apresenta:

1ª RESIDÊNCIA
LITERÁRIA VIRTUAL
“Novos Olhares Sulfurosos, impressões dos autores
residentes Joel Neto e Teolinda Gersão sobre
a história literária de Poços de Caldas”

1ª RESIDÊNCIA
LITERÁRIA VIRTUAL
“Novos Olhares Sulfurosos, impressões dos
autores residentes Joel Neto e Teolinda Gersão
sobre a história literária de Poços de Caldas”

FOTOS
Acervo Flipoços | Museu Histórico de Poços de Caldas
Décio Alves de Moraes | Rossmaly Alves de Moraes Borges
REVISÃO E PREPARAÇÃO DOS TEXTOS
GSC Eventos Especiais
ARTE DA CAPA E DIAGRAMAÇÃO
Keila Cornetes

Copyright 2021 GSC Eventos Especiais

O conteúdo desta obra é de responsabilidade do(s)
Autor(es), proprietário(s) do Direito Autoral.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

1ª Residência Literária Virtual Flipoços Camões 2021
“Novos olhares sulfurosos, impressões dos autores
residentes Joel Neto e Teolinda Gersão sobre a história
literária de Poços de Caldas”
ISBN 978-65-996577-0-2
1. Flipoços - Feira Nacional do Livro de Poços de Caldas
2. Poços Literária 3. Residência Literária 4. Literatura 5.
História 6. Poços de Caldas

Rua Prefeito Chagas 305, Sl 308
Poços de Caldas - MG - CEP 37701-010 - Brasil
Telefone: +55 35 3697 1551
www.gsceventos.com.br

Gisele Ferreira

Apresentação
Quando resolvi lançar esse projeto em começo de 2021 a ideia foi
somente dar con nuidade à parceria que o Flipoços realiza com o
Camões Brasília no incen vo à valorização da Língua Portuguesa e
intercâmbios culturais entre o Brasil e Portugal, algo que o nosso Fes val
vem fazendo com muito engajamento e compromisso nos úl mos 10
anos.
O obje vo é desenvolver trocas de experiências culturais entre os
autores e editores portugueses e brasileiros e assim, construir pontes de
relacionamentos, oportunidades e a disseminação da arte literária lusobrasileira de cá para lá e de lá para cá.
Nos úl mos cinco anos, entretanto, juntaram-se a nós, os amigos
de origem e irmandade da África Portuguesa: Moçambique, Angola e
Cabo Verde.
Quando a pandemia chegou ao Brasil em 2020 e fomos todos
impactados com regras e isolamento jamais imaginados, vemos
também que abortar a vinda (à época) do escritor Afonso Cruz ao Brasil
para par cipar do Flipoços. Foi muito triste ter que cancelar sua vinda e as
passagens já adquiridas. Depois disso, entramos todos nós e o mundo,
em profundo isolamento e o silêncio tomou conta do planeta.
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Calaram-se as vozes, os encontros, os abraços, as risadas e os bate-papos
literários tão gostosos. Como tudo teve que cessar de uma hora para outra.
Assim, como uma tenta va “fênix” e com todo o aprendizado e
(obrigatoriedade) de realizar os encontros de uma só maneira – a virtual – pensei,
porque não realizar algo inédito e nunca realizado antes no formato digital?
Surgiu assim a ideia da Residência Literária Virtual. Propus a querida amiga,
Alexandra Pinho, do Camões Brasília ser parceira do novo projeto e assim darmos
con nuidade ao compromisso conjunto de difusão da língua e literatura
portuguesa no Brasil.
Nasceu então a 1ª Residência Literária Virtual Flipoços Camões em 26 de
julho e encerrada em 24 de novembro de 2021, com alguns encontros (também
virtuais) para o fecho do projeto.
Durante os meses que sucederam a largada do projeto os escritores
residentes convidados, Joel Neto e Teolinda Gersão, veram como missão
desenvolver um texto inédito baseado na história literária de Poços de Caldas.
O Con sta Joel Neto, já havia estado na cidade e a romancista Teolinda
Gersão ainda não. O desaﬁo sugerido para ambos era o de através de suas escritas
remontar a atmosfera histórica dos tempos áureos da Poços an ga, onde literatos,
intelectuais, polí cos e famosos frequentavam a “estância hidromineral” em busca
das milagrosas águas termais terapêu cas, cassinos, e claro, encontros literários e
rodas de conversas nas praças bucólicas e tranquilas que até hoje Poços de Caldas
tem o privilégio de manter.
Para que os residentes pudessem traduzir o olhar e o sen mento real,
embora ﬁccional, da nossa história foram realizados cinco encontros com
convidados de Poços. In tulamos essa parte do projeto de “city tour virtual” algo
também inédito em que os autores “passearam” por Poços através de vídeos e
bate-papos com as personalidades “sulfurosas”.
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Compuseram esse roteiro os ilustres: Hugo Pontes, escritor e poeta vistual;
Jussara Marrichi, doutora em história e escritora; Haroldo Gessoni, arquiteto e gestor
cultural; Sergio Roberto Montero Aguiar, mestre em Literaturas Espanhola e Hispanoamericana e Luiz Roberto Judice, advogado e escritor. Eles veram como tarefa
percorrer as cinco etapas do roteiro conduzindo os autores residentes no passeio pela
cidade e em temas que destacam a história literária de Poços de Caldas, desde sua
fundação em 1872.
Outro ponto que destaco, é a parceria sensacional com o Portal Literário
PublishNews que desenvolveu o projeto DNA PublishNews, coordenado pela Maria
Julia Alves. Trata-se de uma inicia va também inédita idealizada e criada pelo Portal
com a Editorando Birô, em que retrata exatamente uma residência apresentando o
quarto, a biblioteca, a cozinha, o banheiro e a varanda. Em cada ambiente desse, os
autores residentes Joel Neto e Teolinda Gersão, mostraram parte de suas in midades e
curiosidades muito bem costuradas pelo jornalista incrível Leonardo Neto, outro que
também mergulhou na atmosfera e não mediu esforços em transformar o Museu
Histórico de Poços de Caldas na residência virtual perfeita! Vale conferir essa ideia
genial pelo site h ps://www.ﬂipocos2021.com/
Agradeço ainda ao BDMG Cultural que entre tantos projetos do Estado de Minas,
selecionou o nosso para apoiar, incen var e patrocinar. Gra dão!
Por ﬁm e muito importante dizer que esse projeto contribui com a preparação
que a cidade de Poços de Caldas vem fazendo no sen do da candidatura à Rede de
Cidades Cria vas no âmbito da Literatura pela Unesco.
Inúmeras ações foram realizadas nesse sen do. Não só o governo municipal está
comprome do com o pleito, como também, o Governo do Estado de Minas Gerais,
através da Secretaria de Cultura e Turismo. Além claro, de toda a população da cidade
engajada e consciente dos inúmeros bene cios que um Selo Internacional como esse
pode promover em todas as esferas da economia cria va e camadas da sociedade
poços-caldense.
Convido você a deliciar-se na leitura do primeiro E-Book produzido pelo Flipoços,
entrar no clima literário da Poços de outrora e viajar no tempo, em busca de um
reencontro consigo mesmo.
Boa Leitura! Avante #poçosliterária
Poços de Caldas, 24 de novembro de 2021.
07 |

1ª Residência Literária Virtual | Flipoços | Camões Brasília

Monja Coen

Crianças no Flipoços 2013

Sebas ão Navarro e Profa. Raimunda

Luiz Miguel, Juan Arias e Rodrigo Falconi

Luis Fernando Verissimo e Zuenir Ventura

Kobra construindo o painel de Ariano Suassuna em 2013

Recebendo homenagem da ACPCL - Flipoços 2013

Ariano Suassuna e Kobra no Fes val em 2013

Tiago Mundano, Flipoços 2011

Alguns momentos especiais no Festival Literário Internacional de Poços de Caldas

Daniel Azulay

Escritores Portugueses
Residentes
(Os textos dos escritores encontram-se
na graﬁa do português de Portugal)

TEOLINDA GERSÃO
Estudou nas Universidades de Coimbra, Tubingen e Berlim, foi leitora de
Português na Universidade Técnica de Berlim e professora catedrá ca de Literatura
Alemã e de Literatura Comparada na Universidade Nova de Lisboa. Viveu três anos na
Alemanha, dois no Brasil (São Paulo) e algum tempo em Moçambique. Foi escritoraresidente na Universidade da California, Berkeley, em 2004. É autora de 19 livros de
ﬁcção, e está publicada/traduzida em 20 países (Portugal, Espanha, França, Itália,
Alemanha, Inglaterra, Holanda, Croácia, República Checa, Bulgária, Eslováquia,
Turquia, Marrocos, Canadá, USA, Brasil, Colômbia, México, Japão).
Recebeu alguns dos mais importantes prêmios literários portugueses, entre os
quais por duas vezes o Prêmio de Ficção do Pen Clube, o Grande Prêmio de Romance e
Novela da APE, o Grande Prêmio do Conto Camilo Castelo Branco, o Prêmio Vergílio
Ferreira, o Prêmio Fernando Namora, e fez parte da short list do Prêmio Europeu de
Romance Aristeion. Em 2018 recebeu o Albert Marquis Life me Achievement Award.
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Poços de Caldas, residência | A mais insólita estadia em Poços.
Aqui estou, pela primeira vez, em
Poços de Caldas, numa residência
literária - um dos melhores convites que
alguém pode receber, como escritor.
Além do mais – que honra! - esta é a
primeira residência deste po que se
realiza no Brasil.
Cheguei portanto num formato
mágico, em que posso voar sobre o
At l â n c o n u m s e g u n d o, e s c a l a r
montanhas, entrar e sair de qualquer
lugar , atravessar paredes, saltar em
cachoeiras. Sou livre, alerta, poderosa
como um espírito, sem no entanto
abandonar o meu corpo. Este século
perigoso e louco também deu à luz
possibilidades nunca antes vistas, e
quem iria desperdiçar um milagre assim,
ao seu alcance? Seguramente não eu,
que sou por natureza aventureira.
Ainda não entrei na casa que me
reservaram - embora até pudesse dormir
ao relento num campo verde, ou sobre
um ramo de árvore, como um pássaro.
Mas ofereceram-me o conforto de um
tecto e quero chegar sem pressa. Não
preciso de chave, embora me dessem
uma, e apetece-me ir devagar, como se
todo o tempo do mundo fosse meu.
11 |

Fonte dos Amores

Talvez convenha explicar que, num
lugar desconhecido, tenho por hábito
começar por observá-lo à distância, do
ponto mais alto possível, para poder
abarcá-lo com o olhar.
Só depois me irei aproximar para o
ver de perto, num ritmo lento e prazeroso,
escolhendo os pontos principais, guiada
por um mapa, ou deixando-me
simplesmente levar, sem mapa nenhum,
ao sabor do acaso ou do vento.
Também confesso que acho sedutor
perder-me e andar à deriva, em lugares
onde nada sei. As pessoas a quem me
dirigir responderão de bom grado às
perguntas, quem sabe até entabular
conversa. No Brasil, onde em tempos vivi
dois anos, há em geral um sorriso e uma
empa a quando se reconhece um
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sotaque diferente, ou se tropeça numa
palavra desconhecida,

na mesma

língua em que nos entendemos. Decidi
portanto antes de mais subir até ao
Cristo Redentor, na Serra de São
Domingos. Poderia chegar de um salto,
ou num só golpe de asa, mas preﬁro
apanhar o teleférico, como qualquer
turista. Tenho pavor de teleféricos
abertos, onde se ﬁca suspenso numa
cadeira de baloiço, de pernas a balançar,
pensando que vou cair, mas em cabines
fechadas sinto-me segura. Sei que a
ideia não tem lógica, agora não corro
perigos, posso voar, mesmo sem a asa
delta, que também anda à solta pelo
céu daqui. Mas preferi entrar no
teleférico porque há alguns anos foi
assim que, no Rio de Janeiro, cheguei ao
Corcovado, e subi depois noutro
elevador até à estátua. Nessa altura,
apesar da cabine fechada, não escapei a
uma sensação de ver gem, como no
mar alto. Aqui a altura do monte é por
vários lanços de escadas, e o meu olhar
pode agora descer mais de mil metros
sem ver gens.
Teleférico | Poços de Caldas-MG
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Cristo Redentor | Poços de Caldas-MG

“De braços
abertos esperamos
por você“
Embora numa escala menor, este não deixa de ser o mesmo Cristo Redentor do
Rio, que, num anúncio an go de propaganda turís ca, proclamava: “De braços
abertos esperamos por você”. Acertou em cheio, o danado do anúncio, nunca o
esqueci. Pois é, espertos jornalistas cria vos, quando o apelo é irrecusável o marke ng
pega, e nós obedecemos. Quem resiste a ir, se lhe disserem, “de braços abertos
esperamos por você”? Até porque, se você for, vai ver que não é só marke ng, há uma
parte de verdade nisso. O Brasil é hospitaleiro e quente, um país onde por todo o lado
escorre café cheiroso e açúcar, caipirinha de ﬁcar doido, e as pessoas te abraçam e
chamam “querido” e “amor”, sem te conhecer. Não é falsidade, acredite, é genuíno,
pelo menos no momento em que é dito. Você só pode sorrir e entrar na roda, o Brasil é
uma roda gigante, um ciranda que não pára de dançar. E para que músicas e danças ele
te leva! Tem um bruxedo qualquer, um segredo bem guardado, de preto velho ou de
pai de santo, que não se encontra à venda em lojas de benzeduras. Também tem, é
claro, muitos outros lados, um deles aterrador e sombrio. Mas você está de visita, não
vai ter tempo de encará-lo, pelo menos não de frente. E olhe, se puder nem pense nele
agora, o tempo aqui vai parecer-lhe pouco, na vida as alegrias são breves, aproveite o
melhor que puder os bons momentos.
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P

oços de Caldas é primaveril, está a cerca de mil e trezentos metros de
al tude e a temperatura tende a ser amena a maior parte do ano,
embora também haja inverno. Mas é em modo de primavera que
agora está, encheu-se de beleza pra te receber. Podes acreditar, embora ainda só
vejas a cidade lá muito em baixo, clara e aglomerada, na caldeira de um vulcão
ex nto. Respeita este local, onde há uns oitenta mil anos a crosta da terra tremeu e
abriu fendas, um vulcão despertou e o fogo subiu da cratera, colunas de chamas e de
fumo pareciam chegar ao céu e enxurradas de lava inundaram as encostas, como
ondas do inferno rebentando.
Depois de tudo acalmar e a temperatura descer, sobraram caldeiras, montes e
colinas, que com o tempo se cobriram de verde, e surgiram na super cie pedras
gigantescas como a Pedra Balão, que verás ali mais adiante, ainda na Serra de São
Domingos.
Podias andar um pouco de bicicleta, por estes caminhos ladeados de árvores,
mas nunca foste muito despor sta, e não precisas de meio de transporte para ir até à
cachoeira do Véu de Noiva, à cascata das Antas, nem para ver a estátua branca dos
amantes clandes nos que, segundo a lenda, se encontravam Fonte dos Amores, e se
suicidaram no derradeiro encontro.
Estás num belo parque em plena Mata Atlân ca, santuário de ﬂora e fauna
protegida, ouves o canto dos pássaros e talvez te assuste a súbita proximidade e os
guinchos dos macacos-prego, espécie caracterís ca desta serra. Mas deixas-te
invadir pelo esplendor da cascata, pela paisagem forte e densa, onde és pequena
como uma formiga, e ouves a água correr como uma oração. Logo a seguir um poema
de Alberto de Oliveira vem ter con go, gravado numa pedra, e sorris ao ver que antes
de houve poetas, e de certeza milhares visitantes, que veram como tu a certeza de
que a água reza. Há milhares ou milhões de anos que os seres humanos sabem, como
os animais, que a natureza, está para além deles e é muito mais do que eles.
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“A água, o verde, a floresta,
a vida, o planeta, deixarão
de existir neste século?”

Cascata das Antas
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Mas essa sabedoria ancestral são
agora os animais que a conservam, a
maioria dos humanos está a perdê-la,
ocorre-te. Julgam-se com direito a
destruí-la, em proveito próprio. Iremos
arrasá-la de vez e desaparecer com ele?
A água, o verde, a ﬂoresta, a vida, o
planeta, deixarão de exis r neste século?
A beleza da cachoeira é
avassaladora e pensar que vai
desaparecer enche-te de angús a. Não
de melancolia, não tens paciência para a
melancolia. Pensas na Amazónia, e o teu
lado pessimista não se cala. A joie de
vivre, que ainda agora nhas, dá lugar a
uma raiva surda, à vontade de agir, de te
juntares a forças de combate.
Demoras algum tempo a serenar
um pouco. Mas o teu lado pessimista (ou
simplesmente atento), vai voltar, o teu
modo de estar é por natureza inquieto.
Mas para já tens um compromisso
com esta cidade, prometeste falar dela
num pequeno texto, e ainda nem sequer
começaste a visitá-la.
É a lt u ra p o rta nto ir a o s eu
encontro. Não precisas de voar, não é
assim tão longe, e caminhar a pé é a
melhor maneira de olhar as coisas e de
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afastar ideias sombrias, provisoriamente.
Começa então a andar, dentro em pouco estarás a descer a Rua Minas Gerais,
perto da Praça Pedro Sanches, arborizada, cheia de canteiros de ﬂores e relva, com
um calendário ﬂoral. Menos de um quilómetro depois chegaste a casa.
Meu Deus, mas que casa é esta? Terás entrado, sem saber, num ﬁlme? Estás
num cenário construído, não real?
A fachada – reconhece-la, sim, viste-a num roteiro da cidade, é a do Museu
Histórico, um dos mais belos edi cios da cidade.
No entanto agora que entras não é um museu, mas uma casa, cujas divisões
atravessas – entrada, biblioteca, sala de jantar, cozinha, casa de banho, quartos de
dormir, uma casa agradável e acolhedora, onde vai ser bom passar uns dias.
Em cima da mesa há uma jarra de ﬂores, uma refeição preparada e um belo
cesto de fruta tropical. Pensaram em tudo, veriﬁcas, e ﬁcas grata por isso, e também
por neste momento não haver nada nem ninguém entre e a casa: poderão tomar
paciﬁcamente conhecimento uma da outra, domes car-se ou afeiçoar-se um pouco,
o suﬁciente para uma breve sensação de calma e de pertença. Até podes parar de
monologar con go, como se fosses duas.
Museu Histórico e Geográﬁco de Poços de Caldas
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Sento-me um momento na sala-biblioteca. O sofá é macio e gosto dos móveis,
das estantes com livros, que sempre me parecem familiares. Mas não será hoje que
verei o que há nas estantes. Fecho os olhos, no mesmo instante em que o telefone
toca, numa mesinha redonda, ao lado do sofá. É Gisele Corrêa Ferreira, quer saber se
cheguei bem e se já estou instalada. Sim, querida Gisele, tudo maravilhoso,
obrigadíssima.
Amanhã, disse-me, ela e Helena vêm buscar-me. Será óp mo conhecê-las, até
agora só nhamos falado no whatsapp, por e-mail ou vídeo.
Não resisto a comera refeição já pronta e beber um descafeinado, para não rar
o sono, mas vou dormir tão bem neste quarto, penso abrindo a cama, adoro
adormecer numa cidade desconhecida, onde amigos virão ter comigo. Foi um dia
perfeito, cachoeiras, ﬂoresta, uma cidade ao longe, árvores, ﬂores, paisagens verdes
passam velozmente detrás das pálpebras descidas, e logo se misturam, num turbilhão
de formas indis ntas.
Os dias seguintes são inesquecíveis. Joel chegou entretanto, e Gisele, Helena e
outras pessoas levam-nos a visitar, entre outras coisas, o complexo cultural da Urca, as
Termas António Carlos, o Museu Histórico, a Biblioteca, a Chocolateria Lascaux.

Sala dos Médicos | dentro do Museu
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Boas oportunidade de fazer novos amigos: Leonardo Neto, que fará a gravação
e difusão deste evento no PublishNews, e é um escritor publicado como eu pela
Oﬁcina Raquel, o Professor Hugo Pontes, historiador e poeta, Érica dos Anjos, Jussara
Marrichi, Haroldo Gessoni, Thelma Azevedo, bailarina, professora e coreógrafa,
Pedro Cézar, músico, compositor, promotor cultural, Nuno Gonçalvez, Director e
actor, o Professor Sérgio Montero, que nos falará de António Cândido, o Dr. Luís
Roberto Júdice, que inves gou e escreveu um livro sobre o surto em Poços da gripe
espanhola, e ainda outros que vamos encontrando.

Sala Cassino
dentro do Museu
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No Teatro Benigno Gaiga ﬁcamos
a saber as diversas funções que teve o
Casino da Urca, depois de deixar de o
ser – Conservatório Musical, Faculdade
de Filosoﬁa e Letras, e outras, até o
edi cio ser conver do num Espaço
Cultural, que hoje alberga uma Galeria
de Fotos, um salão de Artes, um
Teatro, várias vezes remodelado, até se
tornar uma bela sala de espectáculos,
com todos os meios cénicos actuais.
Mas, apesar da sua modernidade, não
deixa de albergar um velho fantasma,
Mr. Jones, cuja presença se faz sen r
por ruídos nocturnos inexplicáveis e
vive provavelmente escondido, algures
nos bas dores.
Num dos dias o Professor Hugo
Pontes fala-nos da história da cidade e
da sua literatura (é ele o autor das
Memórias Históricas de Poços de
Caldas). Há muitos autores poços
caldenses, e não páram de surgir
novos, o que não admira, a paisagem é
demasiado inspiradora. Talvez não
surpreenda que aqui tenha surgido
uma corrente de poesia visual, que já
nha aliás antecedentes no Brasil. Sei
que Hugo Pontes é também poeta,
ﬁquei obviamente curiosa, fui à
procura e descobri vários livros.
19 |

Os seus poemas, como os de todos
os autores de poesia “concreta” são
mul facetados, para serem olhados
muitas vezes. Guardei alguns na
memória: NÓS (por exemplo) é uma
forca, de onde pende uma gravata – os
nós (substan vo) são vários e tomam
várias formas, mas também somos nós
(pronome), e a gravata enforcada tanto
pode ser uma imagem da morte que nos
asﬁxia ou uma ameaça de morte dirigida
p o r n ó s ( p r o n o m e ) à s g ra v a t a s
poderosas ou aos poderosos
“engravatados” que nos matam. No
POEMA DE ARMAR, a viola converte-se
em espingarda e a mão que
supostamente toca as cordas é a mesma
que vai apertar o ga lho. O poema de
AMAR tran sfo rma- s e PO E MA D E
ARMAR, porque a poesia é uma arma
contra a opressão. São belos poemas,
que não perdem o poder de emocionarnos, porque a palavra se converteu
plas camente em imagem, o conceito é
“concre zado”, e a “forma”, embora
aqui se expresse de outro modo,
con nua a ser, como sempre foi e será na
poesia, essencial.

«deMemórias
Históricas
Poços de Caldas»
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Teatro Benigno Gaiga | Urca
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Vitral Thermas

Thermas Antônio Carlos
As Termas António Carlos são-nos apresentadas
por Érica dos Anjos, que nos acompanhará ainda em
mais ocasiões. É com ela que percorremos as belíssimas
instalações, onde há no tecto um magníﬁco vitral, e
onde apetece entrar nas águas sulfurosas para banhos
de imersão relaxantes, seguidos de massagens faciais e
tratamentos de saúde e de beleza. Por mim, que gosto
de ser mimada, não resis ria a vir todos os anos, se
morasse perto. Diante de uma chávena de café no
Jardim de Inverno, o nosso grupo gostaria de esquecer
relógios e ro nas e entregar-se por algum tempo à
“douceur de vivre”.
A história da cidade termal é-nos contada por
Jussara Marrichi, que se doutorou e especializou em
estudos sobre estâncias termais. Destaca não só o lado
terapêu co (artroses, reuma smo, sinusites, asma,
problemas respiratórios), como a vertente social,
mundana e de diversão.
(Constou-me depois, embora isso nunca tenha
sido cien ﬁcamente provado, que na época dourada se
atribuíam às águas termais poderes afrodisíacos: as
mulheres sussurravam entre si à boca pequena que
beber da Fonte do Leãozinho transformava em leão
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O apogeu do jogo surgiu com o
Casino da Urca, réplica do que já exis a
no Rio de Janeiro, construído em quatro
meses a expensas do mesmo
proprietário. O seu esplendor duraria
no entanto apenas quatro anos, de 1942
a 1946, data em que o jogo foi
qualquer marido, e as levava a elas ao
ilegalizado.
Cân co dos Cân cos).
No entanto a cidade con nuou a
atrair visitantes, e é um prazer con nuar
a frequentar ainda hoje os seus hotéis e
termas e percorrer os seus parques e
jardins.

A introdução dos casinos, e os
grandes hotéis luxuosos que os serviam,
dariam à cidade uma aura cosmopolita,
requintada e boémia, em que ﬁchas de
jogo por vezes circulavam como dinheiro
vivo. O Casino Palace foi o Casino dos
Houve também o dia em que
Casinos, junto com o Grande Hotel e as
entrámos no Museu Histórico, que
Termas António Carlos.
começou por ser a casa de veraneio de
Mar nho Prado Júnior, construído em
Mas já em 1886, muito antes dos honra de sua mulher Alber na. Depois
tempos áureos do jogo, D. Pedro aqui veio de ela falecer, a casa foi vendida, passou
inaugurar a Estação Mogyana do Caminho por várias mãos, até se tornar o Museu
de Ferro, e, entre os oito circuitos que agora visitamos. É um lugar rico de
(pedestres ou para fazer de carro), por memórias e de objectos, móveis
onde não deixei de andar, sempre que preciosos e an guidades, parece-nos de
pude, (caminho das Águas Virtuosoas, de
repente um regresso a épocas passadas.
Charmes e Encantos, de Montanhas,
Admiro as peças de mobiliário, suspeito
Natureza e Cenários, e outros), ainda hoje
que algumas já devem ter entrado em
existe o Caminho do Imperador, que
ﬁlmes ou novelas televisivas de época,
recons tui o percurso de D. Pedro, nessa
que passaram nos écrans de vários
visita histórica.
con nentes.
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Mas o que mais me seduz
é a casa do caboclo...”
““...
Casa do Caboclo

Interessam-me as salas de arte
sacra, de tecnologias, de minerais da zona,
de taxidermia, mas o que mais me seduz é
a casa do caboclo, que mantém os objectos
e de algum modo a presença e o modo de
vida caipira, raiz sem a qual Históriado
meio rural , não menos importante que a
das classes altas, ﬁcaria por contar.
Com Haroldo Gessoni, a quem se
deve a preservação e cristalização
documental, conhecemos a parte mais
ín ma e perecível do museu: tudo o que
estava em risco de ser daniﬁcado sem
remédio foi cuidadosamente catalogado e
conservado, para uso de todos os que
quiserem saber mais. É um po de
trabalho moroso e di cil, que por vezes
permanece quase invisível, mas sem o qual
não chegariam até outras gerações
testemunhos ines máveis do passado.

Ao longo dos dias muitas conversas
informais foram naturalmente
acontecendo, quem quisesse juntar-se
era bem-vindo, e fomos muitos a
confraternizar e diver r-nos à mesas de
restaurantes ou em bares, em volta de
uma cerveja ou de uma caipirinha. Foi
assim que ve a agradável surpresa de
saber que o Professor universitário
Sérgio Roberto Montero Aguiar é amigo
de Maria Luísa Mar ns Dias, que tenho o
privilégio de conhecer há muitos anos, e
desde sempre se interessou pelos meus
livros e escreveu sobre eles. Conhecer
um amigo de um amigo traz-nos sempre
a alegria de mais um novo amigo. E que
amigo! O Professor Sérgio Montero é
como eu apaixonado por literatura , e já
tem estado no Flipoços em ocasiões
como esta, abordando vários temas,
incluindo poesia visual, numa palestra
com o tulo fascinante de “Quem tem
medo de Haroldo de Campos”?

podemos imaginar como, numa época
menos preparada do que a nossa,
aconteceu essa invasão de um inimigo,
silencioso como uma sombra negra, que
matou quem calhou ﬁcar ao seu alcance.
Um pesadelo que infelizmente não
desconhecemos…

Na chocolataria Lascaux, além de
comermos chocolate magníﬁco num
ambiente requintado, o Dr. Luís Roberto
Júdice falou-nos da gripe espanhola, que
nos princípios do século grassou em
Poços– e no resto do mundo. Agora, que
e sta m o s d e n ovo e m p a n d e m i a ,
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Casa do Caboclo

A peste silenciosa

Sobre o assunto o Dr.
Júdice escreveu um livro
documentadíssimo, A peste
silenciosa. Além disso,
descobri que, além de
historiador e jurista também é
escritor, autor de contos mas
sobretudo poeta. Muita da sua
poesia foi até musicada,
gravada e difundida, com
enorme sucesso. Entre os seus
livros, gostaria de destacar a
Lira Camoneana, que nos
nossos dia revisita, recria e
reinventa, de modo original, as
contradições renascen stas (e
e te r n a s ) d o a m o r, n u m a
tonalidade que evoca a
“musicalidade” de Camões.
Poesia e música nunca estão
aliás longe uma da outra, na
obra de Luiz Roberto Júdice.
Uma grande lição de vida
e de literatura foi-nos dada
entretanto por António
Cândido de Mello e Souza,
através da sedutora palestra
do Prof. Sérgio Montero.

Que pena António Cândido,
escritor, professor, sociólogo e crí co, ter
desaparecido em 2017! Embora os seus
escritos ﬁquem, e nos revelem uma
ﬁgura maior das letras e da cultura em
língua portuguesa (também a Portugal
chegou a sua fama e a sua voz), não há
quem não gostasse de tê-lo conhecido
pessoalmente. O vídeo quase nos deu
essa oportunidade – sentámo-nos a ouvilo, como seus alunos: um espírito
superior, de porte aristocrá co, mas ao
mesmo tempo um homem acessível e
afável, um grande senhor à moda an ga.
Impossível contar tudo o que
vivemos em poucos dias, tão cheios de
acontecimentos, ideias, encontros,
conversas, perspec vas novas.
Não posso terminar no entanto
sem mencionar ainda uma noite em que,
depois de chegar a casa, me apeteceu
sair de novo e caminhar um pouco, para
gozar o ar livre e a temperatura amena.
Dei conta, a certa altura, que estava
a ser seguida por um vulto estranho.
Voltei a cabeça, sem perceber se estava
ou não assustada, e uma cara meio
encoberta surgiu atrás de uma árvore.
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- Sou Mr. Jones, disse. O fantasma
de quem você ouviu falar.
- Ah, respondi, interessadíssima.
Por acaso é parente ou descendente de
um célebre fantasma da Ópera, que vivia
em segredo nos bas dores de um grande
teatro, em Paris?
Ele ignorou a pergunta, que talvez
o vesse irritado um pouco:
- Você adora teatro e histórias de
teatro, respondeu com brusquidão. Sou
mestre nisso, e se quiser eu conto.
- Claro que sim, apressei-me a
concordar, sem perguntar mais nada.

Mas antes do Grande Hotel ainda
houve o Casino An go e o Cassino
Gigimba.
- Vamos entrar?
Estalou de novo os dedos e entrei
com ele no Gigimba. Era de certeza
muito popular e estava cheio, com
shows de músicos, bar, restaurante, e
mesas de jogo onde os jogadores nada
mais viam além do que se passava à sua
frente.
- Ficava aberto toda a noite, disse
Mr. Jones, no momento em que o prédio
desaparecia.

- Pois isto já no ﬁm do século XIX
era um céu aberto, começou. Ainda
antes de ser uma cidade já havia turistas
que vinham às águas e aos jogos, e
depois houve muito dinheiro e uma
chuva de maravilhas.
Em 1905 já havia o Recreio dos
Banhistas, na an ga casa do coronel
Junqueira, jun nho ao Hotel da
Empreza, que foi o primeiro cassino, até
aparecer o teatro Polytheama, que se
juntou ao vizinho Grande Hotel. Olhe só:
Deu um estalo com os dedos e o Grande
Hotel apareceu, luxuoso e iluminado.
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Fique sabendo que tudo ia de feição nessa época, havia fortunas
ganhas e perdidas, vidas em risco e dramas subterrâneos, mas nisso
ninguém pensava. O povo nha salários mais altos, sem falar de
gorjetas chorudas, e, fosse verão ou inverno, toda a gente só queria
festa e mais festa.
E olhe ali o Polytheama, construído com o requinte de um palácio
de Ópera. Uniu-se ao Grande Hotel, para os hóspedes não irem a outro
cassino, se o melhor era estar ali mesmo, onde havia recepções e
jantares de gala.
Durou de 1911 a 1946 – mas olhe o que rolou.
Dessa vez nem ouvi o estalar dos dedos, e, quando o palácio
d e s a p a re c e u , ve r i ﬁ q u e i q u e e stáva m o s n u m p a rq u e d e
estacionamento.
- Mas a festa nunca parava – olhe o Cassino An go, que
apareceu nos anos 20, e também o Cassino Ao Ponto, da mesma época.
A estrutura de ambos pareceu-me semelhante, ao mesmo tempo
imponente e “clássica”, no seu traçado de linhas geométricas.
- O An go foi o primeiro que ele fez desaparecer: durou só oito
anos, foi demolido em 30, quando o Palace Hotel abriu as portas.
O Ao Ponto permaneceu ainda visível, enquanto Mr. Jones
contava que abrigara grandes shows, até mesmo Ary Barroso, o da
Aguarela do Brasil, ali subira ao palco. Até que desapareceu diante dos
meus olhos, no meio de labaredas.
- Sim, é verdade, disse Mr. Jones, acabou em cinzas, em 44.
Também houve uma desgraça no Clube Recrea vo Caldense, da
década de 30, onde havia teatro e shows, além do jogo, e funcionava no
piso superior do Gibimba, onde já es vemos. Pois uma noite parte do
chão cedeu, com todos os que lá se encontravam, e além de pessoas
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despenharam-se sobre o andar abaixo
peças de mobília e um piano – mas Mr.
Jones apagou a imagem para eu quase não
ver a derrocada, nem ouvir o estrondo, os
gritos, o pânico de quem se atropelava,
aterrorizado, tentando descer pela escada
abaixo.
- Não ﬁque tão aﬂita, atalhou Mr.
Jones. Cassinos são como a vida, uma
roleta que sobe e desce e nunca se sabe
onde vai parar. Hoje rico, amanhã sem
nada, hoje vivo, amanhã morto. Mas a
festa não se interrompe, a vida também
não.
Em 1938 começaram a chegar os
aviões, que vinham de São Paulo, de Minas
e do Rio. Gente rica andava pelos ares,
ganhava asas, que julgava suas. Mas não
eram deles, eram emprestadas. E o jogo
decidia quem era rico ou não, quem rava
a sorte, e quem rava a morte. O ser
humano é louco, você não acha? Gosta de
matar e de morrer. Poços tanto podia ser
uma festa como o Juízo Final, em que se
caía num poço.
No entanto cada um era livre de
jogar ou não, de parar a tempo ou de não
parar. Mas há sempre quem não páre,
ﬁque cego ou louco.
E assim novos cassinos surgiam,
alguns ainda existem, mas já só como
hotéis, você já deve ter visto o Quisisana.
Hall Palace Hotel
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Da mesma altura, anos 1940, é o Líder Cassino, mas olhe aí como está decrépito,
depois de ainda lá ter funcionado o Cine São Luiz.
Também o Cassino Imperial foi demolido, dividia-se em Imperial Azul e Imperial
Vermelho, e nha cinema, o Cine Imperial, além das salas de jogo.
Mas o grande cassino foi o Palace, fazia parte do Palace Hotel e das Termas
António Carlos, era a estância termal mais famosa da América do Sul, com os seus
salões sumptuosos e lustres de cristal, debaixo dos quais se dançava, e onde o traje a
rigor era obrigatório. Aí as mulheres resplandeciam, compe ndo em jóias e ves dos,
sonhavam o ano inteiro com a estadia em Poços, de onde escreviam longas cartas a
parentes e amigos, em papel mbrado do Palace, para que todos soubessem onde
estavam, e nham visto Carmen Miranda ou Grande Otelo. Claro que muitas histórias
de amor e desamor aqui aconteceram, porque também o amor é um jogo de azar ou de
sorte, onde se pode ganhar ou perder tudo.
Nem o Palace foi imune a desgraças, ardeu em parte em 44, mas foi recuperado,
como você sabe.

Praça e Palace Casino ao fundo
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Igualmente célebre
foi o Cassino da Urca,
construído em quatro
meses e abriu em 1942,
mas fechou em 1946 com
a proibição do jogo. Teve
depois várias ﬁnalidades,
como você já sabe, foi
Faculdade, Conservatório
Musical e outras coisas,
até se tornar no Complexo
Cultural que você visitou,
onde actualmente há o
teatro onde me escondo,
como você já sabe – olhou
o re l ó g i o d e p u l s o e
concluiu, assustado e à
pressa: Ai, meu Deus, - o
teatro para onde tenho de
voltar já.
- D e i x e - m e
agradecer-lhe antes disso,
Mr. Jones, interrompi, foi
uma noite magníﬁca. Tive
o maior prazer em
conhecê-lo. O senhor foi
um guia excepcional, e…
Mas Mr. Jones não me
deixou concluir, nem se
despediu: Desapareceu.
Espaço Cultural da Urca
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JOEL NETO
É autor de mais de quase duas dezenas de volumes de diferentes géneros,
entre os quais Arquipélago (romance, 2015), A Vida no Campo (diário, 2016),
Meridiano 28 (romance, 2018) e A Vida no Campo: Os Anos da Maturidade, vol. II
(diário, 2019), que alcançaram os tops de vendas e o clamor da crí ca. Tem livros e
contos traduzidos em várias línguas e publica regularmente em antologias e revistas
literárias portuguesas e estrangeiras. Venceu, com A Vida no Campo, o Grande
Prémio de Literatura Biográﬁca das Associação Portuguesa de Escritores. Nasceu na
ilha Terceira, nos Açores, e mudou-se para Lisboa aos 18 anos, para estudar Relações
Internacionais. Depois de quase duas décadas de trabalho como repórter, editor e
chefe de redacção na maior parte dos principais órgãos de imprensa portugueses,
voltou à ilha-natal em 2012, determinado a dedicar-se inteiramente à literatura. Vive
desde então no lugar dos Dois Caminhos, freguesia da Terra Chã, onde tem um
jardim, um pomar e dois cães. Desenvolve há mais de trinta anos a a vidade de
cronista, nomeadamente nos jornais Diário de No cias, Jornal de No cias e O Jogo e
na estação de rádio Antena 1.
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Um lugar para morrer
Quanto a Osmar, no ﬁm parece que
sofreu. Não sei: se morre alguém como
Osmar, nas circunstâncias em que
morreu Osmar, sob o duvidoso grau de
cuidado que Osmar nos mereceu, talvez
não deva surpreender-nos que
precisemos de exibir algum género de
perplexidade. Osmar sofreria sempre. Ele
próprio o sabia. O que também devia ter
chegado para o dissuadir.
Não era isso o que o assustava,
aﬁnal – sofrer? Que a força da gravidade
não fosse suﬁciente para fraturar a sua
cervical, deixando-o ali, asﬁxiando, até
q u e , e n ﬁ m , exa l a s s e o ú l m o e
misericordioso sopro? De um solavanco
no ﬁm de contas mal ponderado – como
nha sido quase tudo na sua vida, os
computadores, os poemas, o
atendimento de turistas a que tão
surpreendentemente dedicara os
úl mos tempos?
Osmar atendendo turistas.
Devíamos tê-lo percebido. Se não pelos
versos, tão ﬂagrantes que não quisemos
acreditar, ao menos por isso: Osmar
atendendo turistas, Osmar es cando o
33 |

Luis Miguel, Joel Neto, Pedro Guilherme e Rozas Dias
(sobrinho de Fernando Pessoa) - Flipoços 2014

dedo médio nas costas de cada turista que
descesse ao balcão. Não podia acabar
bem.
Se é que não nha já acabado.
A úl ma vez que o vi foi em Poços.
Eu voltava de uma farra qualquer, um
daqueles jantares com que encerrávamos
os trimestres e depois descambavam
madrugada fora, e, ao vê-lo se levantar do
lugar do recepcionista, para nos abrir a
porta já fechada, a rei a cabeça para trás:
«Você, Osmar? Em Minas?»
(Quando o que queria perguntar, no
fundo, era: «Você, Osmar? Trabalhando
num hotel, aqui ou onde for?»)
Não foi mais nem menos simpá co
por causa disso (nunca era mais ou menos
simpá co comigo): me olhou numa
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espécie de reivindicação, como sempre, e
Encontrei-me com ele uma dezena
se chegou para o lado, para nos deixar de vezes ao longo da vida. A primeira foi
passar.
na empresa de computadores em que ele
trabalhava. Eu nha sen do a
Cheguei a propor ao Alcides um
necessidade de criar um site, para
úl mo copo no bar, oferecendo-me para
divulgar o meu trabalho (o meu negócio,
convencer o rapaz ao balcão, um velho
a verdade é essa), e nha ido lá aquilatar
conhecido de POA, a abrir uma exceção
de desenhos, alojamentos e burocracias.
ao horário. Na verdade, o que queria era
Jorge Ilídio, que me conhecia desde o
olhar para Osmar, conversar com ele,
liceu, veio me receberá porta, numa
perceber o que fazia ali. Mas o Alcides ia
deferência encenada, e depois me
para lá da conta e, antes que subíssemos
apresentou seus garotos, como quem me
para os quartos, já o próprio Osmar
mostrasse um cardápio e, de caminho,
estava no seu lugar de novo, com os olhos
provasse a sua própria juventude.
enﬁados no computador.
Talvez es vesse a escrever um
poema no blogue. Ou à procura de vídeos
sobre como fazer o nó a uma corda com a
qual um suicida pudesse se pendurar na
garagem.
Osmar era esse po de homem.
Osmar queria que soubéssemos que era
esse po de homem.
E era possível que nenhum de nós
vesse realmente conhecido Osmar, ou
mesmo dedicado a tal ideia uma
diligência mais que circunstancial, e nisso
eu tenho tanta culpa como os outros.
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Nós também éramos jovens, Jorge
Ilídio e eu. Olhando-nos de onde nos olho
agora, éramos mesmo muito jovens. Mas
o século vinha de começar, a Internet
estava longe de ser o que se tornou, e
portanto só os muito jovens pareciam
capazes de entendê-la. Daquelas
cabecinhas imberbes, alimentadas a
nutella e guaraná, noites inteiras de olhos
esbugalhados diante dos monitores,
espinhas latejando-lhes pelos rostos,
nunca se sabia o que podia sair – e o que
saía só podia ser magníﬁco.
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Portanto, Jorge Ilídio foi
apontando:
– Débora. Maité. Osmar.
E, quando disse: «Osmar», eu olhei
melhor o garoto:
– Osmar? Do blogue?
Então ele levantou os olhos para
mim, num género de midez que na
altura não me pareceu esconder mais
nada, e assen u.
– Você escreve bem, véio – disse
eu, e segui em frente, como o veterano
que me cabia representar.
Talvez não se pudesse anunciar ali
um escritor, mas havia qualquer coisa
naquele blogue, e não era apenas ser um
dos primeiros do Rio Grande. Nos
poemas e nos verbetes de diário, nos
textos mais longos e nos apontamentos
de ocasião – em todos eles havia um
esforço de construção da personagem,
um esforço furioso e sólido de construção
da personagem, e nenhuma outra
atração parecia tão evidentemente uma
atração de escritor como essa.

entradas diarís cas (ou seria um poema,
nem sempre soube dis nguir, a escrita de
Osmar era assim). Também se referiu a
uma boleia que lhe dei, num certo ﬁnal
de semana em que já trazia o carro lotado
mas ele pediu boleia na mesma, e aos
livros que eu publicava com as nossas
raízes como pano de fundo.
Escreveu:

sergio de assis lançou novo
livro. um dia sergio de
assis entrou no meu
emprego de merda num
prédio sujo e me disse na
cara que lia o meu blogue
e eu escrevia bem. agora
sergio de assis vende pra
caralho e eu estou
orgulhoso de nunca ter lido
um livro dele. um dia pedi
boleia a sergio de assis e
ele deu. apesar de não me
parecer má pessoa de todo,
se vende como o que não é,
gaucho e simples. mas
sergio de assis infelizmente
soa-me a pc, e eu quero é
que sergio de assis se foda.

Anos depois, ele haveria de
escrever sobre esse dia numa das suas
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E, quando alguém me mandou o
link, no zelo de quem não desgostaria de
ver arder um pouco, eu decidi achar
graça, porque nha muito tempo que não
lia nada de Osmar e me pareceu que
con nuava escrevendo bem. Ainda não
havia deixado de bancar o Bukowski,
embora vesse toda a conveniência em
ler mais um livro ou dois, mas pelo menos
não perdera tempo com nada meu. A
comparação com PC, o seu bestseller
oﬁcial do país, nha menos sen do que
acrimónia, até porque meu modesto
êxito parecia des nado à efemeridade.
Por outro lado, não só era capaz de ser
mais ofensiva para este do que para mim
como, inclusive, revelava mais sobre
Osmar e a raiva que o movia do que sobre
qualquer um de nós.
Se um dia Osmar pudesse
transformar aquela raiva em literatura,
seria um caso sé rio. Portanto, disse a
mim mesmo:
– Gaú cho tem acento.
E segui em frente, porque já eram
demasiados testes de cará ter e, um dia,
eu ia acabar falhando num deles.
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Enﬁm, eu estava entre romances –
nha publicado o úl mo nha uns seis
meses e ainda procurava do ﬁo do
seguinte – e, quando estou entre
romances, sou tomado por um
sen mento de insigniﬁcância tão
avassalador que quase se poderia
confundi-lo com força. Em meses assim,
nunca escrevi uma linha que jus ﬁcasse o
papel em que se pudesse imprimir, pelo
que qualquer um que o assinale nha
toda a razão; mas, ao mesmo tempo,
agora vou escrever o livro deﬁni vo, o
meu grande livro, e ninguém que o queira
o poderá evitar – a mais pequena
desconsideração podia ser demolidora,
mas seria momentânea.
Desde então, nunca conferi o
blogue de Osmar. Os blogues saíram de
moda, se transformaram noutras coisas,
foram trocados por outras coisas ainda.
Mesmo no dia em que lera o texto em
que ele me insultava, ﬁcara-me por
aquela entrada. Imaginei, creio, que
entretanto Osmar es vesse no mesmo
lugar: a mesma pose desajustada, a
mesma revolta sem des no, mais
esté ca que visceral – a mesma
incapacidade de erguer num só edi cio
os recursos que manifestamente nha, o
que talvez demonstrasse preguiça, ou
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cobardia, mas em todo o caso não faria
mal (nem bem)a ninguém.
Regressado daquela viagem a
Poços, decidi ir à procura dele. O
endereço era o mesmo, o desenho era o
mesmo, o tom era o mesmo.
Aparentemente, Osmar nunca nha
saído do lugar onde um dia eu o nha
encontrado. Mas também estava muito
longe dali. Seus recursos nham crescido
– no léxico, na sintaxe, na semân ca. Só
que, em vez das frases se ar cularem em
busca da ordem ou do caos, procurando
dar início a alguma coisa nova, como
acontecia dantes, pareciam agora
antecipar o ﬁm de todas elas.
Havia poemas sobre a solidão e a
intolerância, mas eram melhores do que
os poemas sobre a solidão e a
intolerância de anos atrás. Havia relatos
sobre diálogos com um psiquiatra, em
que um deles diagnos cava
esquizofrenia (o psiquiatra) e outro uma
depressão (Osmar), o que se calhar não
era melhor. Havia sucessivas conﬁssões
sobre a atração do suicídio, menos claras
umas, irrefutáveis as outras. E, quando
por ﬁm começavam a aparecer os
desabafos sobre dilemas domés cos – o
carro que avariava, os técnicos da TV a
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cabo cuja visita se nha revelado até
competente, eu levei a mão à testa:
– Esse cara está em perigo.
Quis telefonar ao Jorge Ilídio, mas
há muitos anos que o Jorge Ilídio nha
deixado de ser o patrão de Osmar. Quis
procurar aquele psiquiatra, talvez ao
serviço de alguma clínica mixuruca, com
demasiados pacientes para se poder
manter atento aos blogues de todos eles.
Quis conversar com a Andréia, vizinha de
Osmar, mas era muito nova e Osmar seria
para ela o mesmo veterano que eu nha
sido para ele – e, além disso, agora vivia
em Poços.
Então, fui lendo os comentários aos
textos, embora mais escassos aqueles do
que estes, e me deixei apaziguar. Durante
semanas, não havia comentário nenhum.
Mas num dia Osmar publicava um
protesto sobre os jogos do Inter já não
passarem na TV, e um leitor acorria com
um meio de piratear a transmissão. Havia
alguém atento, mesmo que relutante.
Um curto texto abaixo do qual Osmar
nha publicado um vídeo onde se
mostrava como fazer um nó de carrasco,
e que trazia um único comentário que
não se conseguia abrir, era sucedido por
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outro conseguia abrir, era sucedido por
outro em que ele anunciava que a sua
vida estava «prestes a dar uma volta de
cento e oitenta graus», e então uma
garota vinha dizer qualquer coisa como:
«Desde que não seja de trezentos e
sessenta...» Chegava a colocar um smiley.
E, no dia em que Osmar decidia testar em
deﬁni vo a audiência, com dois versos
prosaicos que diziam:
se há gente aí
ao menos que diga oi
Várias pessoas se manifestavam,
jurando presença diária e deixando até
vídeos com canções de reconforto.

outras apenas livre. E, se não se tornava o
nosso desmascarador de serviço, para o
que seria mais que competente, era
porque, no fundo, nha mais o que fazer.
Tão-pouco queria tanto assim ser
romancista.
«estar vivo» – escrevia– «no ponto em
que anda a minha cabeça, é também
muita falta de jeito.»

começo a pensar em me
enforcar, mas não sei se
consigo dar o nó, se vai
funcionar. depois me falta
lugar. falhar é impensável.
acho que morria de vergonha
de andar por aí com uma
marca no pescoço de uma
tentativa fracassada.

Nada daquilo passava de uma
encenação. De esté ca, mais uma vez. E
quem se sen sse menos preparado para Parei naquelas palavras. Reli.
ir aos limites com Osmar, pois que Con nuei.
escru nasse melhor a sequência dos
textos – o elogio rendido a A Morte de
Ivan Ilitch, as fotos de Bukowski (sempre
ele) com a ﬁlha ainda criança, a surpresa
deleitada do próprio Osmar para com os
festejos de aniversário da fundação da
China, que encontrara no YouTube.
Tinha ali esperança. Às vezes
Osmar parecia de fato ressen do, mas
outras apenas livre. E, se não se tornava o
nosso desmascarador de serviço, para o
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depois, tenho medo da dor. e se
demora? há quem morra
enforcado instantaneamente
porque parte o pescoço, mas
há outros que ficam
asfixiando. pensar nesses
pormenores me faz suar das
mãos. hoje tenho consulta no
psiquiatra e vou ter de contar
tudo.
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E, ﬁnalmente, ve a certeza que era
tudo ﬁcção. Ninguém que ponderasse o
suicídio o confessaria assim. Nenhum
psiquiatra a quem um suicida
confessasse assim a sua intenção de se
matar deixaria de encontrar maneira de o
evitar. Nenhum leitor que se cruzasse
com uma conﬁssão assim deixaria de
chamar a polícia, os paramédicos – a não
ser que vesse a certeza de que tudo
aquilo se resumia a um ar cio, a um
suporte narra vo des nado a gerar
algum po de calafrio, talvez a pôr quem
o lesse perante a puerilidade da sua
própria existência, se calhar não mais do
que a diver -lo.
E, além disso, Osmar não vivia do
outro lado do mundo. Havia aviões todo o
dia para São Paulo, serviços públicos em
interação permanente, telefones, amigos
comuns a todo o mundo. Aquilo durava
há tempo de mais – era inconsequente.
Poé co.

Osmar morreu no mês de outubro,
dois dias depois de um texto em que se
confessava num buraco (escreveu
«buraco») do qual já ninguém o
conseguiria rar. O anúncio com que a
agência informou de seu falecimento
dizia que nha trinta e quatro anos, mas a
foto que acompanhava era a de um
menino. Estava de cuia e bombacha, a
cuia e a bombacha do Rio Grande do Sul,
como não sei se Bukowski teria feito, e
quase sorria.
Passados uns dias, me cruzei com
Andréia. Me contou de um quo diano
co m p l exo, u m a m ã e n e u ró ca e
dependente, irmãos, os e primos se
sustentando dos salários miseráveis que
Osmar colecionava nos empregos que
arrumava. Dizia-se no bairro que fora em
fuga de tudo isso que par ra para Poços
«É um lugar onde se pode ir pra morrer»,
acrescentou Andréia. E que, por outro
lado, ameaçava se matar desde a
adolescência – quem poderia tê-lo
levado a sério?
– Quem ia prever? – insis u.
– Não sei, Andréia. Ele nha o
mo vo, nha a oportunidade e já estava
trabalhando nos meios. – Quis parar, mas
não consegui. – A narra va estava
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montada e nenhum de nós o ajudou a dis nguir a realidade dessa construção.
Ela hesitou. Passou a mão na testa.
– Sabe – ergueu os olhos, em vez de os baixar –,e parece que sofreu. A corda não
par u o pescoço, portanto ﬁcou ali, asﬁxiando.
E, na impossibilidade de achar outra coisa, eu achei que, enﬁm, a obra de
Osmar estava completa, pois a sua personagem havia encontrado uma maneira de
permanecer dentro de nós, e a melhor prova disso era o esforço que con nuávamos
fazendo para fugir dela.

A Júlio Ávila,
in memoriam

Vista da Cidade
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Depoimentos dos
apresentadores das
Webinares

Webinares
City Tour Virtual
“Por inicia va da GSC Eventos, es vemos
reunidos com escritores portugueses no
sen do de debatermos sobre os excelentes
e oportunos temas rela vos a Poços de
Caldas e a sua formação enquanto cidade e
o seu desenvolvimento social, turís co,
cultural e literário”.

HUGO PONTES
Escritor, poeta e historiador

Prof. Hugo Pontes apresentou a 1ª Webinar
realizada em 26 de julho de 2021, com o
tulo “A história da cidade e o celeiro de
escritores”. Assista ao vídeo clicando no
botão abaixo:
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Webinares
City Tour Virtual
“Par cipar da Primeira Residência Literária
Virtual - Flipoços/Camões 2021 foi algo
muito importante na minha carreira, aﬁnal,
ser lembrada para falar de um tema que
para mim é muito caro, signiﬁcou antes de
tudo, gra dão à história das águas termais
e àqueles sujeitos que bravamente
testemunharam o seu valor nos úl mos
séculos. Estar na presença de pessoas tão
ilustres em uma conexão virtual além dos
oceanos é um dos maiores
reconhecimentos que eu poderia ter e uma
experiência marcante que guardarei com
muito carinho na minha história termal!”

JUSSARA MARRICHI
Dra. em História e especialista
em termalismo

JUSSARA MARRICHI
Dra. em História e especialista em
termalismo

Jussara apresentou da 2ª webinar realizada em 30 de julho
de 2021 com o tulo “A inﬂuência das águas termais na
história literária da cidade”. Assista ao vídeo clicando no
botão ao lado:
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Webinares
City Tour Virtual
“Mais algumas considerações desse
importante projeto 1ª Residência Literária
Virtual Flipoços Camões, realizado pela
GSC Eventos e só temos a agradecer a
oportunidade de poder levar assuntos tão
relevantes da nossa cidade aos escritores
Teolinda e Joel, que desenvolverão outros
aspectos relacionados a literatura local.
Falar sobre o tema "museu como o
guardião da história literária de Poços" é
de extrema importância, pois a memória
da cidade está sob a sua guarda e nesse
sen do a preservação do espaço, as
condições de acondicionamento e
manutenção do acervo se tornam cruciais
para a preservação da história literária e
da memória da cidade”.
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HAROLDO GESSONI
Arquiteto e Gestor Cultural

Haroldo apresentou a 3ª Webinar
realizada em 04 de agosto de 2021,
com o tulo “Museu Histórico,
guardião da história literária de Poços
de Caldas” Assista ao vídeo clicando no
botão abaixo:

1ª Residência Literária Virtual | Flipoços | Camões Brasília

Webinares
City Tour Virtual
“Par cipar da Primeira Residência Literária
e conversar com a escritora portuguesa
Teolinda Gersão foi um alento, um respiro,
um frescor em tempos pandêmicos da
Humanidade. Sempre a Literatura, o sopro
da Literatura nos permite dialogar com
escritores que buscam o cerne dos seres
humanos. Mui ssimo grato, então!”
Sérgio apresentou a 4ª webinar realizada em
10 de agosto de 2021 com o tulo “Antonio
Cândido de Melo e Souza e seu amor por
Poços de Caldas”. Assista ao vídeo clicando
no botão abaixo:
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SÉRGIO R. MONTERO AGUIAR
Mestre em Literaturas
Espanhola e Hispano-americana pela
Universidade de São Paulo

JUSSARA MARRICHI
Dra. em História e especialista em
termalismo
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Webinares
City Tour Virtual
“Entre os dias 26 de julho e 13 de agosto
deste ano, na 1ª Residência Literária
Virtual – Flipoços/Camões, pudemos
realizar imemoráveis passeios pela cultura
e história de nossa querida Poços de
Caldas, visitando temas rela vos às nossas
águas termais, aos nossos escritores do
passado e do presente, a Antonio Candido
(nosso maior crí co literário) que aqui
residiu em sua juventude, ao nosso Museu
Histórico e Geográﬁco, sempre
acompanhado de um vídeo de fundo
histórico/cultural. Coube a mim a
responsabilidade de encerrar a série de
seminários por internet revivendo os dias
angus osos da temível pandemia de Gripe
Espanhola que, no ﬁnal do ano de 1918,
ceifou mais de uma centena de vidas
humanas em nossa estância que ainda
ﬂorescia. Experiência notável poder
par cipar daquele evento e manter
contato agradável com os colegas
portugueses Teolinda Gersão e Joel Neto”.
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LUIZ ROBERTO JUDICE
Advogado e escritor

Dr. Judice apresentou a 5ª Webinar
realizada em 13 de agosto de 2021,
com o tulo “A Morte Silenciosa – A
Gripe Espanhola em Poços de Caldas
– 1918” Assista ao vídeo clicando no
botão abaixo:
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Fotos Históricas e atuais da

#POÇOSLITERÁRIA

Casa do Professor Antonio Cândido de Melo e Souza (esquina Rua Rio Grande do Norte
com Capitão Afonso
Professor Antonio Cândido de Melo
e Souza quando criança em Poços de Caldas

Construção da Casa do Antonio Cândido
de Melo e Souza | Acervo Décio Alves de Moraes

Museu Histórico e Geográﬁco de Poços de Caldas (local que simulou a Residência Literária)

Lateral das Thermas
Antonio Carlos

An go Casino ao Ponto
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Igrejinha de Santa Cruz
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Parque José Afonso Junqueira e ao lado do Palace Casino
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Suite frequentada por Getúlio Vargas no Palace Hotel

Praça Dr.
Pedro Sanches
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Thermas Antonio Carlos e ao fundo Painel doado pelo Flipoços 2015
Prefeitura Municipal de Poços de Caldas
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Décio Alves de Moraes, Antonio Candido e Resk Fraya. Em pé Teresa Alvisi.

Despedida Dr. Benedictus Mourão das Thermas 2001 | Foto Rossmaly Alves de Moraes Borges
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Ferreira Gullar, Patrono do Flipoços 2014

O escritor Jurandir Ferreira e
sua esposa Elza Monteiro Ferreira
Foto Huendel Viana

Professor Antonio
Candido de Melo e Souza
e Decio Alves de Moraes
Foto Rossmaly
Alves de Moraes
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Encontro dos Escritores Poços-caldenses em 2016

Escritores Poços caldenses no Flipoços 2017
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Encontro dos Escritores Poços-caldenses no Flipoços 2018
Feira do Livro de Poços de Caldas em 2019
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Encontrão dos Escritores Poços-caldenses em 2019

Nesta foto está Rui Barbosa ao lado do Dr. Pedro Sanches, quando veio à Poços para
fazer campanha para presidente da República. Foto rada na porta da prefeitura.
Doada por Maria Aparecida Bonifácio para Acervo Décio Alves de Morais.

57 |

1ª Residência Literária Virtual | Flipoços | Camões Brasília

REALIZE SEU EVENTO PRESENCIAL OU VIRTUAL

Eventos

CULTURAIS | EMPRESARIAIS | CIENTÍFICOS

@gsceventos

+55 35 3697 1551

gsceventos.com.br

FESTIVAL LITERÁRIO INTERNACIONAL
DE POÇOS DE CALDAS
O evento lançado em 2006, tem como principais características
ser eclético, diverso, apartidário e para todos,
abordando temas variados e diversiﬁcados, misturando
proﬁssionais e assuntos de áreas diferentes, com o objetivo
de formar leitores.

ipocos.com
@ﬂipocos

/feira-ﬂipocos

Siga nas redes sociais

@livrariaﬂipocos

Indique para um amigo!

