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José Sarmento de Matos
Um cidadão de Lisboa
—"¦~"~"^^^ econhece-

H mo-nos num
H H comboio
H da linha de

¦_^«^^ Sintra, tinha

¦^^k eu 16 anos
H e ele um¦ pouco mais
H eu, mas

isso, nesse tempo, pouco importa-
va. Sentávamo-nos ambos todas as

manhãs no anfiteatro 1 da Faculdade
de Direito de Lisboa, mas a ordem
alfabética separava-nos uma boa
dúzia de filas, eu entre os As, ele

entre os Js. E começámos a ver-nos
no comboio de ida e, às vezes, no
de volta. Até que um dia, um de nós

(quase de certeza ele, que tinha dos

Gémeos a sociabilidade mercuriana
à flor da pele) foi ter com o ou-
tro: "Você não anda em Direito?"
Andávamos os dois. Fizemo-nos

colegas nos bancos da universidade;
tornámo-nos amigos nos bancos do
comboio. Nunca mais nos deixámos.

Por isto, é compreensível que
a minha visão do trabalho de José

Sarmento de Matos (1946-2018)
enquanto olisipógrafo - que era
a designação profissional que ele

preferia - esteja coada pela profunda
amizade que nos uniu. Deve ter sido

ela que o levou a dar -me a ler, ao

longo dos anos, os capítulos em que
se desdobrava a sua obra máxima,
A Invenção de Lisboa, aos quais eu

apenas acrescentava uma ou outra

observação formal, de estrutura ou
de estilo literário, porque a matéria

que tratavam, se não me era com-
pletamente estranha (nada do que
diz respeito a Lisboa me é estra-
nho) , estava pelo menos longe das

minhas preocupações profissionais
e literárias.

Não se nasce olisipógrafo, está

bem de ver. Nem foi esse o pri-
meiro desígnio vocacional de José

Sarmento de Matos, que conta a

génese dessa sua especialização no

post-scriptum do primeiro volume
de A Invenção de Lisboa. Al ficamos a
saber que o gosto juvenil por aquilo
a que comumente se chama História
lhe foi atiçado pela biblioteca e as

ofertas do avô paterno, que, talvez
não o sabendo (embora o desejasse),
o encaminhou para o gosto pelas
narrativas dos tempos passados.
Essa inclinação primeira veio
naturalmente ao de cima, quan-
do, desiludido com as asperezas
do Direito, atravessou a esplanada

grande da Cidade Universitária e

José Sarmento de Matos "A Invenção de Usboa é a mais intensa, luminosa
e desafiante visão da história lisboeta, das suas pedras e das suas gentes"

buscou na Faculdade de Letras a
maior satisfação dos seus interesses.

Mais tarde, afinou a sua busca iden-
titária (que é isso que perseguimos
ao escolher uma determinada via de

formação) na História da Arte e, por
aí, desembocou naquela que parecia
ser a grande paixão da sua vida: a

linguagem das pedras.
Cedo se percebeu, no entanto,

que o interesse do historiador não se

extinguia com a descrição física dos

edifícios, por rigorosa que ela fosse;

eu diria que o que mais interessou
José Sarmento de Matos (JSM) foi,
desde o princípio, a história dos que
os construíram, modificaram e aí

viveram: as pedras eram, para ele,



não um fim em si, mas um meio
através do qual se podia interrogar o
destino humano dos seus criadores e
utilizadores. E esta focagem a que eu
chamaria humanística do patrimó-
nio alargou-a depois em função do

campo quase interminável dos seus

interesses, ao eleger como objeto da
sua produção literária e intelectual
o estudo da Cidade, a sua cidade, ai

encontrando finalmente o porto de

abrigo da sua sede de conhecimen-
to e, para nosso benefício, da sua
transmissão escrita: "A Cidade é a

invenção resultante de um sem-nú-
mero de gestos pessoais ou coleti-
vos, usando -se quase só pedras e

palavras", escreve, na Introdução a

A Invenção de Lisboa.

Este título genérico da sua obra
maior é, aliás, muito significativo
da forma como JSM via o passado

que o atraía: talvez intuitivamen-

te, correspondendo mais aos seus

gostos do que a um programa
previamente traçado, pressen-
tia que a memória é o alicerce da

imaginação, e por isso inventar o

passado era tanto obra de paciente
decifração dos sinais não aparentes
quanto de ousada formulação de

hipóteses não poucas vezes arro-
jadas e/ou indemonstráveis. Lera
muito Oliveira Martins, cuja lição
prezava sumamente; e escrevia,
como ele, como se estivesse a ver
aquilo que ia narrando. Há, na sua
escrita, uma qualidade visual e

gráfica quase cinematográfica, que
se desdobra em longos travellings
e panorâmicas, apercebidos pelo
olhar do promeneur solitário que
ele também era, numa escrita que
encena o estatuto do narrador
omnisciente para melhor ensaiar
as incessantes perguntas que lhe

surgem no espírito. Mas isso, essa

qualidade visual da sua aproxi-
mação, resultava dos processos de
investigação do historiador, soli-
damente ancorados no testemunho
documental, mas também (e eu

quase diria, em proporção pelo
menos igual) no resultado das suas
intermináveis caminhadas pela ci-
dade, que lhe permitiam ver o que
outros se tinham limitado a olhar.
A sua capacidade de ler nas pedras
os sinais da sua história resultava
da disposição, tantas vezes reafir-

mada, para olhar intensamente a

cidade, de forma a "decifrar[-lhe]
à flor da pele a evolução tanto física
e humana como social e política" .

Em Uma Casa na Lapa, publicado
em 1994, o método de JSM torna-se
claro: da história da fundação de
um edifício e respetiva propriedade,
em 1757, parte para a reconstituição
do desenho e formação de um pólo
urbano, o da Lapa, nesse proces-
so identificando as etapas de uma
confrontação em tom cada vez mais
aceso entre as freiras trinas, que por
ali tinham vastas propriedades, e

o centralismo civilista de Pombal,
ao qual não era sequer estranho o

interesse pessoal do futuro marquês
no desenvolvimento das vastas ex-
tensões de terreno urbanizável que
por ali abundavam. Isto é, a partir
da história de uma casa, o narra-
dor indaga as razões e os modos

pelos quais se foi fazendo cidade,
na ressaca desse meridiano que, no

nosso imaginário, é representado pelo
Grande Terramoto de 1755. Do parti-
cular para o geral, das pedras para as

gentes, e destas para a construção da
historicidade de Lisboa, Uma Casa na

Lapa é o sinal de um progresso em di-
reção à tal visão de conjunto da cidade,

que alcançará a sua máxima expressão
em A Invenção de Lisboa, que começou
a ganhar vida anímica e forma escrita

por volta de 2000, mas que só viria a

aparecer ao público, em duas rápidas
entregas, em 2009 e 2010. O terceiro
volume ficou por acabar.

Quando começou a escrevê-la, JSM

passara já o cabo dos 50 anos de idade.
Nessa sua maturidade, afinara-se-lhe
a vista e alargara-se o horizonte das

suas referências, de que convém nunca

esquecer o seu prodigioso conheci-
mento da história das famílias, que lhe

permitiu ensaiar excursos genealógicos,
embora sempre à margem da discipli-
na. Mas a verdade é que saber quem
era quem, nos tempos antigos da nossa

cidade, lhe permitia relevantes digres-
sões sobre o património das famílias, o

qual, na sua incessante recomposição,
ajudava a explicar a história da urbe
através da fortuna dos seus habitantes/
construtores. Dessa riquíssima teia de

anseios propriamente humanos ergueu,
por estratégia narrativa, uma fascinante

galeria de quase-personagens, figuras
entre o historicamente documentado
e a ficção pura, que assumiam o papel
de atores dramáticos, numa espécie de
fabulosa história contada, a partir da

experiência de quem a viveu, por quem
aqui a reinventava.

Em A Invenção de Lisboa, JSM adotou
um ponto de vista profundamente
inovador na abordagem da história
da cidade. O historiador era bastante
crítico da historiografia tradicional, no

que respeita ao discurso sobre a história
de Lisboa. Parecia- lhe que a tradição
dominante reduzia a uma perspetiva
meramente continental aquilo que, na sua

ótica, só podia ser conhecido a partir de

um plano de água, fosse o do rio omni-
presente, fosse o do oceano distante mas

alcançável. Olhando de fora para dentro,



As suas intermináveis
caminhadas pela cidade,
permitiam lhe ver o que
outros se tinham limitado
a olhar. A capacidade de ler
nas pedras os sinais da sua

história, de 4decifrar[ lhe]
à flor da pele a evolução
tanto física e humana
como social e política'

legou-nos, nos dois volumes publicados
de A Invenção de Lisboa, a mais intensa,
luminosa e desafiante visão da histó-
ria lisboeta, das suas pedras e das suas

gentes, de que podemos hoje dispor. A
sua última paixão foi também a sua maior

paixão, a grande paixão da sua vida de

investigador: os modos e as coisas com

que se fez Lisboa.

Como classificar, se isso fosse neces-
sário, finalmente, Sarmento de Matos?
Eu creio que, de todas as designações
possíveis, historiador de arte, olisipógra-

fo, especialista do património, escritor,
jornalista, biógrafo, episodicamente
gestor cultural, infatigável conversador
e exaustivo andarilho, talvez a que lhe
caiba melhor seja a que ele tão sugesti-
vamente analisou, no segundo volume
de A Invenção de Lisboa: a de "cidadão de

Lisboa", surgida e apascentada nos tem-
pos de D. João I, para distinguir aqueles
homens bons, essencialmente livres mas
voluntariamente comprometidos com a
causa da portugalidade, que apareceram
e ganharam estatuto em finais do século
XIV Alguns deles alcançavam benefícios
e mordomias; outros, e dos mais valio-
sos, ficavam-se pelo sentido de missão

cumprida, que lhes preservava a inteira
liberdade e o gosto pela vida vivida
dia-a-dia. JSM foi um destes últimos,
sobrevivendo à margem de instituições,
fossem elas académicas, profissionais ou
políticas, construindo a sua obra através
dos serviços que, por gosto e inclinação
pessoal, foi prestando à reconstituição
do tecido social e cultural da sua cidade.

Querem uma etiqueta para apor à sua
memória ainda viva? Aqui está: José

António Salgado Sarmento de Matos,
cidadão de Lisboa.

Com a vantagem adicional de - sus-

peito-o - ser esta a designação que ele

preferiria. .11.


