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O 
 tesouro deste mês é uma 

antologia que reúne vá-

rios números fac-

similados da revista O Tempo e o 
Modo - revista de pensamento e 
acção. 
A presente edição, de 2003, foi pu-

blicada pela Fundação Gulbenkian, 

em colaboração com o Centro Naci-

onal de Cultura e a Fundação Mário 

Soares quatro décadas após a edição 

do primeiro número da revista, em 

Janeiro de 1963. Ao longo das suas 

1228 páginas, a obra  reúne a I série 
que terminou em Maio de 1970, ao 

fim de 72 números e três Cadernos 

Temáticos. 

António Alçada Baptista foi o seu 

director até Janeiro de 1970; João 

Bénard da Costa foi o chefe de re-

dacção, e dirigiu o último número. 

Pedro Tamen foi o editor literário da  

série. 

São artigos, cartas, poemas que es-

pelham uma sociedade em meta-

morfose. «A revista constitui, no 

início dos anos sessenta, o prenún-
cio claro de que se preparava uma 

mudança radical na vida portuguesa. 

Não podemos compreender o que se 

passou até 1974 (e depois) sem per-

ceber o que a geração dos jovens 

que lançaram e sustentaram a revis-

ta foi capaz de pensar e agir» afirma 

Guilherme d’Oliveira Martins, na 

introdução da Antologia. E continua 
«Basta lermos o sumário na capa do 

primeiro número e folhearmos a 

revista, para percebermos que há 

sinais proféticos desconcertantes 

(…) e o anúncio para o País de um 

caminho cosmopolita, aberto, euro-

peu, assente na democracia». 

Este livro faz parte do catálogo da Biblioteca Municipal de Ponte de Sor e está disponível para consulta e requisição. 
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A revista nasceu como instrumento 

de uma geração que quis rasgar o 

isolamento e que «rejeitava 

simultaneamente a ditadura, o 

velho republicanismo jacobino e o 
Partido Comunista» 

Um grupo de cinco precursores – 

António Alçada Baptista, João 

Bénard da Costa, Pedro Tamen, 

Nuno de Bragança, Alberto Vaz da 

Silva, Mário Murteira – católicos 

de percursos vários, concretizaram 

o projeto. Inquietos, 

inconformados, dispostos a intervir, 
a transformar, a contestar, sabiam 

que a mudança de mentalidades 

começaria pela abertura da revista a 

outros colaboradores católicos e 

também não católicos e a 

agnósticos, ampliando vozes e 

expressões.  

 

O número 1 de O Tempo e o 
Modo seria profético, pelos artigos 

assinados de Alçada Baptista, 

Mário Soares e Jorge Sampaio.  

Ao longo dos meses, seguiram-se  
páginas exemplares para a  

abertura de horizontes de 

liberdade, diversidade e a  

diferença, a discussão e o diálogo; 

para um olhar sobre as grandes 

questões do século XX e a 

consciência da liberdade desejada;    

para abordar os temas que 

inquietavam o mundo, em 
definitivas mudanças; para divulgar 

a criação literária, tão versátil nos 

moldes, estilos e estéticas, com seus 

conflitos e confrontos. 

 
http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt 

http://casacomum.org  
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A antologia retira do baú alguns 

dos mais brilhantes textos escri-

tos na época, por autores funda-

mentais nas artes, nas letras e na 

política das décadas seguintes. 
Muitos outros ficaram por publi-

car: em cada edição a censura 

amputava cerca de dois terços do 

conteúdo da revista, potencial-

mente “perturbador” para o regi-

me, como alguns exemplos que 

esta obra recupera.  

Aqui, Sophia traduziu o 
texto de Hamlet de Shakes-

peare que termina: “o fantas-
ma avança. –Pára-o! Fá-lo 

parar Marcelo!”  
A censura cortou o texto 

todo. Depois cedeu e limitou
-se a cortar essa linha.  

António Alçada Batista conta 
que encontrou Marcelo 
Caetano, dias depois, e 

contou-lhe a história. Res-
posta: “-Sabe, isto é o mal de 

a gente ter um nome que 
vem dos clássicos”. 

Neste página e na 
seguinte reproduzem
-se exemplos de 
textos cortados pela 
censura: uma tradu-
ção de Sophia; uma 
alusão  à ausência de 
Luís Salgado Matos, 
então preso, que 
“não podia”, pela 
primeira vez, colabo-
rar numa edição e 
poemas de  Herberto  
Hélder. 
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Um poema de 
Herberto Hel-

der, totalmente 
cortado… sem 

comentários 

De modo subtil, 
referindo que 
Luís Salgado de 
Matos “não 
podia” colaborar 
na revista, a 
redacção preten-
deu  noticiar 
indirectamente a 
sua prisão. A 
censura cortou. 
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