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Sobre o livro 

«O objectivo do presente livro é, sobretudo, o de propor-

cionar a quem não está familiarizado com a obra deste 

escritor, um primeiro contacto com o seu universo, as 

suas obsessões, as suas inquietações, aquilo a que se 

poderia chamar os «grumos» do seu pensamento, esse 

filosofar desagregado, repetitivo, de uma liquidez es-

pessa que problematiza com acentuada expressividade, 

atingindo frequentemente a distorção expressionista, 

numa poderosa linguagem poética, os grandes temas 

de sempre: o homem, a vida, a morte, o sonho, Deus» 

– do Prefácio. 
 

 

Sobre o autor 

Raul Brandão nasceu no Porto (Foz 

do Douro) em 1867. Foi militar, jor-

nalista e escritor. As suas primeiras 

manifestações literárias encontram-se 

associadas ao grupo dos Nefelibatas, 

de que se afastou, procurando, de-

pois da publicação de Impressões e 

Paisagens (uma breve incursão no Naturalismo), uma 

expressão própria, em obras como História de um 

Palhaço, O Padre (um manifesto polémico de denúncia 

social e religiosa), A Farsa, Os Pobres e, sobretudo, em 

Húmus, considerado a sua obra-prima e um dos mais 

importantes livros publicados no século XX, a que se 

seguiram A Morte do Palhaço e o Mistério da Árvore e O 

Pobre de Pedir. Foi ainda autor de obras de natureza 

histórica e memorialística, tendo as suas Memórias, para 

além do interesse literário, uma enorme importância his-

tórica, política e social. Escreveu ainda peças de teatro   

e alguns livros em colaboração, nomeadamente com a 

sua mulher Maria Angelina Brandão e com Teixeira de 

Pascoaes. No campo das notas e reflexões de viagem, 

salientam-se Os Pescadores e As Ilhas Desconhecidas. 

Raul Brandão faleceu em Lisboa, em 5 de Dezembro de 

1930. 

 

Destaques 

• Recolha das melhores frases da obra literária de um dos 

mais influentes escritores portugueses do século XX; 

• Organização e prefácio do poeta e ensaísta José Manuel de 

Vasconcelos, profundo conhecedor da obra do autor. 
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