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O  tesouro deste mês é uma edição especial da obra 

Emigrantes, de José Maria Ferreira de Castro nascido em 

1898 em Oliveira de Azeméis. Por altura da comemoração dos 

cinquenta anos de vida literária do autor, em 1966, a Portugália 

Editora decidiu homenageá-lo publicando esta versão do romance 

editado originalmente em 1928, mas agora com ilustrações de Júlio 

Pomar e com um notável posfácio do autor escrito especialmente para 

esta edição. Esta acrescenta ao valor literário da obra a beleza do livro-

objeto, em papel especial, com ex-libris do autor, encadernação de 

brochura, com caixa protetora e com a impressão da reprodução do 

busto de Ferreira de Castro, pelo escultor António Duarte.        

Com este romance, o escritor abriu novas perspetivas à literatura 

portuguesa, ao eleger como protagonista a personagem de Manuel da 

Bouça, um camponês que emigra com destino às Américas, à 

semelhança de milhões, à procura de uma vida melhor. As suas 

personagens são arquétipos, e, como tal, universais; não admira que 

ele tenha sido, durante décadas, o escritor português mais traduzido 

em vida. Falecido em 1974, Ferreira de Castro repousa na Serra de 

Sintra, sob um banco talhado na rocha, numa vereda que conduz ao 

Castelo dos Mouros. 

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PONTE DE SOR— outubro, 2016 



Caixa protetora do livro 
“Emigrantes” - 
edição de 1966 - frente. 
Reprodução de uma 
ilustração de Júlio Pomar. 

“Escritor dum país periférico e isolado, sem influência nem 

projeção internacional – assim era o Portugal do século XX, 

que normalmente se destacava pelas más razões: pobreza, 

estado autoritário e policial, colonialismo. Ser publicado na 

maior parte das línguas cultas europeias, em grandes editoras 

como a Macmillan, a Viking, a Grasset, a Aguilar, entre 

outras, foi um feito assinalável, abrindo caminho para outros 

escritores portugueses. Reconhecimento internacional a que 

faltou o Prémio Nobel de Literatura, ao qual foi proposto em 

1951 e em 1968, desta vez na companhia de Jorge Amado. 

Não obstante, ser-lhe-ia atribuído o Prémio Águia de Ouro de 

Festival do Livro de Nice, em 1970, por um júri muito 

relevante, na sua composição de escritores, presidido por Isaac 

Bashevis Singer, distinção à qual haviam sido propostos 

nomes de grande significado como Lawrence Durrell ou 

Konstantin Simonov. No ano seguinte, Ferreira de Castro 

teria o Prémio da Latinidade, instituído por André Malraux, 

na companhia de Jorge Amado e Eugenio Montale. Com o 

dinheiro destes galardões, Ferreira de Castro fez erigir uma 

biblioteca, nos Salgueiros, Ossela, sua terra natal.”  

in: http://museuvirtual.cm-sintra.pt/mfc/patrono.html#biografia 
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Caixa protetora do livro 
“Emigrantes” - 

edição de 1966 - parte de 
trás. 

Reprodução do busto de 
Ferreira de Castro, 

escultura de António 
Duarte.        
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Na página seguinte: reprodução 
de uma parte do manuscrito da 

Pequena História de 
“Emigrantes”, editada no 

número 1 da revista 
CASTRIANA, publicada pelo 
Centro de Estudos Ferreira de 

Castro, 2002. Mais à frente, 
reproduz-se, na integra, este 

documento memorialista que 
aparece como Posfácio desta 

edição. 

Na literatura portuguesa, Ferreira de Castro cultivou diversos 

géneros, como a narrativa de viagens, o conto, o teatro, a 

crónica, o ensaio e a memorialística, mas é como autor de ficção 

que Ferreira de Castro se projeta na arte do seu tempo.  

Não admira que ele se supere de livro para livro, tendo em 

conta que escreveu Emigrantes  com apenas 29 anos.  

Com a Pequena História de “Emigrantes”, escrita para a edição 

especial com Júlio Pomar, em 1966, Ferreira de Castro alcança, 

também, um lugar imprevisto no âmbito da literatura 

memorialística. 

.   
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Este livro marca o despontar de uma nova noção do 

humano na literatura: em Emigrantes entra, pela 

primeira vez na literatura portuguesa, a experiência do 

proletário. Ferreira de Castro ultrapassou as regras e os 

limites da construção do romance, rejeitou padrões e 

abriu novos caminhos; trouxe o povo para um primeiro 

plano, “não como simples motivo literário, mas como 

elemento vivo, autêntico, com os seus sonhos suas lutas 

e derrotas”.  Criou um género de romance em que a 

realidade e a emoção se fundem numa expressão ao 

mesmo tempo forte e plena de simpatia humana. 

Como Ferreira de Castro não tinha formação 

universitária nem era um homem letrado, esta obra 

representa um corte com a traição, quer na temática, 

quer no estilo, daí, também, o seu interesse sociológico.   
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“(…) e em Júlio Pomar, artista admirável 

que ascende para um destino de 

crescente projeção internacional, 

encontraram [o grupo de amigos] um 

ilustrador que soube interpretar nas suas 

expressões plásticas sugestionadoras a 

paisagem natural e humana que na obra 

tomou corpo literário.”  

Excerto retirado da introdução a esta edição (1966) Nesta e nas  
páginas 

seguintes:  
reprodução de  
cinco das doze 

 ilustrações 
originais de 

"Emigrantes".  
Júlio Pomar, 

1966  
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