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Viagem do século XX em José Gomes Ferreira 

Reunem-se neste volume reúnem-se os textos apresentados no Colóquio Internacional "Viagem do Século XX em 
José Gomes Ferreira", realizado em 19 e 20 de Fevereiro de 2001, na Faculdade de Letras do Porto, por altura do 
centenário do nascimento do autor de O Mundo dos Outros. Lidas agora em conjunto, todas as comunicações 
abordam os pólos essenciais da obra literária e poética de José Gomes Ferreira (1900-1985), que atravessou o 
século XX com os cabelos ao vento e os bolsos cheios de contos e poemas, ou mesmo anotações de diário, na 
afirmação de ser um espírito irreverente e polémico, ousado e sempre comprometido e solidário com as gentes à 
sua volta. Incidindo na análise da sua poesia (Fernando Guimarães, Rosa Maria Martelo e Luís Adriano Carlos), nas 
suas memórias (Clara Rocha), no seu diário (Paulo de Medeiros) ou noutros aspectos de tão importante criação 
literára, este livro coloca o leitor em contacto com um dos maiores poetas portugueses deste tempo português, 
passados que são quase vinte anos sobre a sua morte. Mas esta forma de homenagem valoriza-se ainda pelo texto 
integral da mesa-redonda com Alexandre Vargas, Gastão Cruz, José Manuel Mendes e Raul Hestnes Ferreira, 
moderada por Isabel Pires de Lima, onde se revelaaram e discutiram aspectos muito interessantes da 
personalidade deste Poeta Militante que o foi até ao fim da vida. Em mais de trezentas páginas, é um livro que 
entusiasm pelo modo bem rigoroso de abordagem literária de um Poeta sempre em viagem por dentro de si e dos 
leitores que caminham a seu lado. Uma bela e justa homenagem a José Gomes Ferreira no centenário do seu 
nascimento que aconteceu nesta cidade portuense e exactamente na rua das Musas, de que já não existe a casa. 
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