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Luís Campião

Portimão, 1974.
Licenciatura em Estudos Teatrais pela Escola 
Superior de Música e Artes do Espectáculo, Porto, 
2001. Pós-graduação em Texto Dramático Europeu 
pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 
2004.  Mestrado em Artes Performativas – Escritas 
de Cena pela Escola Superior de Teatro e Cinema 
de Lisboa, 2014.

Escreveu os textos Nossa Senhora da Açoteia (Prémio 
António José da Silva 2012  e 1º prémio do Concur-
so de Textos Teatrais TUP, 2012), publicado pela 
Chiado Editora, 2013; Parabéns (ESTC/ Leituras no 
Mosteiro TNSJ, 2012) e A Cova dos Ladrões (ACTA, 
2010). O Menino da Burra foi distinguido com uma 
menção honrosa no concurso INATEL – Novos 
Textos 2013.

Apresentação 

O menino da burra de Luís Campião é um texto de uma delicadeza, 
inteligência e sensibilidade extraordinárias. O relato animado do 
empregado de balcão da taberna “o menino da burra”, dirigido a 
um pretenso freguês, sobre uma aguardente “capaz de levantar os 
mortos”, é o motivo suficiente para evocar um país e um tempo já 
idos: o Portugal do Estado Novo e da guerra colonial, da pobreza e da 
ruralidade, da violência e da ingenuidade. E é também um lembrete 
de que detrás dos gestos mais poéticos se pode esconder a mais sórdida 
crueldade.
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Excerto
Chamavam ao meu pai “o menino da burra”.
Foi ele quem construiu esta taberna.
Por isso é que chamam a isto a taberna do menino 
da
burra.
Mas isto foi depois.
Foi depois da guerra.
Antes, quando o meu pai ouvia “lá vai o menino da
burra”,
saltava de onde estava e desatava ao soco.
Aprendi a dar socos com o meu pai.
“Não há nenhuma arma que substitua um bom 

soco!”
Era o que ele me dizia.
E sempre que ouvia “lá vai o menino da burra”,
saía-lhe um gancho de direita,
para desfazer a boca a quem quer que lhe chamasse
menino da burra.
E se não fosse certeiro o gancho com a direita,
ele era logo outro com a esquerda.
Aquilo não era coragem.
Aquilo era suicídio.
O meu pai era uma arma.
Levava porrada como um herói.
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