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Apresentação 

Morrer Devagar é um livro de “bolinha vermelha” para pessoas mais sensíveis ou rabugen-
tas e que já tenham perdido a memória ou para quem não aprecie a ironia, o eufemismo 
e o sarcasmo. E pecado mortal para beatas de sacristia pequena. Há alguma crueldade na 
visão da realidade que enforma este livro, há, naturalmente, um fundo real que dá motivo a 
cada conto, algumas pessoas da ilha ainda poderão fazer leituras de aproximação à matéria 
narrada, mas a universalidade do viver isolado e ignorante, a valorização do sofrimento sem 
grande expectativa de se viver dignamente, a ganância e o estratagema, nem que seja com 
“almas do outro mundo”, e a penúria, o escárnio e o maldizer a que as pessoas são sujeitas 
e sujeitam as outras, as crendices e os fanatismos vários, a emigração de sempre, o amor, as 
infidelidades, a “vida airada” e os esquentamentos, as cenas de pancadaria com que acaba-
vam todas as festas, o aproveitamento das fraquezas alheias, tirando a já extinta guerra co-
lonial, tudo é picaroto, açoriano, português, universal, actual e as personagens as represen-
tantes escolhidas da humanidade que se manifestava na época a que a narrativa se reporta. 
É a condição humana observada pela acutilante crítica de JMG levada ao extremo de um e 
em um lugar pequeno, uma freguesia rural semi-analfabeta de muitas visões e perspectivas, 
marcada por certa decadência e de um espírito retrógrado, tanto religioso como social, em 
que os valores se medem ao ritmo dos desatinos das personagens.
Manuel Tomás («José Martins Garcia, O Mito e a Realidade», do Prefácio da presente edição de Morrer Devagar)
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Excerto

Cristóvão de Azevedo, cujas imensas nádegas ameaça-
vam rebentar o calção de banho, inaugurou a piscina 
com um mergulho de cu. Seguiu-o a elegância púdica 
D. Maria da Encarnação, envolvida num grande fato 
de banho com sainha. Depois o joverm Cristóvão, filho 
único estragado nos seus nove anos, deu um saltinho 
para o fundo, pouco profumlo na baixa-mar, e feriu 
um pé.
A piscina acenava a todas as classes sociais. É certo 
que o Vigário não molhou a batina nem a fralda, ape-
sar da benzedura santificadora de tais sítios. O médico 

jazia velho e crivado de reumatismo. Em casa da 
veneranda família Corrêa, três solteironas expulsavam 
os homens com o mau hálito, enquanto seus dedinhos 
sapudos assassinavam valsas num piano sem remis-
são. Tambem a professora, D. Carolina, se benzeu 
perante o impudor dos novos tempos, que isso de mu-
lher mostrar o joelho sempre lhe parecera negócio de 
puta. E o professor João, o fralda-cagada por alcunha 
herética, continuou a engravatar-se pontualmente, 
ignorando o ridículo de se ter visto um respeitável 
presidente de câmara em calção, qual serôdio diabrete 
ou simiesco imitador de revista brasileira.

Morrer Devagar 
José Martins Garcia
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José Martins Garcia

Nasceu na Criação Velha, ilha do Pico, a 17 
de Fevereiro de 1941. No então Liceu Nacio-
nal da Horta fez uma parte dos seus estudos. 
Os bons resultados escolares deram-lhe 
acesso a uma bolsa da Junta Geral, o que lhe 
permitiu completar o curso liceal no Liceu 
Pedro Nunes, em Lisboa, cidade onde se 
licenciou em Filologia Românica pela Facul-
dade de Letras.
No ano lectivo de 1964-65 foi professor 
eventual no Liceu da Horta. Chamado a 
cumprir serviço militar, em 1965, foi mobili-
zado para  
a Guiné, aí permanecendo de 1966 a 1968, 
experiência que se projecta em Lugar de 
Massacre (1975), um dos primeiros roman-
ces portugueses a abordar a guerra em 
África, incluído por Rui de Azevedo Teixeira 
no grupo dos oito romances obrigatórios, 
canónicos, da literatura da Guerra Colonial. 
Essa experiência acabaria por pontuar, sob 
diversas formas e em diferentes circunstân-
cias, o conjunto da sua obra. 
Entre 1969 e 1971 foi leitor de Português na 
Universidade Católica de Paris. De regresso 
a Portugal, leccionou na Faculdade de Letras 
de Lisboa entre 1971 e 1979. Neste ano 
rumou aos Estados Unidos como professor 
visitante da Brown University (Providence), 
aí permanecendo até 1984;  
o rasto desse tempo americano é detectável 
em Imitação da morte e no livro de poemas 
Temporal.
De seguida ingressou na Universidade dos 
Açores, onde se doutorou com uma tese 
sobre Fernando Pessoa, Fernando Pessoa: 
«coração despedaçado», escrito precisamente 
durante a sua permanência nos Estados Uni-
dos e graças às condições de investigação aí 
encontradas, como o próprio autor confessa 
na apresentação da obra; a tese representa 
a sucessiva expansão de um projecto inicial 
de recensão crítica  
a um livro sobre o poeta dos heteróni-
mos. Na Universidade dos Açores foi o 

responsável pela introdução da cadeira de 
Literatura Açoriana nos planos curriculares 
das licenciaturas em Línguas e Literaturas 
Modernas, da qual foi docente durante al-
guns anos, e ocupou os cargos de Vice-Reitor 
e director da revista Arquipélago-Línguas e 
Literaturas, tendo terminado a sua carreira 
académica como Professor Catedrático. 
A sua relação com a imprensa de Lisboa está 
atestada pela colaboração no suplemento 
Letras e Artes do jornal República (1972-
1974), onde publicou uma boa parte das 
críticas e ensaios reunidos em Linguagem 
e Criação (1973), bem como as crónicas de 
Katafaraum é numa nação (1974). Entre 1973 
e 1974 foi ainda crítico literário da Vida 
Mundial; colaborou igualmente n’A Capital 
e no Diário de Notícias, prolongando-se a 
colaboração neste último até Fevereiro do 
ano seguinte. Em Fevereiro de 1976 passou 
a exercer as funções de director-adjunto do 
Jornal Novo. 
A partir do início dos anos setenta, como 
refere Ricardo Jorge, José Martins Garcia 
torna-se «um dos mais assíduos colaborado-
res de Fernando Ribeiro de Mello nas Edi-
ções Afrodite», onde, aliás, publicou parte da 
sua obra, a começar por Alecrim, alecrim aos 
molhos (1974)  
e a prolongar-se em obras de referência 
como Lugar de Massacre (1975), A fome 
(1977) e Revolucionários e Querubins (1977). 
Além disso, a sua colaboração com Fernando 
Ribeiro de Mello traduziu-se na escrita de 
prefácios, na organização de antologias e na 
tradução, substituindo, com as devidas dis-
tâncias, «a conterrânea Natália Correia como 
referência literária da Afrodite.», na opinião 
de Pedro Piedade Marques. 
José Martins Garcia faleceu em Ponta Delga-
da a 3 de Novembro de 2002. 
Urbano Bettencourt


