
 

 

Monóculo queirosiano “a tratar com todo o carinho”. Postal de Cardoso 
Martha (no espólio de Maurício Pinto) 

 
1. Transcrição do Manuscrito 

  
Lxª  8.1.946 
 
 Mauricinho esplêndido! 
 Deves ter recebido da filha de Eça de Queiroz uns bilhetes de visita, monóculo, 
aparos, etc. Não sei se tudo chegou a tempo ou se a exposição já está encerrada. No 
primeiro caso devem agradecer à ilustre Senhora, e devolver tudo no final; no segundo 
caso, pª não a desgostarem, demorem isso aí uns dias e depois devolvam, como se de 
facto tivessem êsses objectos figurado na exposição. Acho q. devem mandar-lhe um 
catálogo (coisa q. apesar da tua promessa, ainda não chegou cá). 
 Na carta em q. ela me anuncia a remessa dos objectos pede-me q. os tratem com 
todo o carinho e eu reforço o pedido. Cuidado não extraviem ou deteriorem, sobretudo 
o monóculo, sujeito a quebrar-se com facilide.  Quando o reexpedirem, façam-no com o 
maior cuidado, pensando na violência com que os empregos do correio carimbam os 
pacotes, partindo às vezes com o choque, os objectos frágeis. 
 Ainda não tive o prazer de receber a Agenda costumada pª 46…  E recebeste uma 
carta registada q. mandei?  Se não houver a q. eu quero, paciência.  

Afectuoso abraço do 
                                                                                                   Cardoso Martha 
 2. O manuscrito 
  

Este postal manuscrito de Manuel Cardoso Martha, dirigido a Maurício Pinto, em 
8-1-1946, encontra-se no Arquivo e Biblioteca Ephemera, onde integra o núcleo da 
Correspondência de Maurício Pinto, um republicano da Figueira da Foz e opositor ao 
regime de Salazar. 
 A Correspondência de Cardoso Martha, com dezenas de cartas (muitas delas de 
várias páginas) e de postais, testemunha bem a azáfama de um homem sempre 
entusiasmado com a sua actividade variada em Lisboa, onde viveu e trabalhou desde 
muito novo entre o jornalismo, o SNI, mas não só. Nasceu na Figueira da Foz, como 
Maurício Pinto, de quem era amigo muito chegado. 
 O postal tem um interesse particularmente caro a qualquer queirosiano, pois 
refere-se ao monóculo de Eça de Queirós, no contexto da preparação de uma Exposição 
do Centenário do Nascimento do escritor em 1945. Mesmo quem tenha preguiçado um 
pouco em estudante na leitura d’Os Maias ou de outra obra do escritor conhece a sua 
figura. O monóculo é nela tão emblemático quanto a expressão do seu rosto, onde por 
vezes transparece, em algumas fotografias, a sua fina ironia e o seu humor –, um pouco 
como o olho fechado de Camões e a sua lechuguilla. Estes símbolos autonomizaram-se 
de tal modo que dir-se-ia terem ganhado vida própria, tornando-se, digamos assim, 
emblemas da Literatura Portuguesa. 
 Esta Exposição realizada na Figueira da Foz, a avaliar pelas datas das cartas de 
Cardoso Martha, terá decorrido entre Dezembro de 1945 e Janeiro de 1946. O bilhete 
postal que aqui se apresenta não é exemplar único. Entre as cartas de Cardoso Martha, 
há várias que testemunham amplamente a preparação desta Exposição da Figueira da 



 

 

Foz. Juntamente com as cartas, há mesmo algumas listas de material (livros, manuscritos 
autógrafos e outros objectos) enviado para a Figueira e relativamente ao qual a 
Comissão Municipal de Turismo da Figueira da Foz deveria responsabilizar-se por 
qualquer perda, roubo, deterioração, etc. 
 Este é um testemunho para quem a figura de Eça de Queirós (e o seu monóculo) 
foram muito mais próximos. Em 1900, Cardoso Martha tinha 18 anos, o seu Eça não era, 
pois, exactamente o nosso. Por muito que magiquemos procurando na sua prosa 
magnífica em língua portuguesa alguma partícula do que possa ter sido a vida do seu 
riso sofisticado ou alguma centelha do que porventura fora o movimento do seu olhar 
pousando sobre a simplicidade do surpreendentemente humano (e vemos, literarizada, 
na figura do seu José Fernandes, que, aliás, apenas vê “com os olhos desarmados”), o 
nosso Eça é de papel. Compreende-se, por isso, o grande entusiasmo perceptível numa 
série de cartas de Cardoso Martha que testemunham a preparação de comemorações 
do Centenário de um escritor que decerto, já por altura da sua morte, tanto ele como 
Maurício Pinto (na altura, o dinamizador desta Exposição na Figueira), e tantos outros 
portugueses nesta época, perceberiam que viria quase de certeza a integrar a memória 
literária portuguesa e a marcar os portugueses, mesmo tendo então desaparecido 
apenas há 45 anos. Com efeito, hoje, seja pela obra Os Maias ou por outra, o escritor 
marca de alguma forma a memória dos estudantes portugueses mesmo se muitos deles 
nem o lêem. Não obstante as adversidades de vária ordem à leitura, não parece estar 
para breve a sua saída dos programas de língua portuguesa. Cardoso Martha não o veria, 
pois, como um desses autores que, por vezes hoje pressentimos, tendo entrado tão 
apressadamente em programas escolares, mais dia menos dia, entram também no 
esquecimento. E, no entanto, como quer que fosse, Eça de Queirós, que hoje bem 
contribui para que, de algum modo, continue a justificar-se na Europa uma identidade 
portuguesa e uma autonomia do nosso país, até nem entrou apressadamente nos 
programas de português. Mais do que isto, é bem provável que venha a manter-se 
ininterruptamente tal como, apesar de tudo, tem acontecido a Gil Vicente e Camões. 
 Cardoso Martha fez parte também da organização das “comemorações oficiais” 
deste centenário realizadas pelo Secretariado Nacional da Informação, Cultura Popular 
e Turismo, onde trabalhou. Entre a sua correspondência, encontra-se uma carta de 19 
de Outubro de 1945 que se lhe refere, bem como dois convites para duas conferências 
no Círculo Eça de Queiroz (a que Cardoso Martha pertenceu), a realizar no “segundo e 
último ciclo das comemorações oficiais do centenário de Eça de Queiroz” – uma pelo 
Conde de Aurora, em 4-1-1946, e outra por Joaquim Paço d’Arcos, em 11-1-1946. 
 Deste raro monóculo, que ainda hoje acarinhamos, fica o registo escrito num 
bilhete postal que, entre algumas outras cartas de Cardoso Martha a Maurício Pinto, 
testemunha a sua ajuda (com envio de muito material) na Exposição do Centenário do 
Nascimento de Eça de Queiroz realizada na Figueira da Foz. 
 


