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Clausura e Amputação em Manhã Submersa e Em Nome da 

Terra ou o alfa e o ómega do arquiprotagonista de Vergílio 

Ferreira1 

 

Jorge Costa Lopes 

1. Introdução 

 

No alfa e no ómega do percurso imaginário do arquiprotagonista2 de Vergílio 

Ferreira encontramos um jovem seminarista, António Borralho de Manhã Submersa 

(1954), e um juiz reformado, João Vieira de Em Nome da Terra (1990)3. Apesar de 

separados pela idade permanecem, todavia, durante a acção diegética, num espaço de 

clausura, ou seja, num Seminário e num Lar de idosos, respectivamente. Ora, se o 

adolescente aspira a abandonar o regime de clausura do Seminário – nem que para isso 

tenha de automutilar-se na mão direita como sucede no explicit do romance4 – o juiz 

entra no lar da terceira idade já mutilado da perna esquerda. Ele que, como outros 

velhos5, sente vontade, ao início, de sair do lar e regressar a sua casa, logo conclui que o 

melhor é deixar-se estar para ali6. Temos, assim, a mutilação física entre a juventude e a 

velhice do arquiprotagonista vergiliano, a par com o facto de viver num regime de 

internato, de convívio forçado com outras pessoas, pelo que não habita, como veremos, 

no espaço de recolhimento da casa. Já se observou no romance Manhã Submersa uma 

clara analogia entre o Seminário frequentado por António dos Santos Lopes e o Portugal 

                                                           
1 Publicado em Curupira – Revista do Grupo de Estudos Lusófonos, n.º 2, Novembro de 2013, 50-59. 
2 Para este conceito inspiramo-nos, obviamente, naquele de arquipersonagem criado por Helder Godinho 

e entendido como “personagem ideal que, por sobreposição e abstracção das personagens que conduzem 

a acção ou que a narram percorre idealmente a obra de V.F., dos primeiros aos últimos romances, 

sofrendo a maturação e a evolução desse percurso.” (GODINHO, 1985:10) Se concordamos com a 

definição, entendemos, todavia, que a substituição de personagem por protagonista ideal ganha uma outra 

ressonância, na medida em que o herói vergiliano tem um só corpo e – contrariamente à polifonia 

observada por Bakhtine nos romances de Dostoievski –  uma só voz que sofrem essa maturação, de que 

fala Helder Godinho, ao longo da obra ficcional. 
3 Por certo não esquecemos os títulos anteriores a Manhã Submersa – nomeadamente Vagão ‘J’ (1946), 

narrativa em que surge, pela primeira vez, o jovem António Borralho – nem os posteriores a Em Nome da 

Terra – Na Tua Face (1993) e, sobretudo, Cartas a Sandra (1996), este editado postumamente e no qual 

o arquiprotagonista morre sem completar a décima carta à mulher morta (Sandra). 
4 Com um foguete propositadamente mal arremessado que lhe irá amputar dois dedos da mão direita. 
5 “(…) a velha desatou num pranto desesperado mas sem erguer os olhos. (…) // - Leva-me daqui” 

(FERREIRA, 1991:41) 
6 No diálogo intertextual, a todos os títulos interessante, do romance a máquina de fazer espanhóis de 

valter hugo mãe, com este Em Nome da Terra, também António Silva fala do seu amor pela mulher morta 

(Laura) e “de como fiquei sozinho e me quero ir embora.” (MÃE, 2010:49) 
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de Salazar7, isto é, que aquele Seminário da Beira Baixa e do início do Estado Novo era, 

afinal, por antonomásia, o país fechado e orgulhosamente só. O mesmo podemos agora 

afirmar em relação ao lar lisboeta de João Vieira e ver aí agora o país envelhecido deste 

início do século XXI.  

2. Cronotopia da Disciplina 

 

 O tempo disciplinar do Seminário e do Lar de idosos forma o que Foucault 

chamou corpos dóceis, vigiando permanentemente os seus movimentos e normalizando 

comportamentos: 

As disciplinas, organizando as ‘celas’, os ‘lugares’ e as ‘fileiras’ criam espaços 

complexos: ao mesmo tempo arquitecturais, funcionais e hierárquicos. São espaços que 

realizam a fixação e permitem a circulação; recortam segmentos individuais e 

estabelecem ligações operatórias; marcam lugares e indicam valores; garantem a 

obediência dos indivíduos, mas também uma melhor economia de tempo e dos gestos. 

(FOUCAULT, 2004: 126) 

A funcionalidade desses espaços permite, assim, uma apertada vigilância sobre a 

população de seminaristas ou de idosos, a par com uma estrita observância dos 

detalhes8, integrados ou não no Regulamento a que todos devem obedecer. Um destino 

de humilhação irmana jovens e velhos, mesmo que o arquiprotagonista se isole no 

silêncio da sua condição de refractário a esse destino9, ainda que por breves momentos, 

como sucede com João Vieira quando escreve a sua longa e urgente carta-poema a 

Mónica, antes que o corpo comece a existir por si e a sorrir, na alegria azul dos velhos, 

para a eternidade:  “Querida. Veio-me hoje uma vontade enorme de te amar. E então 

                                                           
7 Num documento preparatório de Manhã Submersa, existente no espólio à guarda da BN – Biblioteca 

Nacional e com a cota E31/333, o autor escreveu o seguinte: “(…) 5 - Tirar a conclusão final de que 

Portugal é um grande seminário, com a timidez, o provincianismo, o espalhafato. Por isso, pensa 

Borralho, é que escreve a sua história” Também Gavilanes Laso destacou esta imagem, alargando-a, 

todavia, aos regimes fascista e comunista da Segunda Guerra Mundial: “Numa reflexão mais ampla, é 

pertinente extrapolar o Seminário como símil espacial para lá do relato de Manhã Submersa e trasladá-lo 

para a significação de um protesto, não de carácter ético, mas político, contra qualquer sociedade ou 

regime fechado e totalitário, como no tempo em que escreveu Manhã Submersa o tinham sido os recém-

derrotados nazismo e fascismo, e como o eram então o comunismo estalinista e o próprio Portugal de 

Salazar.” (LASO, 1989:154) 
8 “uma arquitectura que não é mais feita simplesmente para ser vista (fausto dos palácios) ou para vigiar o 

espaço exterior (geometria das fortalezas), mas para permitir um controle interior, articulado e detalhado 

– para tornar visíveis os que nela se encontram; mais geralmente, a de uma arquitectura que seria um 

operador para a transformação dos indivíduos: agir sobre aqueles que abriga, dar domínio sobre seu 

comportamento, reconduzir até eles os efeitos do poder, oferecê-los a um conhecimento, modificá-los. 

(…) O próprio edifício da Escola devia ser um aparelho de vigiar; os quartos eram repartidos ao longo de 

um corredor como uma série de pequenas celas;” (FOUCAULT, 2004:144-145) 
9 “Havia agora à minha roda o conforto de um destino igual, o destino de todos aqueles fatos pretos. Mas 

eu estava sozinho para sempre.” (FERREIRA, 1983:101) e 

“Nesta casa estou só com o meu corpo” (FERREIRA, 1991:8) 
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pensei: vou-te escrever. Mas não te quero amar no tempo em que te lembro. Quero-te 

amar antes, muito antes” (FERREIRA, 1991:7)  

Este é, afinal, o tempo do alvoroço em que António Lopes conclui a sua história e 

espera encontrar a irmã do malogrado amigo (Gaudêncio) na grande cidade, ou seja, o 

tempo em que o contorno luminoso de um corpo feminino começa a ganhar razão na 

noite da escrita:   

É impossível que ela me tenha esperado como eu, porque eu sei bem que a amo desde 

sempre. (…) Por isso, nesta hora nua em que escrevo, perdido no rumor distante da 

cidade, conforta-me pensar não sei em que apelo invencível de vida e de harmonia que 

não morreu desde as raízes da noite que me cobriu. (FERREIRA, 1983:217) 

Pelo que estaremos, talvez, autorizados a realizar aqui um exercício imaginário e a 

descobrir na figura feminina que António ama desde sempre a essência da Mónica de 

João Vieira, o mesmo é dizer, a mulher que o arquiprotagonista vergiliano amou mesmo 

antes de a conhecer10, na urgência de criá-la no milagre da escrita: 

Tudo isto está fora das leis humanas ou divinas porque é maior do que elas, do que o 

imaginado pelo homem para o homem e para os deuses. (…) O que amei em ti onde é que 

estava? porque estava para lá de ti. (…) O incorruptível, não do teu corpo, mas do teu ser. 

A perfeição, não da tua harmonia, mas da necessidade de existir. A tua essência, poderei 

dizê-lo? a tua divindade antes de haver deuses, uma coisa assim. (FERREIRA, 1991:260) 

Para Gavilanes Laso, o “seminário é, simbolicamente, o espaço infeliz e de 

clausura” (LASO, 1989:151) que contrasta com a liberdade do “espaço aberto e feliz da 

aldeia” (ibidem). Não surpreende, assim, que no momento da partida da aldeia para o 

Seminário, a mãe o sinta “tão distante como se (…) fosse preso.” (FERREIRA, 

1983:11) Já Rosa Goulart prefere deter-se na imagem esmagadora do Seminário e na 

“luta desigual entre personagem e espaço” (GOULART, 1990:242) plasmada na 

“metáfora hiperbólica e ligada à personificação gigantesca, a metonímia e a sinédoque.” 

(ibidem)11, para além de detectar o que considera ser um lirismo incipiente na escrita do 

narrador que relaciona dialecticamente com a submersão sofrida ao longo da acção 

diegética. Em nosso entender, o presente de Manhã Submersa é, sobretudo, um tempo 

                                                           
10 O narrador-protagonista de Para Sempre assim o exige: “Bem sei que não é ainda a hora de tu vires à 

minha vida. Há que fazer o liceu em Penalva, há que ir depois para a Universidade. E só então tu – tu. 

(…) Deixa-me fazer-te existir antes de existires. De que me serve tudo quanto me aconteceu, se me não 

aconteceres tu? Estás lá, em Penalva, esperas-me no alto da vida com os teus olhinhos vivos pretos.” 

(FERREIRA, 1985:47, itál.nosso) 
11 Se a “personificação estabelece o intercâmbio entre o humano e o inumano (aqui sinónimo de terrífico, 

monstruoso e ameaçador)” (GOULART, 1990:243), a sinédoque “revela uma incapacidade de 

abrangência – a percepção do real faz-se por etapas e só através da parte António vai perseguindo o todo” 
(ibidem), enquanto a “metonímia vai organizando a aprendizagem do mundo e ligando-a a conhecimentos 

anteriores.” (ibidem) 
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de epifania e de esperança no amor, vencidos que foram os traumas do castigo imposto 

por uma infância de privações sociais e pelo fanatismo religioso da D. Estefânia que 

amortalharam o pequeno protagonista ao fato preto da sua condição. Tempo da noite 

solidária que sempre acompanhou, no passado, o jovem António na clausura e 

humilhação vividas no Seminário e em casa de D. Estefânia e que o acompanha agora, 

na hora nua em que conta a sua história, afinal a mesma hora nocturna em que João 

Vieira de Em Nome da Terra escreve a longa carta à mulher morta, apesar de o seu 

corpo em ruínas se contrapor, no presente da escrita e por razões óbvias, ao do narrador-

protagonista de Manhã Submersa. Do mesmo modo, o passado disfórico de António 

Lopes intersecciona-se com a evocação criadora do outrora agora da euforia vivida por 

João Vieira na companhia da mulher. Arquiprotagonista e Autor sempre distinguiram, 

aliás, recordação de evocação, como nos lembra António dos Santos Lopes: 

Estranho poder este da lembrança: tudo o que me ofendeu me ofende, tudo o que 

me sorriu sorri: mas, a um apelo de abandono, a um esquecimento real, a bruma da 

distância levanta-se-me sobre tudo, acena-me à comoção que não é alegre nem triste mas 

apenas comovente… Dói-me o que sofri e recordo, não o que sofri e evoco. (FERREIRA, 

1983:85) 

A arquitectura de clausura destes romances apresenta traços autónomos, mas 

possui um travejamento comum que serve propósitos também comuns. Vemos, assim, 

que o regime de internato do Seminário e do Lar da terceira idade assenta sobre três 

divisões a separar hierarquicamente os jovens seminaristas e os velhos aposentados. A 

1ª Divisão do Seminário, a dos mais crescidos, situa-se nas proximidades da Capela e 

do quarto do Reitor. Já a 2ª Divisão, a do Gama, o mais mítico dos seminaristas, fica 

junto à 3ª, a dos “mais miúdos” (FERREIRA, 1983:21), onde é colocado António ao 

entrar para o Seminário. Também o Lar de João Vieira tem três divisões ou secções, só 

que a ordem numérica foi substituída pela alfabética. Assim, na secção A temos os 

falsos internados, “como há falsos médicos ou advogados que todavia, a esses, metem-

nos na cadeia se os apanham. (…) Estão ainda muito sujos de mundanismo e convicção, 

não professaram ainda a abstinência e a morte” (FERREIRA, 1991:146), mas sim uma 

espécie de geroterapia heterodoxa. A secção antitética a esta é a B, a “dos bebés de 90, 

sujam-se muito a comer a papa e a descomê-la. E riem e são felizes e espontâneos e 

inocentes como a caca.”12 (ibidem). A exemplo do protagonista de Manhã Submersa, o 

juiz reformado de Em Nome da Terra é colocado igualmente na última das secções, a C, 

                                                           
12 No romance atrás citado de hugo mãe encontramos uma “ala dos já descerebrados, aqueles que não 

fazem nada, senão esperar a hora de se entornarem janela abaixo para o cemitério, (…)” (MÃE, 2010:66) 
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a “dos já em queda, que é a mais interessante.” (FERREIRA, 1991:81). Ora, se o 

Regulamento do Seminário impede o convívio de seminaristas de diferentes divisões, 

situação idêntica sucede no Lar, já que a sua Directora zela para que os velhos das 

diferentes secções não se misturem, não deixando de reprovar, por tal razão, as 

investidas de João Vieira à zona dos mais vivos.  

Nos casarões dos romances do nosso corpus destacam-se igualmente a vastidão 

dos seus corredores e salas13. De qualquer modo, contrastando com a grandeza desses 

espaços interiores, António Borralho e João Vieira movimentam-se sempre num 

reduzido perímetro, de acordo com as normas regulamentares que os impedem de 

percorrer livremente os corredores e divisões dos respectivos edifícios, castigando-os à 

mínima falta, seja através da punição física, usual no Seminário, seja psicológica, usual 

em ambos os espaços, mas predominante no Lar, atendendo a que não há aqui relatos de 

violência física exercida sobre os utentes. Todavia, o caminho do seminarista e do juiz 

reformado tem, obviamente, de divergir. Na verdade, o jovem liberta-se do jugo do 

Seminário, enquanto o idoso vai paulatinamente perdendo a mobilidade, ficando cada 

vez mais preso ao Lar. Romance de aprendizagem (bildungsroman), o primeiro, 

romance de desaprendizagem14, o segundo. Aproveitando o feliz título do livro de 

Carina Infante do Carmo, diremos que se em Manhã Submersa o foco diegético incide 

intensamente sobre o adolescer em clausura, na longa epístola de João a Mónica tal 

foco incidirá agora sobre o envelhecer em clausura. Ou seja, o cavalo nocturno15 do 

jovem Borralho transmuda-se no cavalo degolado16 do juiz reformado. Jovem e idoso 

submersos pela força do destino e desenraizados, na medida em que a casa materna 

deixou de ser a casa de António Lopes, enquanto João Vieira será coagido pela filha 

Márcia a abandonar a sua própria casa, para que ela e a sua prole possam aí instalar-se. 

Na realidade, se o primeiro só começa verdadeiramente a viver quando for morar para 

Lisboa – fugindo, assim, às garras do Seminário e da D. Estefânia –, onde escreve a sua 

história, o segundo praticamente só existe na imaginária cronotopia, o mesmo é dizer, 

no hic et nunc da carta que escreve a Mónica. Assim, o juiz reformado já não espera 

nada, vive apenas na casa do ser heideggeriana, isto é, na linguagem criadora que lhe 

                                                           
13 Para lá do Seminário e do Lar, devemos ainda considerar o casarão da D. Estefânia, a beata da aldeia e 

tutora de António Borralho: “Morava ela num casarão antigo junto do adro da igreja, a um canto da 

povoação.” (FERREIRA,1983: 72) 
14 O protagonista de a máquina de fazer espanhóis de valter hugo mãe confirma, se assim nos podemos 

expressar, este nosso conceito ao afirmar que “um problema com o ser-se velho é o de julgarem que ainda 

devemos aprender coisas quando, na verdade, estamos a desaprendê-las” (MÃE, 2010:41). 
15 Um dos títulos do romance Manhã Submersa eliminado pelo Autor. 
16 Idem. 
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permite habitar a noite da escrita na companhia do rosto de Mónica, enquanto o ex-

seminarista ainda espera habitar a sua casa na companhia desse corpo feminino que lhe 

alvoroça os dias e a sua noite da escrita. Ou agora segundo Emmanuel Levinas: 

Existir significa a partir daí morar. Morar não é precisamente o simples facto da realidade 

anónima de um ser lançado na existência como uma pedra que se atira para trás de si. É 

um recolhimento, uma vinda a si, uma retirada para sua casa como para uma terra de 

asilo, que responde a uma hospitalidade, a uma expectativa, a um acolhimento humano, 

em que a linguagem que se cala continua a ser uma possibilidade essencial. As idas e 

vindas silenciosas do ser feminino, que faz ecoar com os seus passos as espessuras 

secretas do ser, não constituem o turvo mistério da presença animal e felina, cuja estranha 

ambiguidade Baudelaire se compraz a evocar. (LEVINAS, 2008:148) 

Ora, essa ecumenia do ser só é possível na posse da casa em que habita a presença 

do rosto de Outrem, isto é, o rosto da mulher17 que “é a condição de recolhimento, da 

interioridade da Casa e da habitação” (ibidem). Rosto feminino que, apesar de 

desdobrado em outros com nome próprio na bibliografia ficcional do Autor de Aparição 

(Luísa, Sara, Sandra, Oriana, Mónica, Bárbara) é apenas um, esse que habita a casa da 

escrita desde o seu romance inicial, O Caminho Fica Longe. Rosto entrevisto, assim e 

decorridos vinte anos desde que saiu do Seminário, pelo narrador-protagonista de 

Manhã Submersa e que será uma obsessão na palavra do arquiprotagonista vergiliano. 

3. As Humilhações do Corpo nos Espaços de Clausura 

 

Como nos confirma a personagem central de Manhã Submersa, num espaço de 

clausura, a exemplo daquele partilhado por duzentos seminaristas, a humilhação 

facilmente irrompe a qualquer momento, de forma impiedosa e pronta a castigar 

qualquer um, sobretudo se causada por uma embaraçosa e desastrosa manifestação do 

corpo: “Quantos desastres mínimos nos venciam ali! Um erro de leitura, uma 

repreensão em voz alta e sobretudo as falhas desta nossa grosseira natureza… Assim 

penso hoje que o ‘em Roma sê Romano’ não é um preceito, mas uma fatalidade.” 

(FERREIRA, 1983:172). 

Desta forma, quando António luta desesperadamente para conter o riso 

provocado pela imagem ridícula do colega Tavares com o cinto preso na parte de trás da 

blusa, ao jeito de um rabo-leva, eis que o corpo cede pelo lado mais incómodo, 

originando o mais hilariante episódio, senão mesmo o único, da sua história, o qual não 

                                                           
17 Foi Fernando Pinto do Amaral que nos alertou para este interessante diálogo entre Vergílio Ferreira e 

Levinas no seu artigo Em Nome da Terra – Alteridade e Transfiguração. 
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escapou – ironia do destino – à sensibilidade e ao pudor efeminados da Censura 

salazarista que exigiu a sua amputação da edição princeps18: 

Mordi a língua, mordi os lábios, roxo de pressão e de raiva. E de súbito, no instante mais 

tenso da luta, por cima do silêncio maciço, ressoou claro e inesperado, ó Deus, desde 

cima até baixo – um traque absoluto. Por mais que eu não quisesse acreditar, era 

realmente um traque, um traque verdadeiro e firme, desde o cimo da Capela até ao fundo. 

Imediatamente uma quadrilha de risos esguichados atacou-me pelas costas, pelos flancos. 

E num ápice todo o corpo me ficou cravado de facadas. (FERREIRA, 1983:170-171) 

 

João Vieira, pelo seu lado, terá de sofrer, não poucas vezes, o embaraço da 

presença excessiva do seu corpo que é a marca19 do que podemos considerar como uma 

espécie de manifesto do corpo a responder antiteticamente ao De Senectute de Cícero20. 

E a exemplo do episódio citado de Manhã Submersa, também o narrador de Em Nome 

da Terra mantém o registo cómico, mais concretamente de humor negro, pois descreve, 

sem qualquer eufemismo, o mais vergonhoso episódio da ruína do seu corpo de 

futebolista outrora orgulhoso da sua força e destreza físicas:  

Foi uma noite, quero dizer, uma manhã, estava ainda no outro quarto. E à medida que ia 

acordando sentia o corpo empapado de uma lama fria. Coisa mole empapada e fria. À 

volta da barriga, mais por baixo do que por cima, devo ter-me voltado durante o sono 

para uma distribuição mais equitativa do magma arrefecido, eu estava a tentar entender. E 

de súbito estalou a centelha que ilumina o que está crescendo no entendimento até ela 

deflagrar. E então senti-me tão humilde. (FERREIRA, 1991:202)21 

Assim, enquanto o juiz reformado inicia o processo, que Fernanda Irene Fonseca 

chamou desapropriação do corpo, experiência-limite vivida “sob a dupla prova da 

amputação e da desagregação física” (FONSECA, 1992:142), a Directora do Lar vai 

diminuindo, proporcionalmente, o seu respeito por aquele utente: 

A certa altura reparei que já me não tratava por senhor doutor. Tratava-me apenas por 

senhor e em certos momentos ásperos tratava-me só por você. Você não verá que essas 

calças precisam de ser passadas? Você não viu ao espelho que traz a camisa sem botão? 

Onde é que você viu alguém vestir umas calças sem cuecas? Aconteceu-me uma vez por 

distracção, ela viu logo não sei como. (FERREIRA, 1991:207) 

Na situação inversa podemos destacar os primeiros combates solitários de 

António Borralho com os demónios da carne, afinal um dos crimes mais perseguidos e 

                                                           
18 Vd. Conta-Corrente Nova Série IV, pp. 216-217; 
19 Outro título eliminado do romance Manhã Submersa. 
20 A personagem Esteves de a máquina de fazer espanhóis conhece igualmente essa traição do corpo que, 

de repente, deixa de colaborar e transmuda-se no nosso mais íntimo inimigo: “porque o nosso inimigo é o 

corpo. porque o corpo é que nos ataca. estamos finalmente perante o mais terrível dos animais, o nosso 

próprio bicho, o bicho que somos.” (MÃE, 2010:149). 
21 No romance de valter hugo mãe é ao Senhor Pereira que sucede uma desgraça idêntica: “fez na cama e 

acordou uns minutos depois, alterado de terror, incrédulo, imerso no odor nauseabundo que quase lhe 

impedia os sentidos.” (MÃE, 2010:194). 
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castigados pela educação jesuítica ministrada no Seminário, combates que terminam 

com o triunfo da sua masculinidade, prova decisiva para a urgência de abandonar aquela 

prisão22. Já para João Vieira ainda há tempo para uma última e, para si, surpreendente 

manifestação da sua virilidade, no momento em que a empregada Antónia lhe dá banho. 

E eis que, a par com a descrição do milagre da ressurreição sexual irrompe, mais uma 

vez, o cómico na epístola à mulher morta: 

E lavava-me e escarduçava-me até que a certa altura me manipulou o galheteiro. 

Manipulava-o como se estivesse a arear uma peça de cozinha. De uma vez pôs-se mesmo 

a observá-lo de perto como se investigasse à lupa qualquer imperfeição que resistisse à 

lavagem. (…) E não é que o meu corpo começou a existir comigo? (…) E a Antónia 

voltou a lavar-me agora com respeito e ternura e um pouco de receio de que eu me 

quebrasse e ela ficasse só com a sua brutalidade sem a entender.” (FERREIRA, 

1991:188-189) 

O riso atinge, de igual modo, o episódio da charanga do Seminário, criada para 

tentar alegrar a vida daqueles fatos pretos e descrita pelo narrador como “uma ruidosa 

caldeirada de latões e de pífaros, corroída de velhice, mas, como tudo o que é velho, 

iludida de um passado.” (FERREIRA, 1983:136-137) Ora, apesar de imaginária, 

também João Vieira descreve uma charanga no Lar, aqui constituída pelas bocas dos 

velhos da secção A metamorfoseadas em instrumentos de sopro a tocar no vazio e no 

silêncio da eternidade: 

Estão diante de mim como uma filarmónica. (…) E as cabeças um pouco 

inclinadas, esmoem mundos interminavelmente. (…) E pouco a pouco os instrumentos 

são já visíveis, nítidos agora no seu niquelado amarelo. Trompetes trombones, todas as 

bocas sopram neles uma música no eterno. Não a ouço e há escuro à sua volta. (…) // 

Tocam. (…) Um deles, subitamente possesso, ergue o instrumento ao alto, talvez num 

solo. É longo como um urro, o solo. Não o ouço. (…) Deve ser o delegado de todos os 

trombones ali murchos. (FERREIRA, 1991:195-196) 

Nos episódios citados o riso redentor surge, no presente da escrita, para castigar o 

crime do corpo existir em demasia e ofender, com isso, o arquiprotagonista no seu 

convívio forçado com os outros. 

Mas se António não se sente com força23 para encetar a revolta contra a rigidez do 

Regulamento ou as humilhações sofridas no Seminário, tal não sucede com o 

Gaudêncio e, sobretudo, o Gama, os dois únicos e verdadeiros amigos do jovem 

protagonista. Assim, enquanto o Gaudêncio lança a dúvida sobre a existência de Deus 

                                                           
22 Vd. FERREIRA, 1983:134. 
23 O mesmo não se poderá dizer em relação à sua saúde física, já que se esta vai escasseando ao juiz 

reformado, por razões óbvias, tal não sucede em relação a António Borralho que “tem um corpo 

excessivamente forte (…) sempre rijo” (FERREIRA, 1983:196), opostamente ao do amigo Gaudêncio 

que acabará por falecer durante o surto de epidemia que assola o Seminário. 
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colocando, como sabemos desde Dostoievski, tudo em causa, o Gama desafia a 

autoridade do Reitor e dos prefeitos, assumindo, ainda que de forma gorada, a 

personagem do Mão Negra, um salteador que aterrorizava, por esse tempo, as gentes da 

Beira24. Ele será, pois, e na nossa opinião, o verdadeiro herói de Manhã Submersa, 

mesmo que falhe na sua missão de libertar os colegas da opressão do Seminário.  

No Lar de Em Nome da Terra, o juiz reformado evoca, pelo seu lado, as histórias 

de coragem dos foragidos da guerra civil espanhola que passavam para o lado de cá da 

fronteira do Norte de Portugal (Bragança). E assiste à revolta de um genro de uma idosa 

internada no Lar contra a existência desta instituição e, sobretudo, contra a proliferação 

de velhos no mundo actual: 

– Porque o problema é este, minha cara senhora, em cada dois portugueses, um tem de 

trabalhar para o sustento de dois e amanhã, em cada três, é um que tem de trabalhar para 

o sustento de todos. Há um problema grave hoje que é o excedente dos velhos, a senhora 

conhece outro? Eu não conheço. Mas há mais.  

(…) 

Cada vez nascem menos crianças e porquê, meus senhores? A luxúria, o egoísmo, o 

salve-se quem puder, é o pecado do nosso tempo 

(…)  

– Eu lhe anuncio, minha cara senhora, eu anuncio ao mundo que o país vai ser um 

grande asilo de parasitas.” (FERREIRA, 1991:155-156)25 

 

Neste romance merece ainda referência o Salus, diminutivo de Salustiano – um 

companheiro do Lar em que se encontra o protagonista –, profeta que havia abalado o 

país com a sua mensagem revolucionária, sendo absolvido pelo outrora juiz João Vieira, 

mas condenado noutra instância judicial. Ora se o Gama pretendia incendiar o 

Seminário e libertar os seus colegas de internato com esse acto extremo, o Salus sonhou 

travar a alienação do homem contemporâneo, libertando-o das amarras dos 

compromissos quotidianos e das conveniências sociais que o impedem de questionar o 

verdadeiro sentido de tudo isso: 

                                                           
24 Vd. FERREIRA, 1983:112-113. O avô materno de João Vieira, pelo seu lado, “contava de assaltos, de 

um bandoleiro especializado nos caminhos da serra, do seu tempo de tropa em Penalva (…)” 

(FERREIRA, 1991:43)  
25 Mais à frente, o narrador recorda “uma história de esquimós, é muito gira. Quando um esquimó se 

distrai e não morre a tempo, levam-no para longe, depositam-no ali ao abandono da neve e ele que se 

despache quando entender.” (FERREIRA, 1991:147). Saliente-se o uso do mesmo verbo – depositar – 

para descrever não só a acção dos esquimós, mas também a dos povos evoluídos do mundo ocidental que 

depositam os seus velhos, não na solidão da neve, mas na solidão branca dos lares de repouso. Milinha, a 

filha do narrador-protagonista de Rápida, a Sombra, diz-nos, aliás, que a velhice “só é problema para 

quem acredita na imortalidade. Quem de facto não acredita, suicida-se. Um dia o suicídio há-de ser 

obrigatório como os impostos. Tu sabes que os esquimós. E certos povos antigos. Herédoto dixit. 

Verdadeiramente não acredito na imortalidade, eu, portanto, nunca serei velha.” (FERREIRA, 1989:100) 
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Todo o país está podre de estagnação, vós moveis um pé no lodaçal e ficais estoirados do 

esforço ao fim do dia. (…)   Porque é que não fazeis aquilo que quereis? (…) Mas falo 

mesmo dos tubarões do capital, banqueiros atolados em moedas que são fezes, o 

excremento da vileza e da ganância, (…) O país trabalha em ordem, vós o dizeis e os 

políticos vossos servos muares. O país trabalha em paz, vós mo dizeis desde a cabeça do 

poder até à última prostituta e limpa-retretes. (…) Também a besta anda à nora e com os 

olhos vendados para não ver que anda e ter acaso uma hipótese negativa na sua 

capacidade de besta. (…) Mas vós não sois bestas senão quando vos distrairdes. Não vos 

venho dizer que atireis a carga ao ar. (…) O que eu vos venho pregar é que vos pergunteis 

para quê. (FERREIRA, 1991:65-67)  

O Gama e o Salus vêem, contudo, gorados os seus intentos revolucionários, sendo 

devidamente castigados pela justiça do Seminário e dos Tribunais, crimes que merecem, 

porém, a solidariedade (Manhã Submersa) e a complacência (Em Nome da Terra) do 

arquiprotagonista vergiliano. 

4. Outras Personagens, Outros Diálogos 

 

Podemos ainda observar o diálogo de outras personagens de Manhã Submersa e 

Em Nome da Terra, sobretudo as que encarnam o poder, ou seja, o Reitor e a Directora 

do Lar. E o facto de serem de sexos diferentes não obsta a que façamos essa 

aproximação. Bem pelo contrário, já que, afinal, o poder não tem sexo, nem idade. 

Reitor e Directora provocam nos protagonistas dos dois romances um medo e um 

respeito ancestrais, diminuindo-os até ficarem reduzidos à sua frágil condição.  

A entrada shakespeariana do Reitor no palco diegético de Manhã Submersa 

assombra pelo terror mudo que transmite ao pequeno Borralho. Esta aparição constitui, 

aliás e quanto a nós, um dos momentos de maior efeito dramático deste romance. 

Apesar da estatura mediana e de nada, na sua fisionomia, causar o temor e o tremor nos 

outros, surge na perspectiva do narrador-autor, contudo e para sempre, como uma figura 

castradora, ou seja, está ali para cercear a impetuosidade natural dos seminaristas e 

castigar, somente com a força da sua presença, qualquer tentativa de fuga ao 

regulamento. Figura mítica, aterroriza ainda mais pela sua presença invisível do que 

pela visível, contrapondo-se nitidamente a outras que irrompem igualmente na infância 

do arquiprotagonista, tais como a do banheiro em Nítido Nulo ou a do matador do porco 

em Signo Sinal. A figura do Reitor é a face pura do poder e terror absolutos e o 

protagonista de Manhã Submersa será sempre uma vítima da emboscada silenciosa 

dessa personagem sinistra, porque nunca saberá de que lugar obscuro do casarão e da 

memória saltará ao seu caminho: 
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E à noite, após o Terço, o Reitor fez-nos uma prédica. Entrou clandestinamente 

pela porta superior da Capela, rezou, pôs-se enfim de pé, em frente ao altar-mor. Não era 

um homem alto, nem rude, nem agressivo. Tinha uma fala doce, vagarosa, levemente 

nasal. E, que eu saiba, nunca aplicou a nenhum aluno qualquer castigo violento. E, no 

entanto, à distância destes anos donde agora o estou lembrando, ele levanta-se-me ainda 

como o símbolo mais perfeito do terror. (…) O terrorismo dele era puro de silêncio. (…) 

Com a força categórica de um senhor absoluto, tão evidente que discuti-la é uma 

hedionda blasfémia. 

(…)  

Mas havia agora mais a presença daquele homem, essa presença que decide 

definitivamente de um Chefe, uma presença com desprezo pelas palavras, que joga a sua 

sorte no estar ali, vertical, com uma face séria desde toda a eternidade. (FERREIRA, 

1983:34-35) 

 

Já a entrada em cena da Directora do Lar, a D. Felicidade – nome falante, pleno de 

ironia26 –, desequilibra nitidamente o velho protagonista de Em Nome da Terra. Hirta e 

direita como um dogma, veste-se sempre com as cores escuras do augúrio: 

É uma mulher digamos alta, direita. Severa. Veste sempre de dever, que é escuro, como 

sabes, por ser triste. (…) Ninguém sabe donde veio, nem o lar também não se sabe de 

quem é. É uma mulher firme, imutável, do lado do eterno. (…) É uma mulher feita de 

uma matéria incorruptível como o mármore o aço o Velho Testamento. Amo-a imenso. O 

seu encosto é duro, mas tem a sua solidez, estou tão só, minha querida. A robustez da sua 

vigilância imóvel. A sua envolvência.  

 (…)  

E muito rigorosa, não para castigar, minha querida, mas para haver Deus. (FERREIRA, 

1991:208-209) 

 

Neste diálogo entre as personagens dos dois romances do nosso corpus podemos 

ainda destacar: a já citada D. Estefânia, beata e tutora do pequeno seminarista, que 

também se situa do lado do poder e da disciplina férrea que castiga o único crime de 

António – ter nascido pobre no seio da família mais reles da aldeia27; o Cristo sem 

cruz28 que João possui, no seu quarto do Lar, amarrado por um sistema complicado de 

guitas que, a exemplo dos narradores-protagonistas de Manhã Submersa e Em Nome da 

Terra, apresenta-se estropiado, pois falta-lhe um bocado do pé esquerdo; o filho de João 

Vieira, Teodoro (outro nome falante), padre de profissão, que dialoga, assim e 

                                                           
26 Em a máquina de fazer espanhóis temos uma situação irónica idêntica, só que em vez de ser a 

Directora, é o próprio Lar que se chama “(…) da feliz idade, (…) matadouro para onde fui metido, (…)” 

(MÃE, 2010:62) 
27 Diremos até que a severidade da disciplina apresenta-se sempre de mãos dadas á frente: “D. Estefânia, 

que vigiava os meus actos, de mãos dadas à frente, (…)” (FERREIRA, 1983:72, itál.nosso); e “[D. 

Felicidade] (…) as mãos dadas à frente, com severidade.” (FERREIRA, 1991:15, itál.nosso). 
28 Apesar de não ser crente (o mesmo sucedendo, como sabemos, com João Vieira), também o 

protagonista de a máquina de fazer espanhóis (António Silva) possui no seu quarto uma imagem religiosa 

– a de Nossa Senhora de Fátima - com a qual vai, mais ou menos prazenteiramente, dialogando: “olhei 

para a figura de nossa senhora de fátima e falei mudo, tenho pena de ti, metida à cabeceira dos tristes nos 

lugares mais tristes de todos e agora vens assistir-me, (…)” (MÃE, 2010: 32). 
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dicotomicamente, com a recusa de António em tornar-se ministro de Deus. O Teo que 

será, aliás, a única personagem a ser ordenado padre na família do arquiprotagonista29,  

só que não passou a adolescência amortalhado ao negro da indumentária de 

seminarista30; já as empregadas de D. Estefânia e do lar de idosos, Carolina e Antónia, 

respectivamente, estão associadas aos demónios da carne de António e João Vieira, ou 

seja, ao alfa e ao ómega do seu desejo sexual; por último, devemos realçar as presenças 

incorpóreas das mães de António Borralho e de João Vieira que aparecem nos espaços 

de clausura e na noite da derrota e da humilhação para velar a solidão dos filhos31. 

5. Conclusão 

 

Encontramos, assim, em Manhã Submersa um país que castigava muitos dos 

seus jovens a adolescer em clausura nos Seminários, quase todos nascidos num meio 

familiar pobre e que praticavam o crime de pretender ir mais além nos estudos do que o 

ensino básico. Já no romance Em Nome da Terra esse mesmo país castiga, no presente, 

uma parte considerável dos seus idosos a envelhecer em clausura por praticarem agora o 

crime de prolongar a existência32. Num caso como noutro, afastados do caminho do eu 

sou de Heidegger que significa “eu habito, resido junto do… mundo enquanto o que, de 

uma maneira ou de outra, me é familiar. Ser como infinitivo de ‘eu sou’, compreendido 

enquanto existencial, quer dizer habitar em…, ser familiar a…” (apud FRANCK, 

1997:69-70). 

Em conclusão, diremos que a manhã de preto do início do percurso existencial 

do arquiprotagonista vergiliano deu lugar à noite branca dos seus derradeiros dias, essa 

                                                           
29 Isto sem esquecermos, obviamente, a Celina da família Coutinho que protagoniza o romance neo-

realista de Vergílio Ferreira, Onde Tudo Foi Morrendo (1944), mas que não se integra, obviamente, no 

nosso conceito de arquiprotagonista vergiliano. A personagem que terá neste romance alguma ligação 

com o arquiprotagonista vergiliano, mesmo que de forma incipiente, é a de Fausto, o primeiro namorado 

de Mariana, a filha mais velha do Coutinho. 
30 Será, todavia, e no mínimo curioso reparar que Teo apresenta-se no lar com um ar laico, sem o fato 

preto e o cabeção do sacerdote, o que impressiona João Vieira, pois considera que o fato preto e, 

sobretudo, a batina, davam-lhe uma “distinção que o purificava, uma pureza que o defendia da 

contaminação.” (FERREIRA, 1991:172). 
31 Há, aliás, um choro ou a vontade dele (João Vieira) que corre pela face do arquiprotagonista no início e 

no fim do seu percurso existencial e que solicita o afecto da imaginária presença maternal: 

“E chorei longamente, um choro recolhido, só choro para mim. (…) Então lembrei-me, por entre o 

pranto, de um pequeno saco de figos que minha mãe me dera à despedida. (…) E o sabor deles, que me 

encheu a alma, trouxe-me a presença de um carinho morto, como se minha mãe ali me estivesse velando e 

houvesse ainda aldeia à minha volta…” (FERREIRA, 1983:30, itál.nosso).  

“a minha mãe entrou devagar porta adentro e começou a lavar-me com carinho e eu estava sentado na 

velha selha de zinco, o pescoço, as orelhas, o sexo ainda por existir e eu tinha os olhos fechados e a 

Antónia voltou a lavar-me ela eu tinha uma vontade lenta de chorar.” (FERREIRA, 1991:35, itál.nosso). 
32 Recorde-se as palavras, atrás citadas, da filha (Milinha) do narrador-protagonista de Rápida, a Sombra. 
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noite do cursum peregi e da ressurreição de Mónica. Uma e outra vividas numa  

cronotopia de internato, já que tanto o jovem Borralho como o juiz reformado não têm 

casa. Manhã Submersa e Em Nome da Terra simbolizam, igualmente, uma longa 

invocação ao corpo: invocação disfórica e sob o signo da amputação física, tanto no 

passado agrilhoado ao regime disciplinar da educação jesuítica do Seminário, como no 

presente de um corpo em acelerada decrepitude sob a vigilância atenta da Directora do 

Lar. E uma invocação eufórica na perspectiva da revelação do rosto feminino que 

preenche o último testemunho escrito de António dos Santos Lopes como preenche toda 

a epístola de João Vieira a Mónica, a mulher morta que, de súbito, passa a existir 

intensamente na imagem da deusa do fresco de Pompeia, na incorruptibilidade do 

imaginário e na aparição da beleza absoluta de um corpo jovem e despido de mulher 

para o baptismo da escrita: 

- Jura-me que nunca hás-de envelhecer – disse-te. 

- Juro.  

- E que nunca hás-de morrer.  

- Sim. 

- E que a beleza estará sempre contigo. E a glória. E a paz.  

- Juro. 

Então baixei-me ao rio e trouxe água nas mãos em concha. E derramei-ta na cabeça 

imensamente. E disse, e disse 

- Eu te baptizo em nome da Terra, dos astros e da perfeição.” (FERREIRA, 1991:13) 
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