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O que fazer com a obra de Miguel Torga ?

Por motivos de saúde não pude partilhar, hoje, convosco o sortilégio das palavras dos Escritores e das pedras de Santa

Maria da Vitória. Estou também impossibilitado de ouvir, em directo, as palavras do Senhor General Ramalho Eanes, um

português que pela sua postura como militar, como político e como intelectual é credor de uma imensa  gratidão. Muito

obrigado, Senhor General, por ter aceitado participar activamente neste encontro.

Como pai, como professor e como profissional de informação turística que sou, sinto cada vez mais que a obra de

Miguel Torga é um património intemporal e que, sendo eminentemente portuguesa, pertence a toda a Humanidade.

Por este motivo gostaria de apresentar aqui oito  propostas que visam divulgar o património cultural português a

partir da obra de Miguel Torga, e que muito sucintamente passo a expor:

1.ª Proposta – Tendo em consideração a imensa presença da Alta Estremadura, com particular destaque para a

Batalha,  Leiria  e Nazaré, na obra torguiana, proponho que estas câmaras instituam o dia de Miguel Torga, como já parece

ser intenção da Câmara Municipal de Leiria.

2.ª Proposta – Avançar com um projecto da Junta de Freguesia de Sortelha, que visa criar um Centro de Divulgação

da Obra de Miguel Torga, e que se propõe dar  início já em 2008 a quatro eventos torguianos, um em cada uma das

estações do ano. É com muita satisfação que vos digo que estão hoje, connosco, o presidente da Junta de Sortelha (autor

do projecto), o vereador da cultura do Sabugal e o sabugalense Dr. Bernardino Henriques, que no passado ano publicou

um livro fruto de uma investigação desenvolvida ao longo de dez anos:  «Miguel Torga – (Quase) na Primeira Pessoa».

3.ª Proposta – Criar-se, no Aljube,  o museu  da PIDE. Aqui, Torga esteve preso em finais de 39 e inícios de 40, tendo

deixado, em «A Criação do Mundo», noventa preciosas páginas para a compreensão da repressão salazarista e para o seu

novo olhar sobre ele próprio e sobre o mundo. O Aljube fica situado em Alfama, numa rua onde diariamente passam

inúmeros turistas e estudantes em visitas de estudo. O museu proposto teria facilmente, muitos visitantes.

4.ª Proposta – Vender «Os Lusíadas», a «Mensagem» e os «Poemas Ibéricos», em diversos idiomas, nas lojas dos

monumentos nacionais classificados pela Unesco.

5.ª Proposta – Incluir no plano curricular dos cursos de Turismo uma razoável carga literária. Quantos estudantes

finalistas do curso de turismo, na vertente da informação turística, estão preparados para explicar «Os Lusíadas», a

«Mensagem» e os «Poemas Ibéricos»? E não esqueçamos que a poesia é um dos mais ricos patrimónios culturais e o único

que pode estar presente em qualquer local.

6.ª Proposta – Torga considerava que o território português é o berço de dois dos mais importantes acontecimentos

da História da Humanidade: a Revolução Megalítica e os Descobrimentos. A importância de propor  um Museu dos

Descobrimentos no país dos Descobrimentos dispensa  comentários. Em relação a um Museu de Megalitismo, limito-me

a chamar a atenção para o partido que a Irlanda tira dos núcleos museológicos criados junto dos seus monumentos

megalíticos.

7.ª Proposta – Divulgar, durante o Verão, a obra de Torga junto dos emigrantes. Para estes portugueses, Torga

deixou uma mensagem particularmente importante que se pode sintetizar em poucas palavras: os emigrantes podem ter

um papel determinante para a recuperação de Portugal, não só a nível económico (como já acontece), mas também a nível

cultural. Os alunos do mestrado de Turismo poderiam realizar estágios que consistiriam numa   orientação de visitas

particularmente concebidas para os nossos emigrantes. E sobre este tema penso que seria pertinente, no momento do

Debate, ouvirmos a opinião do Prof. Eugénio Lisboa, profundo conhecedor da obra torguiana e que escreveu um admirável

texto sobre Torga e a emigração no opúsculo «O Dia de Miguel Torga».

8.ª Proposta – Considero  escandaloso (e Torga estaria certamente de acordo comigo) o facto de as obras de Jorge

Dias e de Carlos Queiroz não terem sido reeditadas em 2007, ano do centenário do nascimento de ambos. Sem a obra de

Jorge Dias perdemos uma boa parte do conhecimento do Portugal rural, e sem a obra de Carlos Queiroz ficamos sem o

conhecimento de um dos grandes poetas da «Presença» e de um dos escritores que melhor compreendeu a essência do

Turismo  Cultural. Proponho à Câmara Municipal da Batalha, ao Mosteiro da Batalha,  ao Instituto Superior de Novas

Profissões e à Imprensa Nacional-Casa da Moeda que no dia 15 de Março de 2009 comemoremos, nos espaços que hoje

peregrinámos, Jorge Dias e Carlos Queiroz já com as suas obras reeditadas.

Muito obrigado pela vossa atenção.

José Cymbron


