COMEMORAÇÕES DO BICENTENÁRIO DO NASCIMENTO

Triptico “Setubalenses Ilustres”, Luciano dos Santos (1955-1957). Óleo sobre
tela. Fotografia de António Correia.

António Maria Eusébio viveu em um dos séculos de ouro de Setúbal. A Setúbal liberal,
anarco-sindicalista, republicana, piscatória e operária, mas sobretudo porto (a) aberto(a)
aos ventos de mudança.
Nasceu (15/12/1819) quando o país se libertava do espartilho do “Antigo Regime”,
aderindo à Revolução Liberal, com seus avanços e recuos; sentiu nas suas pobres
infância e juventude, de filho de pescador, o sopro da morte trazida pela guerra civil entre
liberais e absolutistas e pela cólera morbus de 1833, que por pouco não lhe ceifava a
própria vida. Fez todo o tipo de trabalhos para sobreviver, buscou auxílio na Misericórdia
e nos Conventos em troca de serviços vários, mas quando chegou à idade adulta, já com
os seus 20 anos, percebeu ser indispensável aprender um ofício. Não seria a pesca, pois
a experiência do pai, que mal ganhava para sustentar a família, a tal não aconselhava.
Não seriam também os ofícios de barbeiro ou sapateiro que sua mãe recomendava, pois
não queria ficar sedentário e prisioneiro. Amava a vida no exterior, a Musa da poesia que
começava a insinuar-se, horizontes largos, o bulício de Setúbal, “cidade, de papel
passado em 1860”, que manifestava o seu culto pelos jardins e pela água, pelas
festividades, pelo veraneio e lazer, vocação que em breve seria destronada pelo ciclo de
paleo-industrialização das conservas de peixe em azeite.
Calafate e poeta nas horas vagas foram a profissão e devoção escolhidas por António
Maria Eusébio. Trabalhar nos barcos, em Setúbal e Alcácer do Sal, estar perto de quem
trazia novidades, ir a bordo dos navios, observar, conhecer, relatar. Viver a cidade. O seu
percurso de escrita fê-lo cruzar-se com Manuel Maria Portela, Guerra Junqueiro, Leite de
Vasconcelos, ao longe Bocage: não perdeu de vista padres e frades, os políticos e
militares do seu tempo e da nação, e os eventos locais e internacionais mais relevantes.
Faltava-lhe a técnica da escrita. Ditou os seus versos a quem a tinha, resistindo ao esquecimento e permanecendo até hoje como um símbolo da cultural oral marítima de Setúbal.
Poderíamos dizer que Calafate ou o Cantador de Setúbal, já que cantava os seus
versos, na modalidade de fado, pertence ao nosso património imaterial. Esse tenaz
trabalho de construção da memória teve dois autores principais: Henrique das Neves, em
1868-1908, e Rogério Peres Claro, em 1985-2008, mas também associações de
cidadãos como o Rotary Club de Setúbal ou a Salpa, e muitos particulares que compraram e coleccionaram os seus escritos, especialmente os numerosos folhetos de décimas
divulgados nos últimos anos de vida do poeta. Falecido em 22 de Novembro de 1911, a
atribuição do seu nome à Rua dos Marmelinhos, onde nascera, ocorreria logo em 10 de
Junho seguinte.
O amor à liberdade e o conquistado direito à reflexão critica, e mesmo à irreverência
e transgressão, conferem-lhe uma particular modernidade, reconhecida por Natália
Correia que o incluiu (p. 309-317) na sua “Antologia de Poesia Portuguesa Erótica e
Satírica”, proibida pela Censura do regime salazarista e apreendida imediatamente após
publicação, em 1965.
“ A Quinteira da Panasqueira”, “A resposta da Quinteira”, “O Pescador de Marisco” e
“Resposta ao Pescador” são textos poéticos de inegável graça e ironia onde, registe-se,
ambos os sexos são tratados com “inesperada” paridade!
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Poeta e Calafate
Dois séculos depois...
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Retrato de António Maria Eusébio (Calafate). Foto de Kuchembuck.
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Relatório e depacho da Censura do Regime Salazarista, em 1965, proibindo a edição “Antologia de Poesia Portuguesa, erótica e
satírica” onde António Maria Eusébio se encontra representado nas páginas 309-317.

“Antologia de Poesia Portuguesa, erótica e satírica”,
com selecção, prefácio e notas de Natália Correia.
Edições S. A. Rio de Janeiro, 1965. Trata-se de uma
pseudo-editora, pois a primeira edição fora imediatamente apreendida pela PIDE. Ambas terão sido
compostas e impressas na Tipografia Vale Formoso, a
primeira ilustrada com desenhos de Cruzeiro Seixas.
Sobre esta segunda edição da obra escreveu David
Mourão-Ferreira: “[...] há-de constituir, para os vindouros, um documento indispensável [...] mas é provável
que também suscite, em meia dúzia de paranóicos, em
duas ou três dezenas de recalcados a sádica nostalgia
das fogueiras do Santo Ofício”.

Breve resenha histórica
sobre Setúbal na época
de «O Calafate»
Quadro Político
António Maria Eusébio, mais conhecido pel’ «O Calafate» ou «O Cantador de
Setúbal», nasceu e viveu numa época de transição caracterizada por profundas mudanças sociais e políticas. Em 15 de Dezembro de 1819, data do seu nascimento, Portugal
era um protectorado inglês, governado, na prática, por um oficial britânico, o marechal-general William Beresford. O rei, D. João VI, estava no Brasil desde o início das Invasões
Francesas (1807), colónia entretanto elevada à categoria de reino (1815).
Perpassava pelo país, «colónia de uma colónia», arruinado por três invasões
napoleónicas (1807-1811) um profundo sentimento de revolta. Em 24 de Agosto de
1820, uma revolução ocorrida no Porto, fruto do descontentamento que grassava
sobretudo junto dos sectores mais progressistas e dinâmicos da sociedade portuguesa,
pôs fim a séculos de «Antigo Regime», substituindo-o por uma monarquia liberal onde
eram abolidos os tradicionais privilégios do clero e da nobreza e se consagrava a
separação de poderes e a igualdade de todos os portugueses perante a lei, plasmada
na Constituição política do Reino.
Setúbal aderiu entusiasticamente à Revolução Liberal, tendo sido constituída, ainda
no dia 24 de Agosto, uma Sociedade Patriótica. Sabe-se, também, que foram organizados vários eventos festivos como forma de manifestação de apoio ao novo quadro
político (Costa, 2011). No âmbito deste movimento revolucionário, inspirado nos ideais e
nos princípios defendidos pela Revolução Francesa (1789-1799), realizaram-se as
primeiras eleições em Portugal (1820); foi extinto o Tribunal do Santo Ofício, vulgo
Inquisição (1821), factor de atraso científico e cultural bem como de obscurantismo
religioso durante cerca de 300 anos; assistiu-se à fundação do primeiro banco
português, o banco de Lisboa (1821); foi aplicado o decreto responsável pela abolição
da censura prévia e da regulação do exercício da liberdade de imprensa (1821); entrou
em vigor a Constituição de 1822, expressão do novo regime político saído da Revolução
Liberal de 1820.
Entre 1832 e 1834, Setúbal sentiu as consequências e as privações decorrentes da
Guerra Civil travada entre liberais e absolutistas, registando-se, na vila e seus arredores,
vários episódios e confrontos, alguns deles sangrentos, como, por exemplo, o ocorrido
no Campo do Bonfim, logo em 1832 (Costa, 2011).
Com o fim deste conflito fratricida, é reinstaurado o regime liberal, sendo o facto alvo
de grande regozijo por parte dos setubalenses.
Com os liberais no poder são extintas, ainda em 1834, as ordens religiosas e nacionalizadas as suas casas e bens, que serão vendidos em hasta pública. A Casa do Infantado, expoente de afirmação do poder e influência da alta nobreza, cujo último beneficiário
foi D. Miguel, teve o mesmo destino.
Em Setúbal são extintos vários mosteiros e conventos como o Mosteiro dos Capuchos
Franciscanos da Serra da Arrábida e os conventos de Nossa Senhora do Carmo, de S.
Francisco, de S. Domingos e dos Frades Carmelitas Descalços ou dos “Grilos”, entre
outros. A este facto não foi alheio, entre outras razões, o apoio prestado por estes institutos religiosos ao regime miguelista. Durante muito tempo estas casas religiosas funcionaram como centros de apoio a alguns dos sectores sociais mais carenciados, exercendo
uma importante função assistencial e contribuindo para suprir algumas necessidades
básicas da população.
António Chitas

Paços do Concelho. AFAFS01 | Reprodução digital feita a partir de prova em albumina 18 x 24 SMBM | DCED |
Câmara Municipal de Setúbal.

Quadro Económico e Social
Em 1822, Setúbal, vila com cerca de 14 826 habitantes, era conhecida pela qualidade
do seu sal, produzido nas suas numerosas salinas, mas também pelo seu vinho, laranjas e
limões, considerados os principais produtos do seu comércio. O porto de Setúbal, pelo seu
movimento comercial, ocupava o terceiro lugar do país, logo depois das cidades de Lisboa
e do Porto (Balbi, 1822). A actividade piscatória tinha, também, grande relevo na vila; foram
recenseadas 307 embarcações de pesca em 1822 (Portela, 1915).
Em 1833, em plena Guerra Civil, a vila sadina, à semelhança do que se passou noutras
regiões do país, foi varrida por um grave surto de cólera-morbus, responsável por um
elevado número de vítimas (Leal, 1880). Entre os atingidos pela terrível epidemia contam-se
o próprio António Maria Eusébio, à época ainda criança.
Em 1841, existiam em Setúbal 80 candeeiros de azeite, que já contribuíam para tornar
algumas zonas da vila mais seguras e transitáveis durante a noite (Costa, 2011).
Em 1848, a vila começava a aformosear-se e a investir na criação de novas infra-estruturas urbanas: fazem-se as obras de terraplanagem que levarão à construção da futura Av.
Luísa Todi, que se virá a tornar num dos espaços mais nobres e emblemáticos de Setúbal;
iniciam-se, também, as obras no cemitério de N. S.ª da Piedade (Costa, 2011).
As elites culturais movimentam-se, sendo criada, em 1849, a Sociedade Arqueológica
Lusitana, que tinha como objectivo proceder a escavações nas ruínas romanas de Tróia
(Costa, 2011).
O concelho de Setúbal expande-se territorialmente, passando a integrar, em 1853, os
extintos concelhos de Azeitão e Palmela como freguesias (Costa, 2011).
O movimento mutualista e associativo desenvolve-se, surgindo várias associações de
cariz operário e burguês, sendo de destacar, respectivamente, a Associação Setubalense
das Classes Laboriosas, fundada por João Carlos de Almeida Carvalho, e o Club Setubalense, ambas surgidas em 1855. Ainda neste ano (1855) surge o mais antigo periódico local,
«O Setubalense», cujo principal redactor foi João Carlos de Almeida Carvalho.
Com a Regeneração, período iniciado em 1851 que se caracteriza por um esforço de
desenvolvimento económico e de modernização do país, Setúbal conhecerá «[…] um
conjunto de transformações que lhe permitem passar de uma comunidade mercantil e
piscatória para um espaço fabril em ascensão» (Costa, 2011). Em 1858, mercê da prosperidade e desenvolvimento registados, a Câmara Municipal solicita a elevação da vila de
Setúbal a cidade, facto que se virá a consumar em 19 de Abril de 1860.
Ainda no ano de 1858, ocorreria um sismo de grande magnitude que «[…] causou
horríveis estragos a Setúbal, destruindo a maior parte do bairro do Troino, onde fez muitas
vítimas» (Leal, 1880).
No dia 2 de Novembro de 1860, o rei D. Pedro V visitaria Setúbal, recentemente elevada
à categoria de cidade, tendo sido muito aclamada e festejada a sua presença.
No âmbito do 1.º centenário do nascimento de Bocage (1865), é colocada uma lápide,
ainda em 1864, na casa onde, segundo a tradição, terá nascido o vate setubalense, sendo
considerada a «[…] primeira homenagem pública à memória do poeta, de entre as prestadas
àquele na terra natal». Em Novembro de 1865, por deliberação camarária, o Largo do Sapal
passará a designar-se Praça de Bocage. Todavia, o momento mais alto destas comemorações ocorreria seis anos mais tarde, em 21 de Dezembro de 1871, aquando da inauguração
do monumento ao poeta na praça que agora ostentava o seu nome (Costa, 2011).
No início dos anos oitenta do século XIX, com a chegada à cidade de industriais franceses ligados ao sector conserveiro inicia-se um ciclo de desenvolvimento económico que
perdurará por várias décadas (12 fábricas de conservas de peixe em 1875, 27 em 1897, 36
em 1907 e 120 em 1920, ponto máximo de expansão deste sector): Por sua vez o aumento
demográfico na cidade ainda é proporcionalmente mais significativo, passando dos 17 581
habitantes em 1890 para 30 346 em 1911» (Costa, 2011).
Prova do crescimento económico que se estava a verificar é o decreto governamental de
31 de Outubro de 1889, que eleva a Delegação da Alfândega de Setúbal de 3.ª a 1.ª classe
(Portela, 1915).
As condições precárias de trabalho, as longas jornadas diárias e os salários de miséria
vão fortalecer o associativismo operário e potenciar a radicalização política de um proletariado urbano em crescimento, terreno fértil para o desenvolvimento dos ideais socialistas,
anarco-sindicalistas e mesmo republicanos.
Não terá sido por acaso que Setúbal foi, em 1909, a cidade escolhida para a realização
do X Congresso do Partido Republicano, onde se decidiu a tomada do poder por via
revolucionária.
Na véspera da Implantação da República, no dia 4 de Outubro de 1910, várias forças
políticas locais (republicanos, anarquistas e socialistas revolucionários) coligam-se para a
realização de manifestações nas ruas e outras acções de protesto, que envolvem milhares de
pessoas e culminam com o incêndio da Câmara Municipal mas também de edifícios
religiosos, manifestação do profundo sentimento anti-clerical que se fazia sentir entre alguns
grupos sócio-profissionais mais politizados, que consideravam a Igreja tradicionalmente
responsável e conivente com os desmandos do poder monárquico e do obscurantismo em
que vivia grande parte da população. A República chegou mais cedo a Setúbal (Costa, 2011).
António Chitas
Gazómetro. A cidade começou a ser iluminada a gás em 1863. AFAFS12 | Reprodução digital feita a partir de
prova em albumina 18 x 24 SMBM | DCED | Câmara Municipal de Setúbal.

A Vida e a Obra
Ler António Maria Eusébio é um desafio pelo mergulho que o leitor pode dar no tempo. Mas é também um
privilégio porque se está a ser informado a estas
décadas de distância pelo testemunho de um homem
que não escrevia, mas tinha uma noção de ritmo originada pela interpretação do fado, um vocabulário ricamente
diversificado que surpreende, uma curiosidade incontrolável que lhe aguçava a necessidade de saber o que se
passava nos vários continentes, uma experiência que lhe
alimentava a reflexão sobre os sentidos da vida e da
Humanidade.
Aí pelos anos 40 do século XIX, terá António Maria
Eusébio começado a contribuir para que, na vida, se lhe
colasse o cognome de “Calafate”, tinha ele já entrado na
idade dos 20, depois de uma vida sofrida e sentida, difícil
e trabalhosa, em que foi mais um andarilho pelas
profissões que exerceu (por absoluta necessidade) e
pelas condições históricas invulgares (que povoaram a
época oitocentista).“Eu estando desocupado / Ia p’rás
obras dos barcos / P’ra me darem uns cavacos / Por
fazer algum mandado. / Às vezes estava enlevado / Nos
trabalhos que faziam / Via os barquinhos no rio / Via em
terra alguns hiates / Via ir os calafates / P’ra bordo de
algum navio. // Não tinha tempo a perder / Formei logo na
tenção / Que era aquela ocupação / Que eu havia de
aprender. / Fui a minha mãe dizer / O meu modo de
pensar. / Minha mãe não queria dar / Licença para tal fim
/ Mas bem ou mal para mim / Fui a um mestre falar.”
Esta insistência do jovem António Maria Eusébio no
acto de observar, acentuando o efeito da visão e da
contemplação, perpassa por toda a sua obra, reforçando junto do leitor o carácter testemunhal e vivencial do
seu autor.
Passou António Maria Eusébio uma infância de
trabalhos e de vida penosa, tendo de fazer por ela - o
que o pai conseguia como produto da pesca não era
suficiente para a família e o pão era escasso. Uma das
recordações do tempo dos conflitos entre miguelistas e
liberais em Setúbal, era o Calafate criança, serve para
dar as pinceladas dessa miséria e luta pela vida:- “Eu vi
com toda a grandeza / Grande festa em S. Julião / Vi
armar um barracão / P’ra dar um bodo à pobreza. / Dei
vivas à realeza / Sem saber o que dizia. / Eu por toda a
parte via / Deitarem chapéus ao ar / O que eu queria era
o jantar / Que se dava ao outro dia.”
A partir de um quotidiano “mal trajado, “descalço” e
“descarapuçado”, o jovem António foi crescendo à
medida que vendeu tremoços e pinhões, serviu as
irmandades, foi coveiro, tocou o sino, serviu como
sacristão, fez recados, ajudou um galego, trabalhou nas
faxinas, foi moço do convento, participou nas vindimas e
na apanha da azeitona, fez fretes no cais, serviu como
carregador, andou ao marisco, vendeu em arraiais, abriu
sepulturas para cavalgaduras, trabalhou em Setúbal e
em Alcácer do Sal, funções que exercia com tenacidade
e uma preocupação maior: - “Trabalho não me faltava /
Água e lenha carregava / Sempre alegre e resoluto / E às
vezes o seu produto / Só era o que em casa entrava.” O
pai não aceitava que o filho se dedicasse à pesca, tão
escassos eram os proventos; a mãe chegou a recomendar-lhe ser barbeiro ou sapateiro; porém, nenhuma
destas alternativas o conquistou porque não queria
sentir-se “prisioneiro”.
A contribuir para as dificuldades da vida, António
Maria Eusébio passou por problemas complexos de
saúde: quando tinha 14 anos, Setúbal foi assolada pela
peste da cólera morbus (1833), um drama de matança
que também lhe afectou a família e que, por pouco, o
levava também: - “Por fim fui atacado / Na véspera de S.
João. / Foi grande a consternação / que na nossa casa
havia / Porque minha mãe dizia / Dez filhos que tinha tido
/ Nove tinham falecido / Agora eu morreria.” Felizmente,
recomendação amiga deixou-o vencedor - “Joguei co’a
morte a partida / E desta vez não perdi / Dez púcaros de
água bebi / Dez vezes a vomitei. / Assim a vida ganhei /
Melhorei e não morri.” Mas desta vivência lado a lado
com a morte ficou-lhe para sempre a sensação de ter
sido testemunha de um momento triste e horrendo “Leitor, se nunca vistes / Uma igual calamidade / Acredita com verdade / Que meu coração deseja / Que teu
olhar nunca veja / Tão horrível mortandade.”
A infelicidade bater-lhe-ia de novo à porta nove anos
volvidos - “Vinte e três anos contei / Inda era pouco artista
/ Perdi metade da vista / Em constipação que apanhei. /
Afligi-me e chorei / Pela falta que sentia / E o meu mestre

A Construção da Memória
me dizia: / - Não esmoreças, rapaz, / Por isso não
deixarás / De ganhar o pão do dia.”
Paralelamente, a vida do já calafate de profissão
abraçava também a arte da poesia e do canto, justificando o epíteto que ficou colado ao seu nome a partir dos 20
anos: - “Já ia tomando amor / À musa da poesia / Já
cantava e quem ouvia / Já me dava algum valor. / Chamavam-me o Cantador / Foi nome que me ficou / E ainda não
se acabou / O nome que vale tanto. / Agora que já não
canto / Ainda o Cantador sou.”
Crê-se que o primeiro registo escrito de um poema
do Calafate tenha sido o que surgiu no Jornal de Setúbal,
nas edições com os números 68 e 69, de 9 e 16 de
Fevereiro de 1868, respectivamente. Henrique das
Neves (1841-1915), futuro general, estava em serviço em
Setúbal e colaborava na imprensa, tendo escrito um
“folhetim” em duas partes, sob o título “O Sr. António,
Cantador”, descrevendo-lhe as qualidades e reproduzindo um conjunto de sete décimas em que o poeta fala
sobre os seus serviços públicos.
Teve de passar quase um quarto de século para
voltar a aparecer a palavra do Calafate em letra de
forma. E, de novo, pela mão de Henrique das Neves
(1841-1915), que, em 1901, fez publicar a obra Versos
do Cantador de Setúbal, volume de 116 páginas que
incluía um prefácio de Guerra Junqueiro, anunciado na
capa, ao mesmo tempo que remetia o nome do oΩ
rganizador do volume para o anonimato, informando
serem os versos “reunidos, colecionados e seguidos de
algumas palavras acerca da vida do autor por um seu
amigo”. O freixenista Junqueiro iniciava o seu prefácio de
forma sublime, quase a prolongar a ideia que deixou
expressa nos poemas da obra Os Simples: “O Cantador
- Que título augusto, que nome ideal para um vivente - o
Cantador! (...) Não sabendo ler nem escrever, és um
grande poeta, meu ignorante e ignorado Cantador de
Setúbal. (...) A tua bondade, meu velho, exala-se das
tuas cantigas sem arte, como um aroma delicioso de um
matagal inculto, que nasceu entre pedras (...) Ganhaste
com o suor da fronte o pão de cada dia.”
Terá sido a partir de 1901 que os poemas de António
Maria Eusébio começaram a assumir a forma de
folhetos, vendidos pelo próprio na rua e em feiras e
mercados, com 4 ou 8 páginas, a 10 ou a 20 réis, respectivamente. É, pelo menos, desse ano o folheto Tudo ou
Nada - Reflexões entre um sábio e duas caveiras,
também editado por Henrique das Neves, revertendo o
produto da venda para António Eusébio, à data residente
no nº 7-loja da Travessa Jorge de Aquino, em Setúbal.
Os folhetos como forma de subsistência e de divulgação vão saindo a um ritmo que não podemos calcular,
pois, na sua maioria, não estão datados; sabemos,
porém, que o ritmo é intenso, pois, entre 1901 e 1911,
foram publicados mais de 70!
Por estes textos do Cantador (normalmente constituídos por um conjunto de quatro décimas que seguem o
mote dado por uma quadra) passam as questões da
cidade de Setúbal (melhoramentos públicos, querelas
locais, vida política, mundo do trabalho, grupos profissionais), circulam as notícias do mundo (guerra de Cuba,
conflito entre os russos e os japoneses, oposição entre
republicanos e monárquicos), entram as comemorações
e festas religiosas (círio da Arrábida, festas bocagianas).
Não se trata de poemas circunstanciais, mas de textos
em que há vozes plurais, funcionando muitas vezes em
diálogo, em que uma composição exige (muitas vezes)
outra como resposta e em que os acontecimentos ou
situações abordadas alcançam a expressividade da
personificação, com voz própria.
Em simultâneo com estes folhetos, surgiu também a
série Recordações da Minha Vida - Décimas pelo
Cantador de Setúbal, de que foram publicados sete
folhetos numerados entre 1904 e 1910, conjunto
composto por 422 décimas de carácter autobiográfico.
Presume-se que o projecto visaria relatar a longa vida do
autor, mas a cronologia só vai até 1846, quando tinha 26
anos, relato interrompido pelos acontecimentos de 1911
(falecimento da esposa, em Janeiro, e do autor, em
Novembro).
Os textos do Calafate eram passados a escrito por
uma neta e por amigos e a finalidade principal dos
folhetos era a venda em favor da subsistência de António
Maria e sua mulher, que não quereriam ser um peso para
os filhos.
João Reis Ribeiro

A última década da vida deste poeta popular foi a da divulgação da sua obra, percurso a que não foi alheia a intervenção de Henrique das Neves e de vários nomes ligados
a Setúbal, entre os quais Paulino de Oliveira e Ana de Castro Osório. Em 1902, no 82º
aniversário do poeta, um grupo de cidadãos, em que pontificavam estes três nomes,
avançou com uma homenagem ao Cantador de Setúbal, organizando um sarau no Teatro
Dona Amélia (em que intervieram nomes de profissionais como Mercedes Blasco e os
actores Vale e Roque, além de actores amadores locais) e a publicação de um número
único de jornal da efeméride (que teve a participação de Guerra Junqueiro, Afonso Lopes
Vieira, Leite de Vasconcelos, Manuel Maria Portela, Arronches Junqueiro, Manuel Envia,
além dos próprios organizadores). A verba apurada, no valor de 187$720 réis, foi
entregue ao homenageado para ajuda, ainda que, por conselho médico (receio de que a
comoção o afectasse), não tivesse estado presente na festa.
Em 1908, Henrique das Neves seria o protagonista de mais uma iniciativa em prol da
obra do poeta, ao publicar a obra O Cantador de Setúbal António Eusébio - Apreciações
críticas da sua personalidade, coligidas da imprensa e de cartas particulares, recolha de
cerca de 160 páginas ainda hoje indispensável para se conhecer o envolvimento que o
Calafate atraiu, um livro que pode ser entendido como um tributo ao Cantador.
Logo em finais de Novembro de 1911, em Setúbal, foi proposta a atribuição do nome
de António Maria Eusébio a uma das ruas da cidade por iniciativa de António Pais do
Nascimento. A discussão seria demorada e só em 10 de Junho seguinte se publicaria o
edital que atribuía o nome do poeta à antiga Rua dos Marmelinhos, onde o homenageado nascera.
A fama do Cantador e o carinho e apoio que eram dispensados à sua memória levaram
Albino Forjaz de Sampaio (1884-1949) a ironizar num dos seus escritos: “Está-se a ver
pedir um lugar no panteão para o Calafate. Esta apoteose não admira num país de
correcionais.” O ditote não ficou sem resposta e, em 1912, Avelino de Sousa, na obra O
Fado e os seus Censores, reprovava a atitude de Sampaio, argumentando: “O velho respeitável que se chamou Calafate foi toda a vida um famélico, um operário honesto, um fautor
da riqueza pública, um escravo preso à gleba, como eu. Nunca aspirou a ter um panteão
que lhe guardasse os ossos, aliás, tão veneráveis como os de qualquer outro mortal que
fosse, pelo menos, trabalhador honrado como ele. Sem embargo, se não teve um panteão,
gozou a felicidade suprema de ouvir da boca de Guerra Junqueiro palavras de infinita
doçura, elogios de requintada sinceridade, à sua obra, à sua inteligência de analfabeto.”
Em 1969, quando passavam os 150 anos sobre o seu nascimento, o Rotary Club de
Setúbal erigiu-lhe um busto no Parque do Bonfim, esculpido por Castro Lobo, uma
iniciativa que já vinha a germinar desde meados da década de 20, quando João de
Castro Oliveira escreveu no Diário de Notícias (22 de Fevereiro de 1924): “É ao Cantador
de Setúbal, António Eusébio de nome e calafate de profissão, que eu quero que Setúbal
erga uma estátua. Ah, uma estátua simples como ele o foi, mas que, nessa terra de gente
do mar e que do mar vive, recorde essa voz que das ondas parecia vir.”
Entretanto, outras homenagens lhe foram sendo feitas. Mas a principal foi a da edição
da sua obra, mesmo que com critérios que podem ser discutíveis (as edições existentes
sujeitam os textos a uma arrumação temática, assim desfazendo o conceito de folheto):
a edição de uma antologia poética do Calafate em 1984, organizada por Arlindo Mota,
em edição da SALPA, e, sobretudo, a publicação da obra Versos do Cantador de
Setúbal, em 3 volumes, organizada pelo seu bisneto, Rogério Peres Claro, publicados em
1985 (os dois primeiros) e em 2008 (o terceiro).
Não podemos ler estes volumes sem um misto de prazer, de respeito e de admiração,
independentemente do que neles busquemos, sempre ouvindo o primeiro crítico destes
poemas, o próprio António Eusébio, que escreveu: - “Estes versos desiguais / São do
velho cantador / Um filho de pescador / Não pode chegar a mais.”
João Reis Ribeiro
Extracto de “Correio da Manhã”, 23.11.1985.

