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Resumo. Na sequência de um artigo que publiquei na revista Hispania (vol. 88.4, 2005), em que 
falava de dois universos literários que se interseccionam—a crescente escrita de autores 
luso-americanos em língua inglesa e a escrita em português do cada vez mais osmótico universo 
luso-americano (marcadamente açor-americano)—procurarei enquadrar essa produção, bem como 
alguma da problemática central por ela abordada, no contexto cultural em que se insere de uma 
comunidade luso-(norte-)americana que tem vindo a afirmar-se aos poucos no vasto mundo 
norte-americano. 
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luso-americana, biculturalismo luso-americano, universo luso-americano 
 
Abstract. As a follow up to the publication of an article I published in Hispania (vol. 88.4, 2005), 
where I discussed two literary universes that intersect—the growing writings of Luso-American 
authors in English and the writings in Portuguese of the increasingly Luso-American osmotic 
universe (to a great extent Azorean-American)—I will attempt to frame that writing as well as 
some of the central problems it addresses, within the cultural context of a Luso-(North-)American 
community that has slowly affirmed itself within the vast North-American world. 
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Quarenta e um anos de L(USA)lândia devem ser mais do que suficientes para me 
permitirem a veleidade de alguns balanços. Na verdade, sou um dinossauro do 
tempo em que falar-se em presença portuguesa nos EUA se cingia a escassas 
referências a nomes soltos e envolvidos em actividades díspares e de pouca 
relevância fora dos meios comunitários. Leccionava em Harvard o Professor 
Francis Millet Rogers, que na fase final da sua carreira académica se ocupou um 
pouco da literatura “étnica” luso-americana. Um linguista, ou, melhor dizendo, 
um filólogo, não se dedicava muito à literatura. A grande figura das letras 
portuguesas nos Estados Unidos era, a partir dos anos 60, Jorge de Sena, 
professor primeiro na Universidade de Wisconsin e, depois, na Universidade da 
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Califórnia, Santa Barbara, mas não há sinais públicos de contacto entre os dois. 
Rogers coordenou os famosos Luso-Brazilian Colloquia, a primeira actividade 
cultural luso-brasileira realizada nos EUA em dimensão nacional e internacional 
e soube usar o prestígio da sua instituição para impulsionar e manter essa 
iniciativa que congregou universitários do mundo lusófono de então, escolhidos 
cuidadosamente para não perturbarem o status quo dos respectivos regimes 
políticos de Portugal e do Brasil. O professor havardiano, como testemunha a 
sua obra, também não pareceu interessar-se por uma outra grande figura da 
cultura portuguesa—José Rodrigues Miguéis.  

Claro que nessa altura havia ainda Guerra Da Cal em Nova Iorque, que se 
ocupou toda a vida de um romancista chamado Eça de Queiroz1. Tirando isso, 
as referências ao universo luso-americano reduziam-se a muito pouco. Havia, 
obviamente, o grande John Dos Passos, que não gostava de reconhecer a sua 
costela portuguesa. Uma ou outra pessoa mais informada sabia da existência de 
um tal Alfred Lewis (americanização de Alfredo Luís, nome levado da sua ilha 
natal, as Flores), que em 1951 publicara um romance em inglês, Home Is an Island, 
por sinal muito bem recebido pela crítica de então. Havia além disso, fora dos 
círculos académicos, os jornais comunitários. Publicava-se, por exemplo, um 
diário português, o Diário de Notícias de New Bedford, que sobreviveu mais de 50 
anos (1919–1973) e de que, aquando de férias nos EUA entre 1970 e 72, ainda 
fui leitor regular, embora já estivesse nos seus tempos de moribundo. Havia 
também outros de dimensão local, como o Jornal Português da Califórnia, 
semanário que durou 65 anos (1932–1997) e o Luso-Americano, em Newark, New 
Jersey, que ainda se publica. Era neles que se falava da presença portuguesa, se 
dava notícia das festas comunitárias, quase todas religiosas, e se apregoava os 
heróis da nossa representação lusa na história americana: Gaspar Côrte-Real e a 
sua Pedra de Dighton, mito com origem na segunda década de 1900, revivificado 
na de quarenta e depois ressuscitado em dimensão deveras alucinada a partir de 
19602. Circulava ainda outro mito nacional reclamado pelos luso-americanos—
Peter Francisco, herói da Guerra da Independência—mas a sua lusitanização é 
de origem bem mais tardia. Na verdade, embora herói da revolução americana, 
só nasceu para a comunidade portuguesa no início da década de 60 (Monteiro, 
“The Unhistorical Uses”). 

Por sinal, sempre que se falava de livros sobre a presença portuguesa nos 
EUA, surgia inevitavelmente o de Leo Pap, sobre The Portuguese-American Speech 
(1949), bem como o do famigerado Donald Taft sobre duas comunidades 
portuguesas de Massachusetts, Tale of Two Cities: Two Portuguese Communities in New 
England (1923), e ainda um outro, The Portuguese in California (1965), de um tal 
August Mark Vaz, pai da hoje conhecida autora luso-americana, Katherine Vaz. 

A primeira vez que, segundo me recordo, ouvi falar em literatura 
luso-americana foi, por sinal, via Francis Rogers. O catedrático de Harvard tinha 
sido convidado a participar num simpósio sobre Ethnic Literature Since 1776 
realizado na Texas Tech University, Lubbock. Telefonou-me a pedir elementos 
sobre o meu Da Vida Quotidiana na L(USA)lândia e a indagar sobre eventuais livros 
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que ele desconhecesse mas que tivessem sido publicados por emigrantes recentes. 
Rogers foi de facto exaustivo, reunindo tudo o que havia (ou pelo menos que se 
conhecia na altura), embora apenas tivesse considerado como parte integrante da 
American ethnic literature uma pequena parte dessa escrita. 

As minhas andanças jornalísticas que deram origem à colectânea de 
crónicas de 1975, Da Vida Quotidiana na L(USA)lândia, nunca tiveram qualquer 
pretensão literária. Mesmo a peça de teatro Ah! Mònim dum Corisco!, de 1976, 
resultou mais de uma necessidade de intervenção social e política do que de 
qualquer preocupação estética. Mas por essa altura já eu tinha conhecido duas 
figuras fulcrais para o florescimento do meu interesse na escrita reflectindo a 
presença portuguesa nos EUA: George Monteiro, na Costa Leste, e Eduardo 
Mayone Dias3, na Califórnia. Sobre ambos já escrevi noutros lugares (como 
L(USA)lândia: a Décima Ilha) e não me repetirei aqui a não ser no que diz 
particularmente respeito a esse interesse pelas letras luso-americanas. Em 1977, 
concorri a uma bolsa do Rhode Island Council for the Humanities para a 
organização de uma série de palestras na Brown, intitulada “The Portuguese-
American Experience as seen through Literature”, que supostamente abriria com 
uma conferência de José Rodrigues Miguéis. Mas o escritor acabou afinal não 
comparecendo por razões de saúde, tendo vindo a falecer no ano seguinte. Os 
trabalhos apresentados nessa série constituíram o recheio dos primeiros dois 
números da revista Gávea-Brown, que fundei em 1980, destinada especificamente, 
como ainda hoje, às letras luso-americanas4. A revista surgiu com o Prof. George 
Monteiro5 na co-direcção (por eu ser então um perfeito novato, ingénuo e 
desconhecedor do meio académico norte-americano), tendo ele sido sempre para 
mim uma grande fonte de inspiração e de apoio6. 

Quanto a Eduardo Mayone Dias, por essa altura eu tinha criado uma relação 
de amizade com ele e, por seu intermédio, conheci a Professora Nancy T. Baden, 
da California State University, Fullerton, que me contactou quando preparava o 
seu, hoje clássico ensaio “Portuguese-American Literature: Does It Exist?”, 
publicado na revista MELUS7, dedicada precisamente ao estudo das literaturas 
étnicas. Estávamos em 1978. Entretanto, em Fullerton, teve lugar um pequeno 
colóquio sobre literatura luso-americana, com a presença deles e mais ainda de 
Urbino de San-Payo e de um tal Vamberto Freitas, que Nancy Baden me havia 
recomendado algum tempo antes. Era seu aluno precisamente na California 
University, Fullerton, e parecia-lhe uma promessa. Com efeito, o Vamberto 
tornou-se, em pouco tempo, após intenso contacto entre nós e muitas leituras suas 
de obras açorianas e luso-americanas, um grande entusiasta da escrita dos seus 
autores. Alguns anos mais tarde, quando Mário Mesquita, na altura director do 
Diário de Notícias, me pediu que lhe sugerisse dois correspondentes dos EUA—um 
da Costa Leste e outro da Califórnia—para a costa ocidental recomendei-lhe 
Vamberto Freitas, acrescentando que ele seria bem mais do que mero 
correspondente. E na verdade assim foi. Em breve espaço de tempo, iniciava uma 
longa carreira de crítico literário atento ao que se ia publicando nos Açores e no 
mundo luso-americano, com incursões no próprio universo literário norte-
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americano8. Nancy Baden, por seu lado, aceitou ficar, logo desde o início, como 
Book Review Editor da Gávea-Brown. 

O historial destes últimos quarenta anos fi-lo já noutros lugares, tanto em 
português como em inglês (Almeida, “Two Decades” e “Três Décadas”), mas 
creio não ser despropositado recordar aqui os primórdios desta corrente de 
eventos interligados em torno desse universo literário luso-americano, hoje um 
campo mais do que estabelecido, a ponto de todos nos termos reunido num 
evento transatlântico em 2013. Patrocinado pelas duas universidades públicas de 
Humanidades de Lisboa, graças à persistência e mesmo teimosia das duas Teresas 
(Cid e Alves, coadjuvadas pela sua excelente equipa de colaboradores), tratou-se 
de um Congresso de âmbito internacional sobre a Experiência Luso-Americana, 
“Nem Cá Nem Lá mas Também”, que contou ainda com a parceria das 
Universidades de Anderson (Indiana), Brock (Ontario, Canada) e deu azo ao 
presente volume de ensaios. Este periódico, InterDSCIPLINARY Journal of 
Portuguese Diaspora Studies—IJPDS, dirigido por Irene Maria F. Blayer e Dulce 
Maria Scott, é mais um testemunho da crescente vitalidade, amplitude 
interdisciplinar e relevo internacional da diáspora portuguesa. 

Terei de mencionar pelo menos mais quatro nomes: Diniz Borges, que entre 
os anos 90 e a primeira parte da primeira década deste milénio realizou mais de 
uma dúzia de encontros anuais, os “Portuguese Heritage Symposia”, em Tulare, 
Califórnia, pólo que anualmente foi acolhendo um variado grupo de autores e 
estudiosos da nossa presença no mundo norte-americano. Outro, o do Professor 
Francisco Cota Fagundes, que começou a leccionar cursos sobre a literatura luso-
americana e a publicar sistematicamente resultados da sua atenção crítica ao que ia 
surgindo, enquanto ele mesmo ia também lançando os seus próprios livros, tanto 
em português como em inglês9. O terceiro nome é o do Professor Frank Sousa 
que, na University of Massachusetts, Dartmouth, onde fundou a editora Tagus 
Press, apostou decididamente na publicação de autores luso-americanos em inglês, 
incluindo no seu catálogo novos e significativos nomes. A quarta figura é a luso-
americana Alice Clemente, colega de George Monteiro desde jovem, pois nasceram 
e cresceram em Valley Falls, Rhode Island, e foram depois undergraduate na Brown. 
Tendo-se aposentado após décadas de leccionação no Smith College, ofereceu pro 
bono os seus préstimos à Gávea-Brown e tornou-se a verdadeira garantia da 
continuidade da revista e das edições Gávea-Brown10. Outros nomes têm 
entretanto surgido; todavia, vou quedar-me apenas pelos primórdios, por esse 
período em que nem sequer imaginávamos que um dia quer o Jornal de Letras quer 
o Expresso acabariam por reconhecer a importância desse mundo luso-americano 
e lhe dedicariam a atenção e o espaço agora concedidos11. Nem imaginávamos 
também que a literatura luso-americana viesse a ganhar o já vasto corpo que 
ostenta, produzindo tanto livro e com tanta qualidade como tem vindo a acontecer, 
sobretudo na última década. Aliás, quando há uma dúzia de anos António Ladeira, 
então na Yale University, em colaboração com a Gávea-Brown organizou um 
congresso internacional sobre o tema, pode dizer-se que ali já se sentiu claramente 
sermos parte de um espaço cultural com personalidade própria—o universo 
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literário luso-americano—e de um corpus literário com algo que se poderia começar 
a considerar um cânone12. 

Por essa altura, ficava também claro tratar-se de um universo complexo, a 
começar mesmo pelo facto de ser teimosamente bilingue, na medida em que, 
transformando-se cada vez mais numa literatura em língua inglesa, 
persistentemente mantinha a publicação de novas obras em português inteiramente 
integradas no mundo luso-americano. Essa faceta prolonga-se até aos nossos dias, 
como o demonstram as três obras de Francisco Fagundes—No Fio da Vida Uma 
Odisseia Açor-Americana (2013), tradução da sua autobiografia Hard Knocks, 
publicada originalmente em inglês (2000), e No Vale dos Pioneiros: Narrativas da 
Minha Diáspora (2008), escrito originalmente em português e editado em Portugal, 
e ainda A Lagoa dos Castores e Outras Narrativas da Minha Diáspora (2010). Entre 
outros exemplos possíveis, contam-se as obras de José Francisco Costa: Mar e Tudo 
(conto, 1999), E Da Carne Se Fez Verbo (2000) e Ficou-me na Alma Este Gosto (2011), 
ambos de poesia. Há que acrescentar ainda o caso de Eduardo Bettencourt Pinto, 
publicando no Canadá poesia sua em edição bilingue: Traveling With Shadows / 
Viajar com Sombras (2008), para além de continuar a sua obra em edições 
portuguesas, como é o caso de A Cor do Sul nos Teus Olhos (2012). No Canadá, em 
Montréal, Manuel Carvalho prossegue publicando: À beira-Main (2003) e O Homem 
Que Falava com as Flores (2015). Apenas a título de completude de informação sobre 
literatura luso-americana em língua portuguesa, incluo ainda os meus próprios 
títulos, Aventuras de um Nabogador & outras estórias-em-sanduíche (2007) e Quando os 
Bobos Uivam (2013).  

No já referido texto que publiquei na revista Hispania em 2005, “Portuguese-
American Literature: some thoughts and questions”, chamei a atenção para a 
natureza osmótica das fronteiras desse universo literário luso-americano, 
identificando três marcas distintas: 

 
1. As comunidades luso-americanas são sobretudo açorianas, a literatura 

luso-americana possui uma forte ligação aos Açores e à sua tradição cultural e 
literária; 

2. As comunidades canadianas têm praticamente a mesma origem das 
luso-americanas, a problemática que abordam é comum por estarem integradas 
num muito semelhante universo anglófono, e, não obstante o caso particular do 
Québec, não há razão para separarmos as comunidades desses dois países; aliás, 
parece mais sensato falarmos de literatura “luso-norte-americana”; 

3. Com a inevitável integração, aculturação e assimilação das comunidades 
luso-norte-americanas nos países de acolhimento, será natural que, aos poucos, 
se esbata a produção literária em português, dominante até à década de 90 e, 
como tem acontecido de então para cá, se acentue e cresça a produção literária 
em língua inglesa. Será no entanto legítimo considerarmos que essa produção 
continua, e certamente continuará, a surgir em duas línguas, pelo menos 
enquanto existirem emigrantes cuja primeira língua seja o português. Mesmo do 
ponto de vista da recepção, existe um núcleo atento de consumidores que é 
bilingue e se interessa pelo universo bilingue e bicultural, como é o das 
comunidades luso-norte-americanas com as suas duas vertentes—a camada 
emigrante mais recente, onde ainda predomina o português—e a camada já 
nascida no continente norte-americano, que escreve em inglês. 
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Essas minhas sugestões foram captadas e desenvolvidas numa tese de 

doutoramento que me parece ser obra fundamental para os que em inglês 
procuram uma boa porta de entrada para toda esta problemática: The Metaphorical 
“Tenth Island” in Azorean Literature: The Theme of Emigration in the Azorean 
Imagination, de Carmen M. Ramos Villar, publicada em 2006. 

A última década e meia tem sido aquilo que todos sabemos. Falar-se de 
explosão de criatividade poderá parecer exagero. Tem, no entanto, sido uma 
verdadeira explosão, tão diversa e de tão díspar proveniência, de que esse corpus 
literário só beneficia. 

Para os menos informados, seguros guias podem ser as duas antologias 
recentemente publicadas: uma, pela Rutgers University Press, intitula-se Luso-
American Literature. Writings by Portuguese-Speaking Authors in North-America (2011), e 
inclui autores de Portugal, do Brasil e de Cabo Verde. A metade que aqui nos 
interessa, a luso-americana, foi coordenada por Robert Moser, e Luciano Tosta 
coordenou a secção brasileira13. Nela surgem incluídos autores tanto de língua 
portuguesa como inglesa: Charles Peters, John Philip Sousa, José Rodrigues 
Miguéis, Alfred Lewis, Francisco Fagundes, Brian Sousa, Frank Gaspar, Katherine 
Vaz, Erika Vasconcelos, Amy Sayre-Roberts, Thomas Braga, Eduardo Bettencourt 
Pinto, Julian Silva, Anthony de Sa, Olga Cabral, Charles Reis Felix, Jorge de Sena, 
George Monteiro, José Francisco Costa, Álamo Oliveira e o autor destas linhas. A 
lista reflecte uma perspectiva abrangente dentro dos parâmetros atrás sugeridos14. 

A outra antologia é The Gávea-Brown Book of Portuguese-American Poetry, 
organizada por George Monteiro e Alice Clemente e publicada pela Gávea-Brown 
em 2012. Nela são incluídos apenas poemas originalmente escritos em inglês. São 
representados vinte e quatro poetas, cada um com um mínimo de cinco poemas, 
embora alguns cheguem a ter dez. Entre os novos nomes que não figuram na 
antologia de Robert Moser, contam-se Millicent Borges Accardi, Nancy Vieira 
Couto, John Rodrigo dos Passos, Barbara Esgalhado, Lara Goulart, Emma 
Lazarus, Carlo Matos, David Oliveira, Raymond Oliver e Sam Pereira. Não resisto 
a citar algumas passagens da introdução ao volume: 

 
It is time for an anthology of Portuguese-American poetry. If it cannot be called 

The Oxford Book of Portuguese-American Verse, adding it—appropriately, we think—to that 
series of venerated anthologies issued throughout the twentieth century by the equally 
venerated Oxford University Press, we propose to call it, with little or no levity, The Gávea-
Brown Book of Portuguese-American Verse. 

[. . . ] 
We have decided . . . to include not only the first generation born in the U.S.A. 

but the second and even in one case, the fourth generation—in short, poets of 
Portuguese ancestry who acknowledge their roots as a component to one degree or 
another of their artistic consciousness. 

The derivation of parents has been considered to be a matter of nationality or 
point of immediate origin rather than racial. This enables us to include a nineteenth-
century poet whose antecedents arrived in New York in the seventeenth century after 
having been expelled from Portugal, a twentieth-century poet born to Portuguese parents 
in the West Indies, and two younger poets whose families made their way to the U.S. 
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from the Azores, again in two stages, but this time via the Pacific. We have included 
mainly poets whose native language is English, whether by birth, as is the case in most 
instances, or, by early acquisition. This has meant that we have (reluctantly) excluded, for 
example, Jorge de Sena, José Rodrigues Miguéis, Alberto de Lacerda, João Teixeira de 
Medeiros, José Baptista Brites, Alberto Machado de Rosa, José Costa and Luís Amorim 
de Sousa, some of whom have written poems in Portuguese about American subjects or 
themes. 

Not surprisingly, we have discovered that our Portuguese-American poets are a 
varied group. The vast majority are academics, active or retired, but not all. One practices 
community medicine in Seattle, another is a clinical psychologist in New York City. One 
has worked extensively with theater in Washington, D.C. Another was a part of the 1960s 
folk music scene in San Francisco. Their geographic distribution is interesting in and of 
itself, reaching from coast to coast, as we have just indicated–and indeed beyond. One of 
our poets has effected what might be called a reverse migration, from California to 
Cambodia, another from California to Montana. New England and California remain the 
predominant and predictable loci for this creative activity, the San Joaquin Valley in 
particular. The surprise was Seattle, a city not often thought of in the context of the 
Portuguese diaspora. Three of our poets are based there (Monteiro and Clemente, 15–
17).  

[É oportuno o aparecimento de uma antologia de poesia luso-americana. Não 
podendo intitular-se The Oxford Book of Portuguese-American Verse, e inserir-se—
apropriadamente, em nossa opinião—naquela série de venerandas (é menos literal, mas 
soa melhor em português) antologias publicadas ao longo do século vinte pela não menos 
veneranda Oxford University Press, propomo-nos intitulá-la,com pouca ou nenhuma 
ligeireza, The Gávea-Brown Book of Portuguese-American Verse. 

[. . .] 
Decidimos . . . incluir não apenas a primeira geração nascida nos E.U.A. mas 

também a segunda e, mesmo, num caso, a quarta geração—em resumo, poetas de 
ascendência portuguesa que reconhecem as suas raízes como parte integrante, em maior 
ou menor grau, da sua consciência artística.  

A proveniência parental foi avaliada em termos de nacionalidade ou do ponto de 
vista de origem imediata em vez da racial. Esta opção permite-nos incluir um poeta 
oitocentista cujos antepassados chegaram a Nova Iorque no século dezassete após terem 
sido expulsos de Portugal, um poeta novecentista nascido de pais portugueses na Índias 
Ocidentais, e dois poetas mais jovens, cujas famílias entraram nos E. U. A. vindas dos 
Açores, em duas etapas mas, desta vez, por via Pacífico. Incluímos principalmente poetas 
cuja língua nativa é o inglês, quer por nascimento, como acontece na maior parte dos 
casos, ou por aquisição muito cedo. Isto significou a exclusão (relutantemente), por 
exemplo, de Jorge de Sena, José Rodrigues Miguéis, Alberto de Lacerda, João Teixeira de 
Medeiros, José Baptista Brites, Alberto Machado de Rosa, José Costa e Luís Amorim de 
Sousa, alguns dos quais escreveram poemas em português sobre assuntos ou temas 
americanos. 

Não será motivo de espanto a descoberta de que os nossos poetas luso-americanos 
são um grupo variado. A maioria é constituída por académicos, ainda activos ou já 
aposentados, mas nem todos o são. Um pratica medicina geral comunitária em Seattle, 
outro é psicólogo clínico em Nova Iorque. Um trabalhou em teatro, largos anos, em 
Washington D. C. Outro fez parte da cena musical folk dos anos sessenta, em San 
Francisco. A sua distribuição geográfica é, em si mesma, interessante, estendendo-se de 
costa a costa, como acabámos de indicar—e, na verdade, indo mais além. Um dos nossos 
poetas realizou o que poderá ser designado como uma migração inversa, da Califórnia 
para o Camboja, um outro da Califórnia para Montana. A Nova Inglaterra e a Califórnia 
continuam os loci predominantes e previsíveis para a actividade criadora, em especial o 
Vale de San Joachim. A surpresa foi Seattle, uma cidade pouco associada ao contexto da 
diáspora portuguesa. Três dos nossos poetas vêm de lá]15. 
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Quem tem acompanhado o crescer da colecção de luso-americanos da 
Tagus Press, da University of Massachusetts, Dartmouth, sabe que outros 
autores de ficção são igualmente merecedores de atenção: trata-se de Darrell 
Kastin e Anthony Barcellos, autores de The Undiscovered Island (2009) e Land of 
Milk and Money (2012) respectivamente, bem como de Julian Silva, autor de Move 
Over, Scopes and Other Writings (2011) e de Charles Reis Felix, com Through a Portagee 
Gate (2004), entre outros16. 

Como sinal dessa explosão de criatividade atrás referida, mencionarei ainda 
dois recentes romances: o primeiro é Murmúrios com Vinho de Missa, do escritor 
açoriano Álamo Oliveira, cuja narradora é uma leitora de Português na 
Universidade de Tulane, nos Estados Unidos, continuando assim a tendência 
deste escritor de manter a porosidade das suas fronteiras açor-americanas (ele, 
aliás, passa grandes temporadas na Califórnia, onde vive toda a sua família)17; o 
outro é Kicking the Sky, o segundo romance de Anthony de Sa (2013). O livro é 
um mergulho na vida de três adolescentes na década de 1970 em Toronto e é, 
para além de um belo retrato sociológico da vida na comunidade luso-canadiana 
naquela cidade, mais uma festa estética para os apreciadores da qualidade literária 
de Barnacle Love (2008), o seu livro de estreia. 

Mas há mais: Fernanda Viveiros, de Vancouver, coordenou Memória: 
Anthology of Portuguese Canadian Writers (2013), enquanto proliferam por aqui e por 
ali eventos com a participação de autores luso-americanos que lêem escrita sua e 
dialogam com o público.18 Quer dizer: está em curso a consolidação de um meio 
literário luso-norte-americano e uma penetração cada vez maior no universo 
imenso da literatura norte-americana. Simultaneamente, essa literatura tem vindo 
a atrair alguma atenção por parte do público de língua portuguesa e alguns destes 
autores têm mesmo sido traduzidos em Portugal. O congresso em que foi lida 
uma versão inicial deste texto, os lugares onde ele se realizou (a Universidade de 
Lisboa e a Universidade Nova de Lisboa) quem o promoveu e o percurso que 
registou—a parceria internacional em torno da diáspora portuguesa, que deu os 
seus primeiros frutos no congresso Narrating the Portuguese Diaspora (1928–2008): 
International Conference on Storytelling—, o seu programa, os académicos 
interdisciplinares, os escritores que congregou e a receptividade que obteve 
nalguns media portugueses são um emblema perfeito de tudo o que atrás ficou 
dito19.  

Acrescentarei ainda mais um elemento: o aparecimento da colecção “Rio 
Atlântico” na editora Opera Omnia, de Guimarães, dedicada à edição de obras 
cuja temática tenha a ver com o Atlântico e as suas duas margens portuguesa e 
norte-americana20. 

Poderão perguntar-me: Mas o que é que une toda esta produção? A 
pergunta pode parecer interessante, todavia não terá implicações teóricas para a 
existência, ou não, de um universo ou de um corpus literário luso-norte-
americano, visto essa questão não ser igualmente colocada relativamente a 
nenhuma outra literatura. A insistência aqui foi sempre na porosidade de 
fronteiras, no hibridismo, na hifenação, no carácter osmótico de conteúdo, na 
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diversidade de origens, perspetivas, direcções linguísticas e proveniências 
geográficas dos autores. Podemos dizer da literatura luso-americana aquilo que 
Santo Agostinho disse do tempo: “Se ninguém mo pergunta, sei o que é; mas se 
quero explicá-lo a quem mo pergunta, não sei” (Confissões, XI.XIV.17). 

Precisamente na sequência dessa famosa frase do grande pensador 
medieval, terminarei citando passagens de um livro despretensioso que me 
chegou às mãos recentemente. Trata-se de um volume de escrita autobiográfica 
de Carmelyn Rio Borroz: Ninety Years with Nina: Cry a Little and Laugh a Lot with 
this Portuguese American Girl. Na década de sessenta, ela e o marido visitavam as 
ilhas Bermudas e passeavam-se nas famosas mopeds que não conseguem 
ultrapassar os 25km por hora, provavelmente para os utentes não correrem por 
aquelas magníficas paisagens sem as apreciar devidamente. Transcrevo passagens 
sobre um encontro:  

 
We pass small buildings. Most look like private homes. One building catches 

my eye. It is set back from the road and has a wrought iron fence that runs along the 
sidewalk. There is a gate to a walk that leads up to the front door. I think at first that 
it is someone’s home, but then I notice a sign above the door that reads: Soares 
Grocery Store. 

I stop immediately and call to Joe who is ahead of me, “Come back. Come 
back.” He makes a slow and graceful turn in the middle of the road. “What are you so 
excited about?” 

“Joe, look at that sign.”  
“Yes, it says grocery store”. 
“I know. But look at the name, Soares. That’s a Portuguese name. I didn’t know 

that they had Portuguese people in Bermuda.” Joe laughs. “You think everyone is 
Portuguese.” 

“No, no. That name is definitely a Portuguese name. I’m going in. Come on.” 
I get off my bicycle. Joe, rather reluctantly, gets off his and is about six paces 

behind me as I go through the door. A little bell attached to the door, makes a tinkling 
sound. A young lady comes from a back room. She has curly dark brown hair and 
beautiful dark eyes. She smiles and says in a very friendly manner, “May I help you?” 

“Yes. We were bicycling by when I spotted your sign. The name Soares is 
Portuguese. Are you Portuguese?” She laughs and says, “Yes I am. Are you?” 

“Yes, I am too. Can I give you a hug?” She leans over the counter and we hug. 
Then she turns toward the back room and raising her voice a bit, calls out, “Jimmy! 
Jimmy, come out here. We have company.”  

[. . .] 
Angie’s dark shining eyes seem to sparkle, “You must come to my house 

tomorrow and we will celebrate your Thanksgiving holiday. We have English 
Remembrance Day in November also. Can you come? Oh you must come. My sister 
Lucy will be so happy to meet you. The six of us will have a jolly visit. Please say you 
will come. We do not live far from here.” 

I turn to Joe. One look at my face and he knows I want to do this. “That’s very 
generous of you to invite us on a holiday that is American.” He says. “We will come. 
I hope we can find where you live.” 

“The best thing to do is to come here to the store,” replies Jimmy. “I will have 
my nephew tend the store tomorrow. Then I can take you to Angie and Tony’s home. 
We will have a good time,” “Oh yes we will,” says Angie, “Come here about two 
o’clock.” I am excited. 

[. . .] 
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The food is delicious, with roast chicken substituting for the turkey. Both 
couples were born here on the Island. With the exception of Anthony, they have never 
been off the Island. They intend to visit the United States and also Canada within the 
next two years. We exchange addresses and phone numbers. We visit until seven that 
evening. We feel as though we have known each other for years. (Borroz, 119–122) 

[Passamos por edifícios pequenos. Dão a impressão, na maior parte, de ser 
residências. Os meus olhos detêm-se num dos edifícios. Está um tanto afastado da 
estrada e tem uma vedação em ferro forjado que acompanha o passeio. Há um portão 
para uma vereda que conduz à porta da entrada. Primeiro, acho que se trata da casa de 
alguém, mas, depois, reparo numa tabuleta por cima da porta que diz: Mercearia Soares. 

Paro imediatamente e grito a Joe que segue à minha frente.  
—Vem cá. Vem cá.  

Ele dá uma meia volta lenta e graciosa no meio da estrada. 
—Porque estás tão excitada?  
—Joe, olha para aquela tabuleta. 
—Sim, diz mercearia. 
—Eu sei, mas olha para o nome, Soares. É um nome português. Não sabia que 

havia portugueses nas Bermudas.  
Joe ri-se.  
—Tu achas que toda a gente é portuguesa. 
—Não, não. Aquele nome é definitivamente um nome português. Vou entrar. 

Vem daí. 
Desço da bicicleta. Joe, com alguma relutância, desce da dele e, quando atravesso 

a porta, está a cerca de seis passos de mim. Uma sineta, agarrada à porta, tilinta. Uma 
senhora nova sai de uma divisão das traseiras. Tem cabelo encaracolado castanho escuro 
e uns belos olhos escuros. Sorri e diz de modo muito amigável:  

—O que deseja?  
—Pois. Passávamos de bicicleta quando reparei na sua tabuleta. O nome Soares é 

português. É portuguesa?  
Ela ri-se e diz: 
—Sou sim. Também é? 
—Sim também sou. Posso dar-lhe um abraço? 
Ela inclina-se por cima do balcão e abraçamo-nos. Depois volta-se para o quarto 

das traseiras e, levantando um pouco a voz, chama: 
—Jimmy! Jimmy, vem cá. Temos visitas. 
[. . .] 
Os olhos escuros e brilhantes de Angie parecem cintilar: 
—Venham amanhã à minha casa para celebrarmos o vosso Dia de Acção de 

Graças. Aqui também temos, em Novembro, uma festividade inglesa em memória dos 
que partiram. Querem vir? Oh têm de vir. A minha irmã Lucy vai ficar tão contente por 
vos conhecer. Nós os seis havemos de fazer uma rica festa. Por favor digam que aceitam. 
Não vivemos longe daqui. 

Volto-me para Joe. Basta olhar para a minha cara e ele sabe que eu quero aceitar.  
—É muito generoso da vossa parte convidar-nos para uma festividade americana.  
E diz:  
—Nós vamos. Espero que consigamos dar com o sítio onde  
vivem. 
—O melhor é virem até à loja—retorquiu Jimmy.—O meu sobrinho olhará pela 

loja amanhã. Então poderei levá-los até à casa de Angie e Tony. Passaremos um bom 
bocado.  

—É claro que passamos—diz Angie.—Venham por volta das duas horas.  
Fico entusiasmadíssima. 
[. . .] 
A comida é uma delícia, com a galinha assada a substituir o peru. Ambos os casais 

nasceram aqui na Ilha. À excepção de Anthony, nunca saíram desta Ilha. Tencionam 



Onésimo Teotónio Almeida / Sobre o Universo Literário │ 253 
 
 

 

visitar os Estados Unidos e também o Canadá nos próximos dois anos. Trocamos 
moradas e números de telefone. A visita dura até às sete daquela tarde. Sentimo-nos como 
se nos conhecêssemos há anos.] 
 
Para os mais cépticos, lembrarei que isso do abraço não é assim tão banal. 

Não conheço mais cultura nenhuma em que as pessoas terminem sempre os seus 
e-mails com um inevitável “Abraço”. Toda esta rede porosa, osmótica, difusa do 
universo literário luso-americano que aqui nos une, se calhar tem mesmo a ligá-
la um abraço que liga duas línguas e gente que atravessou o rio Atlântico e se 
espalhou por esse imenso continente americano do Norte e do Sul até ao Hawaii. 
O abraço é grande e a literatura é um belíssimo meio de o transmitir por escrito. 

 
Notas
1 É autor do hoje clássico Lengua y Estilo de Eça de Queiroz. 
2 Trato este tema em dois capítulos de O Peso do Hífen, 97–117. 
3 Recentemente incluí na colecção “Rio Atlântico” um volume reunindo dois livros de crónicas de 
E. M. Dias, prefaciado por Francisco Cota Fagundes: Crónicas Americanas. 
4 Integrava-se noutro projecto mais vasto, o da Gávea-Brown Publications, cujo objectivo principal 
era, e é, editar traduções de obras de literatura portuguesa. Mais de três dezenas de livros foram 
publicados até hoje. 
5  Sobre George Monteiro, veja-se a obra que co-editei com Alice R. Clemente, George Monteiro: The 
Discreet Charm of a Portuguese-American Scholar (Providence, RI: Gávea-Brown, 2005). O volume 
termina com uma espantosa bibliografia do homenageado (179–248) que, de então para cá, ainda 
não parou de crescer a um ritmo alucinante. George Monteiro tem neste momento mais de 40 
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ponto de vista da recepção de todo este corpus literário. O seu acompanhamento crítico do mais 
importante que vem sendo publicado está reunido em já onze volumes, os mais recentes deles 
significativamente intitulados Border Crossings: Leituras Transatlânticas I e II. 
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