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viagem criando quadros quase sempre 
surrealistas («coloridos» pelo humor 
sempre presente em cada parágrafo), 
e inesquecíveis pelas tramas inespe-
radas de cada situação, o intimismo, 
uma vez mais, aproximando o leitor 
do texto, à maneira que vai dizendo: 
pensava que era só eu que vivia estas 
coisas, que amava assim,  todas estas 
incertezas, as que fazem de cada um 
nós um ser simultaneamente trágico e 
cómico. Vejo que ando aqui em her-
menêutica quase só própria da ficção, 
talvez influenciado ainda pelo subtí-
tulo «estórias-em-sanduíche», prosa 
com princípio, meio e fim, a ser devo-
rada num instante alucinante, como 
nos contos («estórias») do falecido 
mestre do género, Raymond Carver.
Nabogador, como indica o título, é 
literatura de viagem, velha tradição 
literária nossa, e que parece ser tudo 
o que resta aos actuais aventureiros 
portugueses com memória histórica, 
e a mítica pretensão «do mar». Acon-
tece que no Verão em que o li (2007) 
segui essa leitura com um livro que 
não será assim tão diferente como 
poderá parecer à primeira vista, nem 
sequer na ausência de humor fino: 
O Português Que Nos Pariu: Uma 
visão brasileira sobre a história dos 
portugueses, de Ângela Dutra de 
Menezes. Trata-se de uma narrativa 
interpretativa da história do seu país 
(desde a chegada de Pedro Álvares 
Cabral até aos nossos dias) à luz da 

saga lusa que dá pelo nome de Desco-
brimentos. O livro de Ângela Dutra, 
que depressa se tornou um dos mais 
vendidos e apreciados positivamente 
pela crítica do Brasil, é muitíssimo 
simpático para connosco, especial-
mente vindo de um Brasil que tradi-
cionalmente culpa a sua herança ibé-
rica por todos os seus males, passados 
e presentes: é uma declaração de amor 
a Portugal, cheia de humor e cari-
nho, e, sim, parece concluir a autora, 
o Brasil foi sempre e continua a ser 
«filho» predilecto nosso, a língua e a 
cultura não nos permitindo qualquer 
negação freudiana, por assim dizer. 
A autora, ex-jornalista de publicações 
tão influentes como a revista Veja e o 
diário Folha de S. Paulo, é uma bra-
sileira de terceira geração, com raízes 
em Trás-os-Montes. O último pará-
grafo de O Português Que Nos Pariu 
resume lindamente a sua atitude ante 
esses seus dois mundos separados 
só pelo Atlântico – que Onésimo 
Almeida nos habituou a chamar de 
«rio» pela proximidade das suas 
margens nos tempos modernos. «Em 
tempo: aprendi parte do hino de Trás-
-os-Montes. Eventualmente, canto-o 
para minha mãe e meus filhos. Certas 
ocasiões – escreve Ângela Dutra em 
O Português Que Nos Pariu – exi-
gem solenidade».
Que tem um livro a ver com o outro? 
Onésimo faz a «viagem possível» 
dos nossos dias, descobrindo que se 
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o gosto de sermos embarcadiços 
permanece em nós, a epopeia se foi, 
«restando» a trapalhada – comédia, 
melhor dito – de um português à solta 
no mundo; a autora brasileira quase 
diz o contrário: da trapalhada de 
navegantes em rotas talvez secretas 
e muito incertas, que acabaram em 
praias com gente, como disse o vene-
rável Caminha, «com todas as suas 
vergonhas de fora», resta nada mais, 
nada menos do que o Brasil imenso 
em toda a sua beleza e tragédia car-
navalesca. Se o livro de Onésimo 
Almeida traz na capa um veleiro de 
um século passado, com outro navio 
(vapor) do século XX à vista num 
dos cantos e navegando em direcção 
ao seu antecessor como que para o 
esmagar, o livro de Ângela Dutra 
é ilustrado com uma estilização de 
Álvares Cabral, de olhar ambíguo e 
perplexo, talvez nem tanto pela sur-
presa de ter «achado» o Brasil, mas 
já vendo a loucura dos seus homens 
nas praias do Nordeste a perseguir as 
inesperadas fontes de prazer em cor-
reria à sua frente. O Português Que 
Nos Pariu, tal como Aventuras De Um 
Nabogador, também se presta a uma 
leitura muitíssimo «criativa», e daí a 
sua beleza e o prazer de o encontrar 
tão inesperadamente.
De «navegador» a «nabogador», não 
importa, a viagem continua, mesmo 
que agora só na aventura do texto 
– mas que textos, estes dois.

Sobressai em Nabogador, uma vez 
mais,  essa prosa imediatamente reco-
nhecível como sendo a de Onésimo 
Almeida, mas os seus temas agora 
são outros, menos o intelectual ou 
académico em diálogo sobre as ques-
tões que se sempre o ocuparam, e 
mais a dinâmica do viajante, bom, em 
«repouso» mesmo no seu andamento 
constante e histérico. Faz-me lem-
brar, ainda, inevitavelmente, um dos 
romances do britânico David Lodge, 
em que os seus conferencistas inter-
nacionais estão sempre em estado de 
alerta para o mundo à sua volta, e as 
surpresas que dele poderão surgir, tro-
cando sempre as voltas na academia 
– e na cama. Onésimo Almeida, aliás, 
está consciente dessas possibilidades, 
que lhe tornam a vida viajada numa 
aventura sem fim. Acompanhamo-lo 
aqui nos seus primeiros anos de 
ensino universitário, especialmente 
durante um Verão nos anos 80 num 
curso intenso de língua e cultura por-
tuguesas na Universidade da Cali-
fórnia, em Santa Bárbara. Jovem e 
com o «charme discreto» que sempre 
marca essa condição ante os alunos 
e alunas, tenta dar aulas enquanto 
resiste à sedução de uma delas por 
toda a parte, apostada em o ter como 
mais um número no seu registo de 
conquistas triunfais. Foi o suficiente 
para me pôr invejoso (o sentimento 
baixo já me passou), e tanto falo aqui 
da minha inveja perante esta prosa 
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de imagística vigorosa, como das 
conquistas que nunca foram minhas, 
e, afinal, nem dele sequer. O autor 
dir-me-ia mais tarde numa das nos-
sas correspondências acerca de algu-
mas destas cenas de Nabogador que: 
«Podes crer que escrevi o conto de 
Santa Bárbara a pensar muitas vezes 
em ti. Pensava que tu serias o leitor 
ideal para ele, até porque conhecias 
algumas das personagens». Pois.
Quem sabe, um dia também direi por 
escrito das traiçõezinhas da juven-
tude entre alguns dos que Miguel 
Moniz chamou um dia, num dos seus 
ensaios, de «o nosso grupo». O certo 
é que tudo é agora pura saudade para 
esta nossa geração, saudade do vivido 
e do não-vivido. Certa linguagem de 
Nabogador transporta-nos discreta-
mente nas aventuras que envolveram 
a criação de carreiras e prazer ao longo 
dos anos, o humor do autor equili-
brando essa memória vivencial, e 
nunca deixando de lembrar ao leitor 
mesmo mais sisudo esquecer a ale-
gria que foi e é viver tudo isto. Eis aí 
o autor, com o riso de sempre, revi-
vendo os californianos dias de sonho 
– e de medo, diga-se:
Foi na Califórnia (tinha de ser!), nos 
meus anos de casamento tenro e de 
professor novato e idealista, com a 
respectiva carga de ingenuidade. 
Convidado a leccionar num Verão em 
Santa Bárbara, aceitei quase antes 
da oferta. O pagamento diluir-se-ia 

nas viagens que a minha mulher-de-
-fresco havia de fazer nalguns fins-
-de-semana alongados para compen-
sar a larga ausência. Levasse o diabo 
o dinheiro que a experiência era de 
aproveitar, mesmo sem atractivos 
económicos. Pouco depois de arriba-
do à residência colectiva, partilhada 
por professores e alunos, onde já 
alguns haviam chegado, recebi um 
malicioso aviso para me acautelar. 
Certa californiana ninfomaníaca 
inscrita no curso vinha disposta a 
atacar em pleno e, em sete sema-
nas, teria naturalmente de me calhar 
também a vez. Mas tomasse cuidado 
porque no dia seguinte ela tornava 
pública a presa e a classificação. Um 
bem-posto jovem professor, arribado 
na véspera, recebera um mísero 5 na 
escala de 10. Fora o quadragésimo 
oitavo da sua lista de homens, não 
sei se de sempre, se do ano civil em 
curso. Ou se apenas do Verão.
Para quem, afinal, escreve Onésimo 
Almeida? Para qualquer leitor com 
capacidade de se esquecer que ele é 
Professor Catedrático numa grande e 
prestigiada universidade americana, 
e cuja vida é simplesmente a de um 
outro navegador em busca de momen-
tos inesquecíveis, esses com que mui-
tos outros depois nos massacram em 
suas casas, não com livros como este, 
mas os com os detestáveis vídeos e 
fotos. Por outras palavras, cada lei-
tor, ou se revê nestas navegações, ou 
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então desfruta de ver como outros 
viveram o que ele próprio sonhou ou 
nunca tinha pensado em fazer. Pela 
minha parte, eu nunca teria ido com 
Álvares Cabral para parte nenhuma, 
e com Onésimo Almeida, depois 
desta leitura – e não só – sempre com 
muito cuidado. Um dos “persona-
gens” verdadeiros nestas páginas, um 
americano reformado que veleja pelo 
mundo, um amigo do autor do estado 
do Maine, diz ao autor de Nabogador 
a certa altura que ficou surpreendido 
em Portugal por não ver muita gente 
«fazer-se» ao mar por prazer nos 
tempos modernos. Certo, mas ele 
também não é descendente nem de 
Álvares Cabral nem Vasco da Gama, 
nós é que de facto sabemos mais do 
que ninguém de histórias trágico-
-marítimas, ou, no caso de Aventuras 
De Um Nabogador, quase rio-trági-
cas, como quando Onésimo Almeida 
toma o comando de um barco (alu-
gado, diga-se) em águas selvagens 
do interior americano (Lake George) 
numa noite de tempestade, quase 
sendo albaroados por um outro barco 
que lhe passou pela frente sem luzes, 
escreve ele, antes de chegarem a um 
certo destino, o acampamento onde 
iriam todos «descansar» no fim de 
semana. Depois de tanto «navegar» 
por esse mundo e com todos os seus 
conhecimentos geográficos, não en-
controu nessa escuridão o ancora-
douro à primeira vez, tendo ido parar 

sabiam lá eles aonde no meio duma 
tempestade não-anunciada. Noutra 
situação absolutamente surrealista 
chega a um país das Caraíbas sem o 
passaporte em dia, e tem de o reno-
var imediatamente a Porto Rico, 
em fim-de-semana, sem conhecer 
vivalma naquelas paragens meio lati-
nas, meio «americanas». Consegue o 
seu objectivo, mas teve de ouvir do 
cônsul honorário que lhe acabara de 
dar um «jeitinho» fora de horas e para 
quem o 25 de Abril nunca teria apa-
rentemente existido, sobre a grandeza 
incomparável de António Oliveira 
Salazar. É isso mesmo que merecem 
– merecemos – os democratas distraí-
dos nos alegres dias, citando aqui o 
título de um famoso filme americano, 
de «wine and roses», mesmo que o 
autor prefira nestas suas páginas o 
absurdo de um John Updike ou de 
um Woody Allen. Onésimo Almeida 
evoca ainda extensamente as suas 
viagens pela a América Latina sob 
uma secção intitulada, com a toda a 
propriedade e semântica, de «Magic 
Realism 101», como se designam as 
cadeiras introdutórias de qualquer 
curso nas universidades americanas. 
Escritor profundamente associado 
ao movimento literário dos Açores 
durante toda a nossa época, evoca 
aqui também outras leituras e refe-
rências que alicerçam o seu à vontade 
cultural entre a América do Norte e 
a Europa, entre o país de Gabriel 






