava deslumbrante em contraste com a 
austeridade do palácio. Em Pompeia decorria uma campanha arqueológica 
sem grandes novidades, mas «graças ao método agora adoptado que deixa 
tudo nos seus lugares, vão formando um largo trecho de rigorosa restituição 
arqueológica, por onde será encantador divagar…» (Gomes 1937: 81).

Mas nada se igualava à «simplicidade, elegância, serenidade e harmonia» 
da arte toscana» (Gomes 1957: 21). Permaneceu em Florença todo o verão 
de 1926. Andou numa «roda-viva», em intermináveis passeios a pé ou em 
excursões, explorando os arredores da cidade: Prato, Siena, S. Gimigniano. 
Acreditava que Florença era o único lugar do mundo «onde a Natureza 
e a Arte se uniram em perfeito equilíbrio». Tudo o deslumbrava, tudo 
observava e descrevia com detalhe: a igreja de Santa Maria di Fiore, a galeria 
Pitti, a galeria «Degli Uffizi», a basílica de S. Miniato al Monte, o palácio do 
Podestà, os jardins «Boboli», o parque Torrijano, a villa di Poggio Imperial, 
as Cacine e as estradas e caminhos de Settignano, de Rovezzano, de Fiesole. 

Da primeira vez que visitara a capital da Toscânia, a sua avidez de beleza 
mal se saciara nos três meses em que permaneceu em Florença. Confidenciou 
a Columbano, seu «companheiro espiritual», que, na sua juventude, nutria um 



verdadeiro culto por esta cidade e estava tão familiarizado com a sua história, 
arte e literatura que, nessa primeira visita, ocupou-se mais em «reconhecer» 
que em «descobrir» (Gomes 1957: 40). Já nessa altura tentava observar 
criticamente as obras de arte, embora se sentisse condicionado pelas leituras 
que fizera em jovem e pelas suas estadas frequentes em Paris onde frequentava 
uma sociedade «pré-rafaelita e wagneriana». 

Logo nos primeiros dias desta sua estada em Florença confessou ao seu 
amigo Columbano quanto apaziguador fora o seu regresso: «Eu continuo 
saudável, próspero e feliz, como um deus que regressou ao Olimpo», foi o 
remate da sua missiva de julho. 

Percorrera, sozinho e a pé, todas as «maravilhas» dos arredores de 
Florença, durante três semanas de «completo embevecimento, incansável, 
na embriaguez dos panoramas infinitos, entre auroras e poentes nunca 
imaginados». Regressara momentaneamente «à fase heróica» da sua 
juventude, «possuído de delírio dionísico» (Gomes 1957: 43). Não fosse a 
presença obsessiva e quase física de Miguel Ângelo e teria fixado residência 
em Florença. 

Após quatro meses e meio em Florença, «a mais linda, aristocrática 
e artística cidade do mundo onde o mar não chega», refugiou-se em 
Pisa onde permaneceu dois meses. Não pelo interesse da cidade, aliás 
«melancólica, de âmbito artístico muito limitado» (Gomes 1930: 151), 
mas pela possibilidade de variadissimas e interessantes excursões: Lucca, 
Pistoia, Viareggio («a praia da moda»), Livorno, Carrara, Spezia, Calci. A 
proximidade do mar, mesmo «um pouco fingido, artificial», acalmava a sua 
nostalgia outonal. 

No século XIX, oito anos consecutivos de viagens a Itália cansaram-no, 
fenómeno próprio dos visitantes assíduos deste país «que não podem reprimir 
a sua “bulimia do belo”». De tal modo que ouvir falar italiano «ouriçava-lhe 
os nervos». Passado algum tempo, foi tomado de umas saudades tão intensas 
que decidiu passar o inverno em Siracusa, apenas acompanhado de Tucídedes 
e da sua Guerra do Peloponeso, cuja acção aí tivera lugar. Agora, nestas suas 
flâneries, cansou-se de novo, devido às  «incompatibilidades políticas» com o 
regime fascista de Mussolini (Gomes 1937: 224). Abandonou definitivamente 
a Itália em novembro de 1926. Tomou o comboio para Livorno a fim de 
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embarcar no Porto di Savona com destino a Tunes. Fez escala em Cagliari, 
«a terra mais suja do mundo», e passou pela Sardenha, «a ilha mais feia do 
Mediterrâneo». Os episódios burlescos desta viagem foram narrados com 
muito humor ao seu amigo Viana de Carvalho (Gomes 1937: 33-40).

Doravante, viajaria pela Tunísia e pela Argélia, com algumas interrupções 
para revisitar a França. 

“Foi sempre aspiração minha visitar as terras da moirama”

Nascido e criado no Algarve, onde ainda então as amas contavam aos 
meninos lendas de moiras encantadas, e onde ainda hoje se respira algo 
de muçulmano na atmosfera, na linguagem, e nos usos e costumes, talvez 
atavicamente preparado, também por antecedentes de geração, para apreciar 
os embevecimentos da sensualidade e da poesia árabe, foi sempre aspiração 
minha visitar as terras da moirama. Isso o consegui, relativamente novo, 
nos muitos anos a fio, durante os quais, por cinco ou seis meses em cada 
ano, percorri as costas do Mediterrâneo. (Gomes 1957: 101)

Na infância, as Mil e Uma noites que lera aos nove anos de idade e a 
atmosfera muçulmana que ainda se respirava no ar prepararam-no para as 
viagens futuras no Magrebe. O êxito dos seus negócios no Norte permitiu-
lhe uma boémia mais doirada a sul. A forma, a cor, a música revelavam-
se aos seus sentidos quer na Natureza quer nas obras de arte, deixando 
impressões que o maravilhavam e alimentavam a sua fantasia, por vezes, 
alucinada. Em carta que mais tarde resgatou, dirigida ao seu amigo Sampaio 
Bruno em 1892, evidenciava a importância que a viagem que realizara ao 
Norte de África tivera para o alargamento da sua «estesia» libertando-o do 
embevecimento que a Renascença lhe impusera (Gomes 1960: 181). 

No Inventário de Junho evocou a sua estada em Tânger e o espectáculo 
admirável «de desenho e de cor» proporcionado, todas as manhãs, pelos 
escravos do governador montados nus sobre os cavalos à desfilada entre 
as ondas de espuma (Gomes 1958c: 11). Frequentara os banhos mouros 
da Tunísia e da Argélia, provavelmente quando regressou de Nápoles 
pelo caminho mais longo. Ao contrário dos viajantes que o precederam, 
imbuídos de uma visão etnocêntrica, como André Gide, Teixeira Gomes 



seguiu Flaubert no seu fascínio pela cultura popular, pelos beduínos, pelo 
deserto tal como detesta as convenções e o artificialismo. Não defendeu ele 
que o albornoz era muito mais digno para um homem da sua idade que o 
fato direito que lhe acentuava a velhice? 

Em 17 de Dezembro de 1925, «após 15 anos de servidão abominável», 
partiu de Lisboa, a bordo do cargueiro holandês Zeus, «pobre vapor de car-
ga... onde faltavam as mais comezinhas comodidades» (Gomes 1930: 138-
139), com destino ao Norte de África. A renúncia ao poder e a partida para 
o Mediterrâneo foi um momento único na vida deste homem. O ato de auto
-expatriamento era uma opção singular para alguém que, optando por viajar 
em dérive, concebia a sua existência como um deslumbramento permanente 
pela beleza sob a forma de um mar particularmente azul como o da sua terra, 
do amor de uma mulher, de uma Natureza viva ou de uma escultura grega. 
Mas esta opção singular, que o levou para um mundo cujos contornos já lhe 
eram familiares, foi uma recolocação de si num universo ficcional onde ele 
era simultaneamente autor e personagem. Como ele já dissera em 1903, a 
propósito das suas deambulações no Funchal, recuperou a sua liberdade de 
monologar, no seu «teatrinho intimo, onde o actor e o público – imaginação 
e consciência – se entendem a primor» (Gomes 1958a: 173). 
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Tratava-se de um exílio como ato hedonista e literário uma vez que 
a escrita era o único elo que o ligava ao mundo que o aprisionara. Ao 
sair de Portugal, embora decidido a não interromper o seu silêncio por 
motivo algum, a «irresistível e corrosiva saudade da língua natal, que, na 
solidão da existência que escolhera, só achava lenitivo ou apaziguamento 
escrevendo» (Gomes 1937: 276). E escrevia tão assiduamente que, na sua 
narrativa, adivinhamos até a narrativa do seu interlocutor. Embora não 
assumisse as suas cartas como relatos de viagem, alegando que não tomava 
notas e escrevia de memória, estas são tão expressivas do seu estado de 
alma e da sua leitura do mundo como são ricas em informação minuciosa, 
assemelhando-se a ensaios monográficos de alguns lugares que visitou ou 
a catálogos de museu, pela exaustividade de inventários temáticos. Acresce 
que, recusando a filiação em qualquer corrente literária, a sua obra resulta 
numa confluência original de géneros (ficção, ensaio, diário de viagens) e 
tendências (romantismo, realismo, naturalismo, simbolismo). Com horror 
manifesto a qualquer classificação, Teixeira Gomes integrou um vasto 
património espiritual que reorganizou num género que Enrique Villa 
Matas poderia qualificar como auto-ficção. 

Sobre o itinerário que seguiu e o seu estado de felicidade pela reconquista 
da liberdade, escreveu várias cartas aos seus amigos muito elucidativas a este 
respeito, em particular as dirigidas a João de Barros, a António Patrício, a José 
de Figueiredo e a Columbano Bordalo Pinheiro. O sentimento de liberdade, a 
busca do anonimato num mundo revisitado e a pura fruição da Natureza e da 
arte foram expressas nas cartas aos amigos. Percebe-se que o seu regresso ao 
Norte de África, trinta anos depois, o confrontou com um novo olhar e uma 
nova disponibilidade para um reencontro consigo mesmo.

Argélia

O Zeus fez uma pequena escala em Tânger, mas foi em Orão (terra de A 
Peste de Camus) que Teixeira Gomes desembarcou e passou o dia de Natal 
de 1925, seguindo depois para Tlémecen – «um trecho do nosso Algarve» – 
onde descansou alguns dias antes de partir, de «auto-ómnibus» (Gomes 
1930: 138), para uma larga excursão em Marrocos: Tazza («onde persistia 
o alvoroço e o clamor da guerra do Riff»), Fez (sem museus, mas com um 
lindíssimo palácio, cujo imenso jardim interior, cheio de roseiras, limoeiros, 



laranjeiras, e jasmineiros, foi riscado pelo molde clássico dos jardins 
mouriscos da Andaluzia»), Mequinez, Volubilis (Gomes 1937: 69-70). Em 
Marrocos sentiu a falta dos museus e das ruínas romanas abundantes na 
Argélia e na Tunísia e de que Volubilis era uma pálida amostra, embora 
daqui se desfrutasse de «um dos mais assombrosos panoramas do mundo». 

Ficou seis semanas em Argel. Visitou os museus arqueológicos, como o 
de Cherchel («onde assentava a antiga capital da Mauritânea»), e o anfiteatro 
romano de Djemila onde assistiu à representação do rei Édipo por uma 
companhia francesa. Visitou Cartago, «a maravilha dos cicloramas naturais», 
onde rompem ruínas de teatros, anfiteatros, basílicas. A caminho de Tunes 
passou por Constantina, cuja feição de cidade lendária se acentuara desde a 
sua primeira visita no século anterior (Gomes 1930: 141). Saiu da Argélia sem 
passar por Timbad – «a Pompeia africana» – que outrora visitara quando de 
uma excursão a Birska e aos oásis do Saará (Gomes 1937: 72). 

Figura 4 –Argel, Casbah, 1906. Coleção da autora
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Em Argel, cada dia era uma festa pelo desprendimento e pela feliz con-
sonância de sentimentos e de paisagem. A fruição da cor era particular-
mente intensa na paisagem tunisina e argelina. Atribuia cor aos sons da 
Natureza: «Não sei porquê, mas se há ruído que tenha cor é o das fontes: 
de fluido e irado diamante quando rompe a aurora, e azul-celeste ao pôr do 
Sol» (Gomes 1960: 207). A beleza que buscava à la dérive, nos seus passeios 
a pé pelos arredores de Argel e de Tunes, surpreendia-o nos poentes rubros 
estivais, na florescência serôdia das amendoeiras, na festa de luz dos céus 
de Inverno, no bulício dos souks, nos mármores e bronzes gregos, na trans-
parência da atmosfera. 

Do fascínio que as cidades magrebinas exerciam sobre ele resultaram 
descrições intensamente vivas e coloridas. Argel dispunha-se em montes 
escarpados, desembocando numa extensa rua plana à beira-mar, espécie 
de bulevard parisisense onde se encontravam os restaurantes de luxo. As 
casas «encavaladas umas nas outras», em equilibio frágil, corriam o risco 
de desabar e mergulhar nas profundezas do mar em caso de terramoto. 
Podemos acompanhá-lo fugindo da «paródia do bulevar», seguindo a rua 

Figura 5– Argel, Igreja de Nossa Senhora de África, 1913. Coleção da autora



plana, para norte, até aos restaurantes de Ponta Pescada, ou para sul até 
ao Jardim de Ensaios junto do qual existiam umas barracas, dando para a 
praia, onde se dançava, comia e tomava chá. Num dos montes do extremo 
norte de Argel, quase a pique sobre o mar, sem casario, ergue-se uma igreja 
dedicada à Virgem negra, Nossa Senhora de África, cuja mística conjugada 
com o desconforto do inverno o perturbou num dia de raro desespero 17.

Em Outubro de 1928 foi a Bône onde ressumava uma «intensa febre de li-
bertinagem e de lascívia» (Gomes 1937: 223). Movido pela sua familiaridade 
com as Confissões de Santo Agostinho, foi a Hiponeia, a pouco mais de meia 
légua, onde, afinal, nada concorria para realçar ou evocar «o primeiro entre 
os doutores da Igreja». O ateísmo de Teixeira Gomes não o impedia de se dei-
xar contaminar pela espiritualidade e a estesia das igrejas, atribuindo até um 
caráter místico à Natureza envolvente. Aliás, os temas da fé/ razão, religião/ 
ciência são recorrentes nas suas cartas (Gomes 1960: 36-43).

Na carta que escreveu a João de Barros, a 1 de Agosto de 1926 e que 
intitulou “A liberdade reconquistada”, comentou as mudanças operadas 
com a colonização francesa no Norte de África (Gomes 1930: 140-141). 
O desenvolvimento evidenciava-se na limpeza das cidades, na arborização 
dos parques, na investigação arqueológica e museolização, respeitando as 
medinas e os Casbah, as mesquitas e os palácios. Embora não tenha feito 
qualquer crítica política aos ocupantes, ao contrário, admirou o progresso 
que aí promoveram e o contraste entre os europeus da «civilização colonial 
do Norte de África» e os árabes: «Assim, dão maior relevo à calma digni-
dade com que estes se movem, envoltos nas pregas dos seus mantos de lã 
branca, e aumentam a graça e o atractivo de tudo quanto é indígena» (Gomes 
1957: 152). Na verdade, a Argélia e a Tunísia ofereciam ao viajante europeu 
um relativo conforto e a possibilidade de encantamento com o exotismo 
local que importava preservar como marca identitária.

17 Carta a Câmara Reis, Versalhes, 15.9.1930. In Miscelânea (1937: 309-327).
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Tunísia

Na Tunísia demorou-se cinco semanas – um «alfobre de ruínas» que as 
picaretas devassavam quase sempre anarquicamente, à excepção de Dou-
gga, Sbeitla e El Djem (Gomes 1937: 73-74 As obras de arte sofreram um 
destino trágico, tendo sido literalmente «britadas». Desta apreciação nega-
tiva, sob o ponto de vista do património arqueológico, exceptuava o museu 
de Tunes, pelo valor da colecção de esculturas gregas e de arte indígena, 
e, sobretudo, pela explêndida localização no palácio beilical – o mais belo 
palácio de toda a África Francesa e o museu instalado na grande mesquita 
de Kairuan: «E a mesquita é um assombro de graça e majestade, excedendo 
no concerto, a meu ver, e muito, a algo agitada inspiração que presidiu ao 
risco da mesquita de Córdova» (Gomes 1937: 77). A sua excursão terminou 
em Sfax muito mais limpa que há trinta anos e onde encontrou um hotel 
paradisíaco – o Hotel das Oliveiras (Gomes 1930: 142).

Ao seu amigo Columbano escreveu que Tunes era indubitavelmente 
uma das mais ricas, se não a mais rica e pitoresca cidade muçulmana do 
Norte de África. Embora a Tunísia, que ele visitara trinta anos atrás, fosse 
agora, em 1927, já «vulgarizada» pelos roteiros turísticos era aqui que as 
evocações do Algarve e da sua infância se intensificavam. Esta «afinidade 
congénita» era tão poderosa que, velho como se sentia, Teixeira Gomes não 

Figura 6 – Tunes, Avenue de France. Coleção da autora



duvidava de que «se tivesse de mudar de nacionalidade era entre sarracenos 
que de preferência a buscaria» (Gomes 1957: 101-102). Na verdade, foi entre 
os «sarracenos» que encontrou o anonimato que buscou ao abandonar em 
defintivo o seu país. 

A sua paixão pela «maravilhosa universalidade da linguagem musical» 
(Gomes 1960: 155) revela-se nas inúmeras referências aos concertos que 
assistiu em todas as capitais que visitou, até em Argel onde  assistiu a um 
concerto por um pianista andaluz que «desfez toda a Passionata em boleros 
e malaguenhas» (Gomes 1937: 313). 

A música árabe foi o pretexto para uma carta a Câmara Reis que cons-
titui um interessante ensaio sobre a história da música e as diferentes so-
noridades como marca cultural. Para Teixeira Gomes, a música árabe, de 
intensa melancolia, era inconfundível tendo resistido a todas as tentativas 
de europeização, mesmo às investidas ditatoriais de Mustafá Kemal. Por 
desconhecer o contraponto, a modulação e a polifonia, constituia uma for-

Figura 7– Músicos árabes, 1907. Coleção particular da autora
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ma notável de resistência à opressão e uma afirmação de uma fortíssima 
identidade cultural (Gomes 1937: 310-322):

A música, então, seria o derradeiro refúgio a que o árabe se acolhe, para es-
capar à fúria civilizadora dos conquistadores... e às violências dos seus cor-
religionários. É ver o mocinho esfarrapado, esfaimado, fugindo à horda dos 
seus perseguidores, e logo que se julga são e salvo, sem mesmo enxugar as 
lágrimas, tira dos andrajos o rústico pífano de cana, ensaia as poucas notas 
que conhece e, repetindo-as num tom de melancolia sem par, ali fica horas 
infinitas, esquecendo a miséria, a fome, e os mais tormentos físicos e morais. 

O cenário em que se movia nos últimos três meses em Tunes relatou-o 
a Columbano, não como se fizesse um poema ou um guia, mas como se se 
tratasse de uma conversa entre ambos. Nos arredores, no meio de jardins 
frondosos de traça italiana, encontrava-se o Bardo, o mais importante 
palácio beilical e um do melhores exemplos da arquitectura e decoração 
indígenas. O Bardo albergava um museu que reunia uma grande colecção 
de arte romana e de artesanato tunisino. A pé, do Bardo, seguindo a 
estrada acedia-se à cidade velha pelo seu ponto mais elevado, a Casbah 
donde se avistava toda a topografia urbana e os arredores. Perto, a mesquita 
principal com grandiosos  terraços e cúpulas, «cosidos na alvura do gesso» 
cuja centralidade evidente determinou a expansão da cidade, «derramada 
pelo suave declive onde assenta, branca, toda caiada em cubos desiguais, 
mas que parecem ligados, mal aparecendo, aqui ou ali, o sulco de uma rua 
sinuosa» (Gomes 1957: 96-97). Minaretes multicores, cúpulas de telhas 
verdes de marabus e de túmulos dos beis, sobressaiam dessa alvura. A cidade 
antiga estava rodeada de arruinadas fortificações e de novos bulevares onde 
circulavam eléctricos. 

A cidade nova, rasgada por avenidas e ruas largas e rectilíneas, estendia-
se até às margens de um grande lago onde se aglomeravam veleiros e 
transatlânticos. Tunes ligava-se à Goleta, pequena povoação assente na 
língua de areia que separa o lago do mar, por um pequeno comboio que corre 
«como um bicho de conta» Para leste forma-se um cerro onde se encontra 
Cartago e, subindo um pouco mais, Sidi-Bou-Said. Ao fundo, a Península 
de Cabo Bom, serras de recorte negro e «um extensíssimo outeiro, que terá 
cem metros na sua maior altura, cerrado em vegetação, dá a miragem de 
um éden, que realmente é, de verdura luxuriante e imarcescível: o Parque 



de Belvedere». Sidi Bou Said, vila tipicamente árabe, acolhia, no estio, a 
população rica e remediada da cidade e aqui as pessoas eram elegantes, 
corteses, gentilíssimas (Gomes 1957: 97 - 100). 

Em Tunes a memória do Algarve era tão intensa que, na carta ao seu 
amigo João de Barros, Teixeira Gomes não resistiu a evocar doces e sensuais 
recordações como a sua iniciação no amor aos 12 anos de idade na terra da 
sua avó (Gomes 1930: 161). Sidi Bou Said lembrava-lhe Ferragudo... E neste 
processo rememorativo lançou-se numa fantasiosa identificação do trecho 
compreendido entre Ponta do Altar e a Ponta da Piedade com a paisagem 
marítima grega.

O povo, esse, vivia na medina (Gomes 1937: 236): 

Em Tunes, o grande centro da concorrência indígena, a praça de Halfauina 
constitui uma das principais atracções do turismo, em tempos ordinários. 
Com o Ramadão, ele torna-se talvez único em todo o mundo muçulmano, 
graças à variedade de diversões que lá se encontram, e a enormíssima e 
alegre multidão que se acotovela na rua, e peja os inúmeros e vastos cafés.

Percorreu a cidade, ao acaso, «embasbacado por tudo, como criança que 
uma fada levasse pela mão, sem nunca lhe dizer a que destino ia». Ele, que 
partira de Lisboa sem um único livro, gostava de dormir a sesta na biblioteca 
de Tunes, instalada num antigo e vasto palácio árabe, no coração do bairro 
dos bazares, junto à mesquita principal e cercado de lojas pitorescas: «Eu 
ando bastante livresco desde que me pus a dormir as sestas na biblioteca 
de Tunes. (…). Procurei sítio adequado, de costas para a luz; comprei uns 
grandes óculos, e sobre um formidável e ilegível calhamaço, durmo sestas 
regaladas» (Gomes 1937: 267-268).  

Os seus passeios e a sua paixão pela «moirama» não o limitavam às 
cidades e arredores. Sempre em busca do genuíno e do pitoresco, resolveu 
passar  quinze dias com uma tribo de beduínos no deserto. Regressou a Tunes 
montado num camelo integrado numa caravana (Lopes 1942: 220). Falava 
árabe e gostava de conversar com os velhos sábios, de deambular, sem rumo, 
pelo labirinto das suas ruas, em noites de luar, entre sombras que deslisavam 
rente às paredes, sentindo que os sonhos ali se tornavam realidade...
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No Magrebe o calor era excessivo no Verão e, por vezes, no Inverno as 
montanhas cobriam-se de neve. Percebemos que a escolha dos lugares onde se 
detinha mais tempo  obedecia a um ideal de beleza cujos contornos eram de-
finidos pelo imaginário configurado no espaço emocional da sua infância, na 
paisagem grega da costa da sua terra natal e no seu universo sensorial. A carta 
que escreveu de Tunes, em Março de 1929, ao pintor Sousa Lopes são revela-
doras de uma recriação de um espaço rememorativo (Gomes 1957: 118-120):

Mas que festas de luz, em toda esta Tunísia da beira-mar, quando o sol 
perde o fogo africano, e resplende em gamas de atmosfera lacustre! Durante 
tardes a fio, do alto do “Belvedere”, as povoações que enchem a linha da costa 
fronteira, doiradas pelo sol poente, tomavam o brilho, igual e cristalino, que 
teriam se fossem vistas pela transparência de  um límpido topázio. (...) Este 
rigoroso Inverno tudo tornou serôdio: só agora as amendoeiras principiam 
a florescer. Elas pouco abundam em redor de Tunes, e por isso mesmo a 
sua aparência de milagre mais as encarece. Não é como no Algarve, onde as 
veredas, pelos campos, se atapetam de pétalas, que chovem constantemente 
das árvores enramalhetadas, à semelhança dos quadros mágicos nas cenas 
de teatro. Ontem vi uma dessas benditas, e tão bela que, não sendo eu muito 
atreito a saudades, mas despertou, de propriedades minhas onde abundam.  

Figura 8 – Tunes, árabes no café. Coleção da autora.



O seu espírito cosmopolita não enfraqueceu com a idade. Já com setenta e 
um anos, em Junho de 1931, num postal ilustrado enviado de Ruão a Câmara 
Reis, Teixeira Gomes manifestou o seu desejo de dar a volta o mundo, 
arrependendo-se de não o ter feito antes. Não sabia que estava no norte da 
França pela última vez e que a viagem de regresso a Argel seria a última 
travessia. Nem sequer iria a Bagdad porque o médico o desaconselhou de 
viajar de avião: “Quero apenas praticar o último «acto de presença» (que para 
mim tenha alguma significação) antes de largar este pequeno planeta, onde 
vivi uma vida tão longa e bem falada”18 (Rodrigues 1982: 401-402). 

Regresso definitivo à Argélia

Não era sua intenção «enfeitar a memória com novos sítios», a sua já era 
tão rica que bastava fechar os olhos para reviver tudo de novo, mas o seu 
coração doente exigia-lhe uma vida mais repousada. Não se concretisou, 
pois, esse desejo. Em setembro regressou a Argel, vindo de Ruão no 
vapor Ange Schiaffino e, amanhecendo no cabo de S. Vicente, junto ao 
promontório, reviu toda a baía de Lagos e o casario caiado da cidade 
(Gomes 1935: 205-206). O dia estava deslumbrante o que lhe permitiu 
ver pela última vez a costa do Algarve. Que sobressalto para o seu frágil 
coração pressentindo a presença das suas filhas, ali tão perto! 

Fechou o circuito que começara no Norte de África (1925), dera a 
volta a Itália e regressara o ponto de partida (1926). Ausentara-se apenas 
quatro vezes, para passar o Verão na Europa: fora a Itália logo no começo 
da Primavera de 1926, a Paris no Verão de 1927, a Versalhes em 1930 e a 
Ruão em 1931. Na Tunísia passou o inverno e a Primavera do ano seguinte. 
Passou a maior parte do tempo em Argel e em Tunes excursionando pelas 
cidades vizinhas. 

De Argel foi para Bougie (atual Béjaia) em 5 de Setembro de 1931. Um 
ataque cardíaco, em maio do ano seguinte, reteve-o nesta cidade argelina 
e nunca mais deixou a Cabília. Sedentário à força, imposição do seu corpo 
já debilitado, apegou-se ainda mais à escrita. Intensificou a sua actividade 

18 Rodrigues, Urbano Tavares (1982). Manuel Teixeira Gomes: o dicurso do desejo. Lisboa: 
Edições 70, 401-402.
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literária. Sempre em diálogo com os seus amigos de Portugal, sobretudo 
os seareiros, reeditou várias das suas obras e publicou seis livros: Cartas 
a Columbano (1932), Novelas eróticas (1935), Regressos (1935), Miscelânea 
(1937), Maria Adelaide (1938) e Carnaval Literário (1939). Não desistiu de 
viver e, de longe, ia gerindo o seu património distribuindo o seu espólio 
por entidades públicas que o pudessem preservar. Renunciou, pela segunda 
vez, às viagens que lhe davam uma «espécie de finalidade». Doravante, 
consumiria, «à semelhança de certos animais que hibernam, a própria 
enxúndia» (Gomes 1937: 148) feita de múltiplas leituras e memórias.

No quarto nº 13 (tal como Proust, tinha predilecção por este número) no 
2º andar do Hotel de l’Étoile, virado para o mar, na praça Gueydon, com os 
montes da Cabília ao fundo, viveu dez anos acarinhado por Mme e M. Berg, 
donos do hotel. Nos primeiros anos tomava as refeições na sala de jantar, mas a 
familiaridade com o casal Berg valeu-lhe um lugar à mesa de família. Sentava-
se, então, numa fauteuil junto ao rádio. Já doente, optou por tomar as refeições 
no quarto. A sua casa era o seu quarto. Mobília simples, lareira sempre acesa 

Figura 9 – Hotel de l´ Étoile, antiga Place Gueydon, Béjaia. 
Fotos da autora (2010).



no Inverno, livros, revistas, jornais e envelopes com cartas, artigos, índices de 
correspondência, aide-mémoires, dois armários cheios de recordações, na arre-
cadação, duas malas agora repletas de papéis, evocavam deambulações antigas. 

Quando Norberto Lopes visitou Teixeira Gomes, em Bougie em 1939, 
ficou surpreendido por este não ter casa própria. Escolhera o Hotel de 
l’Étoile, na praça principal, em frente ao Banco da Argélia, com vista para o 
Mediterrâneo e os montes da Cabília, e foi lá que morreu dez anos depois. 

Quando aí se instalou já com setenta e um anos de idade, a memória do 
mar azul atlântico refrescava-lhe a alma (Lopes 1942: 281):

... o encanto do mar, só por si, é para mim cada vez mais intenso e já não 
concebo possibilidade de viver longe dele. Isso contribui imenso para que 
eu me vá deixando ficar em Bougie, espécie de Sintra à beira de água, porém 
muito mais acidentada e rica em passeios aprazíveis e perspectivas raras. 
Então o panorama que se disfruta da janela do meu quarto é estupendo e 
não recordo qualquer outro que o supere. A minha janela também deita 
sobre o único largo que existe na cidade, o qual forma terraço todo aberto 
do lado do mar e é muito concorrido da gente fina da terra e da forasteira, 
especialmente do sexo feminino. (...) Mas Bougie é uma terra de eleição e 
nada se me dava de poder passar aqui o tempo que me resta... para festejar 
o meu centenário. 

Um ano depois, escreveu ao seu amigo francês Phileas Lebesgue 
lamentando o rigor do Inverno que atingiu a Argélia. Não perdera, contudo, 
a capacidade de se deslumbrar. Estávamos em Abril e nevava ainda. As 
montanhas da Cabília que se viam da janela do seu quarto estavam tão 
brancas quanto os Alpes: «Mas que espetáculo prodigioso, féerico que é, 
todos os dias, o nascer do sol sobre estas montanhas! Deleito-me, com 
claridade ou neblina, desta janela cujo encanto contribui muito para me 
prender aqui… e à vida»19.

A sua sociabilidade era restrita, confessou a Norberto Lopes, no terraço 

19 Tradução da autora. Cf. citação original em francês: «Mais quel spectacle prodigieux, 
féerique, et de tous les jours, qui est le lever du soleil sur ces montagnes! J’en jouis, qu’il fasse 
clair ou brouillé, de cette fenêtre dont le charme fait beaucoup pour me retenir ici… et à la vie». 
In Massa, Jean Michel (1976). «Teixeira Gomes, correspondant de Phileas Lebesgue». Arquivos 
do Centro Cultural Português. Vol. X. Paris: Fundação Calouste Gulbenkian, 589-599.



meridional   Dossiê: Manuel Teixeira GoMes  46  |  47

do seu quarto. A farmácia, a pastelaria À la corbeille fleurie, o Hotel des 
postes foram, no fim da vida, os locais que frequentava (Lopes 1942: 242): 

Devo dizer-lhe que faço uma vida social muito apagada. Nunca me 
relacionei aqui com pessoa alguma, fora daquele reduzido número com 
quem sou obrigado a tratar. Dou-me apenas com o médico, a farmacêutica, 
os empregados do correio, o pasteleiro e a mulher do quiosque que me 
vende os jornais. 

Era, contudo, figura respeitada em Bougie. Todos lhe tiravam o chapéu, 
respeitosamente, tanto «o cocheiro da praça como o burguês endomingado». 
No hotel era visitado, de vez em quando, pelo secretário do Banco da Argélia 
para tratar de assuntos relacionados com a sua conta corrente. Recebia, às 
vezes, o Sr. Oussedick, marido da farmacêutica, que ficava demoradamente a 
conversar com ele sobre a Guerra que mantinha os argelinos em sobressalto.

Nos correios era cliente assíduo, e era a passo estugado que, todos os 
dias, subia a rua de Trézel para abrir, com impaciência, o cacifo da Posta 
restante em busca de notícias de Portugal, sob a forma de carta ou de 
recortes de jornais. 

Recusou regressar a Portimão como também dissuadiu os amigos de o 
visitarem no exílio, como se a solidão fosse uma conquista sua, privilégio 
de poucos, dizia. A escrita continuava a ser o traço de união que o ligava ao 
mundo (Lopes 1942: 240):

Faço uma vida muito especial e muito simples. E tenho uma alimentação 
muito sóbria. Se não fosse isso, já não vivia. Levanto-me às 4 horas da 
manhã. Preparo eu mesmo, no quarto, o meu almoço. São as melhores 
horas do dia, aquelas em que ainda posso fazer alguma coisa: ler, escrever. 
Ao meio dia janto. Às duas e meia saio para ir ao correio. Às 4 tomo um 
chá de tília – e em seguida recolho-me. Creio que é, em parte, devido a este 
regime alimentar que me vou aguentando. 

E acrescenta: _ Além disso, tenho as cartas, os artigos, os livros... é isto que 
me prende à vida. 

A esta descrição do seu modesto quotidiano, Norberto Lopes acrescentou 
que  «até à última não quis separar-se da companhia amável do seu charuto, 
que fumava sempre depois das refeições. E dum copito de licor de tangerina 



Figura 10 – Manuel Teixeira Gomes na varanda do seu quarto no hotel de L´ Étoile, 1933
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a que dava grande apreço» (Lopes 1942: 295). Nos últimos dias de vida, 
já muito doente e quase cego, apenas assistido com muito carinho pelo 
casal Berg e por Amokrane (o guarda da noite do hotel a quem chamava 
Marabú), tomava os remédios que o dr. Battesti lhe prescrevia. 

Aos oitenta e um anos de idade, pouco passava das 5 da manhã de Sábado 
de 18 de Outubro de 1941 quando Manuel Teixeira Gomes finalizou a sua 
aventura como viajante anónimo, escritor de paisagens, auto-ficcionista, 
homem em constante deslumbramento com a vida cujos contornos se 
foram diluindo na sua cegueira e acentuando na suas memórias. Não 
receava a morte, olhava-a sempre de frente. Dizia que pertencia à categoria 
daqueles que adorando a vida, se acostumam, desde novos, a encarar e a 
aceitar a inevitabilidade da morte, sobretudo se vem na idade própria, sem 
relutância nem revolta (Lopes 1942: 280). Apenas receava o sofrimento 
e a cegueira: «Mas não evito, nem isso era possível, os flagelos da idade 
que cada vez mais me atormentam, excedendo a todos, pelos seus efeitos 
morais, a falta de vista. Agora a minha “fagueira esperança” consiste em 
morrer antes de cegar completamente» (Massa 1976: 604).

Um pequeno cortejo fúnebre acompanhou-o ao cemitério florido de 
Bougie, «alcandorado a meio da encosta, entre árvores frondosas e tufos 
alegres de verdura» (Lopes 1942: 267). O seu regresso a Portimão, a bordo 
do contratorpedeiro Dão fez-se tardiamente, a 18 de Dezembro de 1950. 
Um grupo de democratas honrou a memória deste homem que, de longe, 
desafiava a ditadura com a sua escrita liberta do obscurantismo inquisitorial 
que dominava o seu país. 

A cultura portuguesa deve ao mais singular dos viajantes portugueses 
do final do século XIX e primeira metade do XX, o reconhecimento da 
coerência ética, enquanto político, e do legado literário, enquanto escritor. 
«Excepcionalmente precoce na visão do amor e da política», segundo o 
próprio, Manuel Teixeira Gomes preservou sempre a independência das 
suas convicções e da sua acção cívica. Optou por viver no mundo árabe 
os últimos dez anos da sua vida, numa atmosfera que lhe era familiar 
desde a infância no Algarve, através dos livros e do imaginário popular. 
Ateu impenitente, deslumbrava-se pela arte religiosa, quer fosse islâmica 
quer fosse cristã. Era a arte acima de todas as crenças, divergências e 
conflitos que lhe importava. O seu culto pagão à Natureza e à beleza não 



era compatível com o ruído causado pela discórdia. A sua sensualidade não 
distinguia raças nem culturas. A beleza do corpo era imune à pobreza, à 
riqueza, à raça. Conhecera povos muito diferentes, aprendera a reconhecer-
lhes a idiossincrasia. A diversidade cultural encantava-o e pela vertigem 
cosmopolita da sua vida e da sua obra perpassa uma mensagem de diálogo 
inter-cultural que nos cabe adoptar como tributo à sua memória.  
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