
Vitorino Nemésio,
um apaixonado pela Tauromaquia
No meio académico português do século XX emerge
a eminente figura do Professor Doutor Vitorino

Nemésio, Catedrático da Faculdade de Letras de

Lisboa, insigne figura da Literatura, notável professor,

conferencista brilhante, prosador de arte e jornalista.
JOAQUIM TAPADA
Crítico tauromáquico

Vitorino
Nemésio Mendes

Pinheiro da Silva nasceu a
19 de Dezembro de 1901, na

açoriana Praia da Vitória, uma terra
da sempre bonita ilha Terceira. A
par dos estudos, Vitorino Nemésio
viveu intensamente as tradições tau-
romáquicas locais, onde as excitan-
tes "touradas à corda" eram vividas
com enorme paixão que o Professor
tão bem descreveu com o seu estilo

próprio em vários livros da sua vasta
obra. Após os estudos; secundários
entre Angra e Horta, Vitorino Nemé-
sio rumou a Coimbra para frequentar
os cursos de Direito e de Letras, aca-
bando por se licenciar em Filologia
Românica, depois de um curso bri-
lhante na Universidade de Lisboa, em

1931. Doutorou-se em 1935 e todo
o percurso, quer como professor e

escritor, quer como conferencista,
jornalista e crítico é verdadeiramente
brilhante.

Dada a sua simpatia pela Tau-
romaquia, foi convidado para es-
crever o prefácio do magnífico livro
"Portugal Artístico Tauromáquico",
do artista espanhol radicado em
Portugal, António Martin Maque-
da. No prefácio, Vitorino Nemésio
confessa-se um "Zé-Ninguém" da

Tauromaquia, embora tivesse muitos
anos de almofada! Mostrava com
frequência a sua enorme satisfação

por ter tido um dia a oportunidade
de tourear "ai alimón", num tenta-
dero do ganadeiro Cunhal Patrício,

em Coruche, com o grande matador
Manuel dos Santos, numa altura em

que bregava o matador mexicano
Carlos Arruza.

Conferencista ilustre, ficou na
memória de muitos a brilhante pales-
tra no Grupo Tauromáquico Sector 1,

a 2 1 de Outubro de 1971, ao dissertar
sobre as suas vivências tauromáqui-
cas, que encantou os aficionados que
faziam transbordar o Salão Nobre
do prestigiado Grupo. Apreciaram
o estilo coloquial inconfundível do
Professor Nemésio e surpreenderam-
-se com seu saber e conhecimentos
de temática taurina.

Vitorino Nemésio residiu algum
tempo em França e dirigiu o Curso
de Língua Portuguesa na Univer-



sidade de Montpellier; e em 1935
proferiu notáveis conferências nas
Universidades de Paris, Toulouse e

Bordéus. Foi ainda professor agre-
gado na Universidade de Bruxelas.
Leccionou também no Brasil, Es-

panha e Holanda. Nomeado pro-
fessor catedrático da Faculdade de
Letras de Lisboa, regeu a Cadeira de
Literatura Românica. Jubilado em
1971, foi distinguido com inúmeros
galardões, sendo de salientar o de
Grande Oficial da Ordem do Infante
D. Henrique, Grande Oficial da Or-
dem de Santiago da Espada, Prémio
Ricardo Malheiro, Prémio Nacional
de Literatura, entre muitas outras
distinções.

Durante seis anos (1969-1975)
teve na RTP o programa "Se bem me
lembro", que eram 30 minutos que ar-
rastavam uma multidão- de ouvintes.
Escreveu muitos livros, dos quais se

recorda, entre outros, "Paço do Mi-
lhafre", "Varanda de Pilatos", "A Casa
Fechada", o inesquecível "Mau Tempo
no Canal" em 1944, "Festa Redonda",
"O Retrato do Semeador", "Limite de

Idade", etc. etc. Também são de recor-
dar os seus muitos poemas como "Já

Velho e Doente", "Pedra de Canto",
"Que bem sabe o Amor Contente" e
muitos outros. Foi director do jornal
"O Dia".

Apesar de ter pouco tempo dispo-
nível, jamais recusou qualquer cola-

boração de carácter tauromáquico. No
Jornal Festa, dirigido por Gentil Mar-
ques, recorde-se uma crónica sua sobre

uma corrida de toiros em que actuou
o matador português José Trincheira.
Escreveu Nemésio no seu comentário:
"o espada português esteve brilhante e

os seus naturais chegavam ao infinito..."
O Professor Vitorino Nemésio era na
realidade um aficionado com muitos
conhecimentos. No dia 20 de Feve-
reiro de 1978, em Lisboa, morria esse
intelectual brilhante, homem de rara
cultura, e o triste acontecimento fez
com que a Festa visse partir um ilustre
aficionado; porém, Portugal perdeu um
Homem de elevada estatura humana
e cultural; e essa partida muito veio a
empobrecer o nosso País. ¦


