
�4

9 7 8 9 7 2 2 7 2 9 2 3 9

ISBN 978-972-27-2923-9

 Fundo: Ruby → C=17; M=100; Y=91; K=7 | Riscas: C=10; M=100; Y=0; K=0

Últimos títulos publicados:

O Outro Lado do Desenho 
Fernando Guimarães

O Poeta na Cidade — A Literatura Portuguesa 
na História 
Helena Carvalhão Buescu

Uma Conversa Silenciosa 
Eugénio Lisboa

A Viagem de Fernão de Magalhães — A Relação 
de Antonio Pigafetta
Antonio Pigafetta/Michel Chandeigne

(Série «A Viagem»)

A Poesia de Jorge de Sena — Testemunho, Metamorfose, 
Peregrinação 
Jorge Fazenda Lourenço

Narrativa Vertical — Almada Negreiros e o Romance 
da Modernidade 
João Paulo Sousa

Viagens com Um Mapa em Branco 
Juan Gabriel Vásquez

A Imprensa na Revolução — Os Novos Jornais  
e as Lutas Políticas de 1975 
Pedro Marques Gomes

Doze Retratos Portugueses 
Mário Cláudio

A Enxada e a Lança — A África antes dos Portugueses 
Alberto da Costa e Silva

O que é isto? O retrato de um estilo de vida 
esquecido; o passado contado por um jovem 
que aprendeu a treinar a memória e que cresceu 
relacionando as ciências com as artes. Não é uma 
biografia, nem um livro de memórias, muito 
menos um ensaio de pendor social, embora 
partilhe aspetos com todos estes géneros. 
A história começa numa casa em Lisboa, percorre 
o bairro, atravessa a cidade, espalha-se pelo país, 
para acabar em Oxford, no Reino Unido. Uma 
viagem no tempo, física e mental, ao longo de 
trinta anos, balizada por livros, bichos, filmes 
e óperas, sem respeitar as unidades aristotélicas 
de espaço, tempo e ação. A mente como museu 
de memórias cujo conteúdo é imperioso estudar, 
conservar e divulgar. Um fluxo de consciência 
onde tudo está relacionado com tudo o resto, 
formando um objeto redondo, sem princípio 
nem fim. Organizada em três secções — Casa, 
Cidade, Mundo — esta Mocidade Portuguesa 
debruça-se sobre o azul (a cor da paz e da 
liberdade), aprende com Shakespeare (que nos 
legou o mais completo retrato da espécie 
humana) e descobre em Oxford como repartir 
o entusiasmo entre o trabalho e a vida.
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O que é isto? O retrato de um estilo de vida esquecido; o pas-
sado contado por um jovem que aprendeu a treinar a memó-
ria. Não é uma biografia, nem um livro de memórias, muito 
menos um ensaio de pendor social, embora partilhe aspetos 
com todos estes géneros. Reconheço hoje que o fator mais 
importante da minha educação foi o exercício da memória, 
decorando serras, rios e caminhos de ferro — na instrução 
primária — poesia e nacos de prosa autêntica, em portu-
guês, francês e inglês, no liceu. Daqui a saber de cor datas de 
nascimento e morte de figuras importantes, nomeadamente 
compositores, foi um passo. Nas aulas surpreendia os profes-
sores — e mais tarde surpreenderia os estudantes — ao mos-
trar-lhes que sabia de cor a Tabela Periódica dos Elementos 
Químicos, então com pouco mais de cem membros, em vez 
dos atuais 118. Treinar a memória é como aprender a andar 
de bicicleta — nunca mais se esquece. Como explicou Gabo, 
quero dizer, Gabriel García Márquez, vamos gravando as me-
mórias no disco rígido vazio com que nascemos; quando está 
cheio, começamos a utilizar disquetes que inserimos e remo-
vemos à medida das nossas necessidades. O disco rígido das 
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memórias da nossa infância, esse ficou instalado para sempre. 
Quem diz disquete, diz também uma folha ou guardanapo 
de papel. Gabo também afirmou que «quem não tem me-
mória faz uma de papel», como recentemente me recordou 
um amigo. 

Hoje a folha de papel é a Wikipédia virtual, à distância de 
um clique. Requer um telemóvel ou equivalente e saber o que 
se procura, isto é, a tal memória que faz falta. É preciso tam-
bém analisar o que se encontra e separar a ganga do minério, 
além de estar muito atento ao erro e à fraude informativa ou 
noticiosa. Por outras palavras, regresso ao ponto de partida; 
ou seja, em linguagem matemática, back to square one. Como 
descobri pelos ensaios dos meus alunos, a Wikipédia é útil 
para quem tem boa memória, mas faz mal a quem engole no-
tícias falsas. O segredo do pensamento e da inovação está no 
relacionamento de ideias e imagens, e só podemos relacionar 
aquilo que vemos ou, melhor ainda, aquilo de que nos lembra-
mos embora remetido a instantes distintos do passado. A isto 
chamou L. P. Hartley — em The Go-Between (O Mensageiro, 
1953) — o «íntimo prazer do reconhecimento». Esclareço 
ainda que o pensamento e o progresso científico se processam 
através das semelhanças ou atrações entre coisas e fenómenos 
diferentes. A ciência anseia pela universalidade. 

Já decorreram quase setenta anos desde que Hartley nos 
recordou que o passado é um país estrangeiro, mesmo para 
os que o viveram. Crescer e envelhecer é testemunhar a mu-
dança de hábitos, métodos e modos de vida, nem sempre 
para melhor. Luís de Camões não só percebeu que «todo o 
mundo é feito de mudança, / tomando sempre novas qualida-
des», como também assinalou que «continuamente vemos 
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novidades / diferentes em tudo da esperança». O reset da 
memória acontece quando nos apaixonamos ou criamos uma 
grande amizade, dita particular. Haverá diferença? Quanto à 
morte, não é outra coisa senão a perda da memória. Por isso 
a morte continua a ser esse «país por descobrir», de onde 
não se regressa para contar o que se viu, na definição certeira 
de Hamlet. E no entanto… Atenção ao último capítulo deste 
livro! 

A memória é a fotografia do tempo; melhor, é o filme do 
tempo. A minha curiosidade foi despertada pelas imagens: 
aos três anos, decorando os inúmeros desenhos de peixes 
num livro de cozinha, e aos quatro, tentando identificar os 
filmes que corriam nos vários cinemas de Lisboa. O treino da 
memória visual conduziu-me à descoberta da leitura, tal como 
o teatro e o cinema me levaram à literatura anglo-saxónica 
— Shakespeare, Dickens, Wilde, Shaw, seguidos dos ameri-
canos modernos como Hemingway, Caldwell, Steinbeck ou 
Faulkner. 

A memória é multidirecional e funciona nos dois sentidos: 
na juventude, usamos a memória para projetar o futuro; na ve-
lhice, para recordar o passado. A inflexão ocorre algures pelo 
meio. Comigo aconteceu por volta dos tradicionais two score 
and ten (duas contas e meia), isto é, cerca dos cinquenta anos. 
Quando relatava factos, usos e costumes da minha infância, 
notava que grande parte dos meus interlocutores os haviam 
esquecido, enquanto os jovens me escutavam como se eu es-
tivesse a contar histórias da carochinha ou de outro planeta. 
Os Portugueses sempre sofreram de memória curta. Ocorreu- 
-me que talvez valesse a pena reavivá-la. O resultado foi este 
livro, começado há cerca de vinte anos, ainda antes do início 
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do Haja Luz! (2011), a minha História da Química Através de 
Tudo. Uma gestação longa, sem dúvida, talvez determinada 
pela minha memória de elefante. A propósito, a gravidez da 
elefanta é a mais dilatada que se conhece: 95 semanas, mais 
do dobro das 40 semanas suficientes para a espécie humana.

Confesso que ao longo da escrita as dúvidas foram muitas 
e variadas. A maior de todas, saber se esta narrativa e pres-
tação de contas pelo meu passado juvenil interessaria a mais 
alguém. Fui experimentando vários capítulos em amigos pró-
ximos e distantes, de formações e interesses diversos, nas ciên-
cias e nas letras. Estou muitíssimo grato a João Paulo André, 
António Araújo, António Barreto, Ana Caeiro, o malogrado 
e saudoso Rui Esteves, Maria Filomena Mónica, Nicolau 
Poelman, Joaquim Moura Ramos, José M. Rodrigues, João 
Miguel Azevedo Santos e Ana Paula Marques da Silva pela pa-
ciência de me lerem e pelo estímulo para continuar. Como as 
respostas foram geralmente positivas e encorajadoras, decidi 
prosseguir com a escrita. 

Sei que ao longo de décadas a minha prosa foi evoluin-
do no sentido da palavra exata e da maior simplicidade, em 
parte como resultado da preocupação em comunicar nas au-
las e conferências, em termos apetitosos, uma ciência que é 
complexa e muitas vezes abstrata. Ao escrever este livro quis 
também recriar o meu modo de raciocinar enquanto crian-
ça. Imagens e palavras são o verso e o reverso da imaginação, 
e por isso estou grato à Imprensa Nacional-Casa da Moeda 
pela generosidade com que ilustrou as minhas confissões. 
Aproveito a deixa para agradecer a Ricardo Alves a aturada in-
vestigação pelos arquivos fotográficos lisboetas até encontrar 
as imagens que eu tinha guardado nas gavetas da memória 
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mais longínqua. Estou também imensamente grato a Tiago 
Miranda por ter captado, com o talento e engenho que se lhe 
conhecem, o que resta do Santo António da minha infância  
(e outros objetos, incluindo algumas fotografias). Sorte foi ter 
encontrado um editor, Jorge Reis-Sá, que me leu com uma 
profunda sagacidade e que hoje me conhece como poucos. 
Afinal, como dizia o outro — que sou eu mesmo — os poe-
tas é que sabem tudo, principalmente quando têm formação 
científica! Quanto ao produto final, é verdade que eu preferia 
um objeto cuja forma seguisse o conteúdo, tal como as face-
tas do cristal refletem a ordem atómico-molecular subjacente. 
A vida, porém, é feita de compromissos. 

Outras dúvidas eram mais difíceis de resolver. Por exem-
plo, como prevenir os percalços da memória? Será que me 
lembro realmente de todos aqueles episódios, ou fixei-os 
porque os ouvi da boca dos pais ou de outrem? A casa onde 
nasci e vivi vinte anos na companhia dos meus pais e irmão 
mais velho funcionou sempre como um palácio de memória. 
Com seis divisões assoalhadas e um corredor, mais cozinha, 
marquise e casa do tanque, tinha loci suficientes e era conforta-
velmente grande para lá guardar os sustos e os júbilos infantis. 
Sei que foi no quarto dos meus pais e não no meu que passei 
a sesta em claro no dia em que fui pela primeira vez à ópera. 
Os vidros foscos da marquise enquadram múltiplos desejos e 
descobertas. Cada lugar é um tópico (do grego τόπος ou topos, 
para lugar) e cada ideia ou lembrança ocupa o seu lugar nesse 
palácio distante. 

Várias recordações foram confirmadas pelo regresso, cin-
quenta e tal anos depois, aos locais onde fui feliz. O 1.º Dto. 
da Rua de Artilharia 1 era agora um escritório alugado, com 
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