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29 de Dezembro de 1911

António Alves Redol nasce na Rua do 
Açougue, hoje Rua dos Heróis da Guerra Pe-
ninsular, n.º 18 - 2.º andar, em Vila Franca de 
Xira, fi lho de António Redol da Cruz, marça-
no, e de Inocência da Purifi cação Alves, cos-
tureira. É neto de João Redol e Ana da Guia, 
ambos originários da Golegã, e de Venâncio 
Alves e Maria da Purifi cação, da região de 
Bucelas. 

1913  

Provavelmente neste ano, o pai abre uma 
mercearia na Rua do Alegrete, artéria que 
à data talvez já fosse denominada Rua 5 de 
Outubro, hoje Rua Luís de Camões, no local 
onde actualmente existe o edifício dos CTT. A 
família vai morar no n.º 122 - r/c na mesma 
rua, mais conhecida, então e ainda hoje, por 
Rua dos Varinos. Aqui vive até 1918, convi-
vendo com varinos e ciganos, jogando à bola 
e brincando às touradas ali mesmo ao lado, 
no Largo da Aclamação da República. Neste 
ano morre o irmão Carlos. Em 1915 morrerá 
o segundo irmão Carlos.

Casa em cujo 2.º andar 
nasceu Alves Redol em 
1911, na antiga Rua 
do Açougue, hoje Rua 
dos Heróis da Guerra 
Peninsular, em Vila Franca 
de Xira (fotografi a actual)

Alves Redol com sete 
meses

“Sim, nasci em Vila Franca de Xira, aqui à babugem do Tejo, nome 
que só aprendi na corografi a da escola, pois sempre lhe chamei mar. 
Em Vila Franca, e em 1911, mais concretamente em 29 de Dezem-
bro de 1911, num prédio pobre de segundo andar da então Rua do 
Açougue.”, p. 175

“Alinhavos para uma auto-biografi a”, Vértice, n.º 258, Março 1965, 
pp. 175-79

“Morávamos então na Rua dos Varinos, 
onde as mulheres me ensinavam palavras 
novas e brejeiras que nunca ouvira em 
casa. Puxavam-me para o canto do balcão 
da mercearia e ali examinavam toda a 
matéria malandra que me leccionavam 
a preceito, talvez para desfeitearem os 
meus caracóis de fi lho do regedor.”, pp. 
15-16

“Ponho em cima de qualquer caixote 
um gigo vazio de sardinha para inventar 
inimigo, um toiraço negralhão de testuz 
encarapinhado dos que me habitam os so-
nhos após as esperas que vejo da janela. E 
ali mesmo na arena do quintal, queimada 
de perigos e seduções, feitas as cortesias 
num cavalo de cabo de vassoura e cabeça 
de cartão recortado e pintado por minha 
mãe, ali mesmo, pois então!, farpeio oito 
toiros, a pé e a cavalo, passo-os de capote 
[…] recebo-os de cadeira à saída da 
gaiola para os enfeitar com bandarilhas, 
pegando-os a todos, e mais que fossem, 
caramba! Pegas de estarrecer qualquer 
homem da unha, como então o povo co-
nhecia os forcados, não fosse eu sobrinho 
do Luís Venâncio, pegador de garbo e de 
fama granjeada em três costelas partidas, 
ferreiro um tanto brigão quando o vinho 
cartaxano lhe toldava a pachorra.”, p. 18

“Antes de qualquer outra, guardo 
a imagem de um dos meus irmãos, a 
gatinhar. O meu pai abre a porta da rua, 
vem de chapéu, vejo-o a sorrir com o 
seu bigode negro de guias retorcidas […] 
e o meu irmão, o segundo dos Carlos, 
gatinha à pressa para ele […] A luz da 
manhã nimba-os de uma auréola de amor 
que nasce dentro de mim e me purifi ca. 
Fico atónito, tão carregado de ternura 
que não consigo dar um passo, como se 
o lastro dos afectos fosse demasiado para 
os meus 3 anos. Alguns meses depois a 
imagem estilhaça-se. […] Fico sozinho, 
embrulhado no terror dos meus pais. Até 
aos 4 anos incompletos a morte leva-me 
dois irmãos.”, p. 15

“Reinvenção de outra realidade pelo 
encontro da experiência pessoal com um 
drama comum” em Teatro I, 1966

Alves Redol com dois anos



22 Alves Redol  |  fotobiografi a 23Alves Redol  |  experiência africana

de Gaibéus. Supõe-se, pela ênfase que dá ao 
assunto, que a leitura destes livros tenha con-
tribuído para a sua viragem ideológica. Dirá 
mais tarde, numa entrevista à revista Itinerá-
rio, de Lourenço Marques: “Considero essa 
viagem e essa estadia decisivas para a minha 
vida: foi uma autêntica viragem.”

1930

Organiza com amigos, entre os quais Artur 
Bruto da Costa, uma equipa de basquetebol no 
Sporting Club de Luanda, da qual é o respon-
sável. No dia 18 de Maio realiza-se no campo 
do Ferrovia Atlético Club o primeiro jogo des-
ta modalidade em Angola, em que participa 
aquela equipa e a Associação Académica do 
Liceu Salvador Correia. Redol joga futebol na 
equipa da segunda categoria do Sporting, mas 
também na do Ferrovia.

No fi nal do ano contrai malária, fi cando 
entre a vida e a morte durante meses. É um 
amigo alentejano quem o trata.

1931 

No dia 30 de Abril desvincula-se da fi rma 
e pede passaporte para regressar ao então de-
signado por continente, o qual tem data de 6 
de Maio. Regressa “mais para a morte do que 
para a vida”, escreverá anos depois. A doença 
enfraquece-o para o resto da vida, não poden-
do, sequer, praticar desporto. Da experiência 
africana dará sinais em numerosos textos da 
sua produção literária.
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Com amigos em Luanda. 
Depois de sair da casa de 
Kol, viveu numa casa na 
ilha desta cidade

Na praia de Luanda. 
Redol é o segundo da 
direita e Kol o primeiro da 
esquerda

Carta remetida aos pais 
em 6 de Abril de 1929, de 
entre as muitas que lhes 
escreve de Luanda. 
Refere o dinheiro que 
tinha enviado; durante a 
sua estadia envia um 
total de cerca de 50 
contos

“Ainda em África deu a malária 
comigo. Estava numa ‘república’, a morte 
rondou-me durante seis meses e nunca 
mais posso esquecer a devoção de um 
amigo alentejano, o Rato, meu enfermeiro 
dedicado durante toda a doença. Para me 
dar de comer roubou galinhas.”, p. 176

“Alinhavos para uma auto-biografi a”, 
Vértice, n.º 258, Março 1965, pp. 175-79

Equipa de futebol do 
Ferrovia de Luanda. 
Redol está de pé, 
de boina, a meio da 
imagem. Fotografi a 
datada de 28 de Julho 
de 1928

 
Equipa de basquetebol do 
Sporting Club de Luanda, 
fundada por Alves Redol 
e amigos, entre os quais 
Artur Bruto da Costa. Esta 
equipa, de que Redol é o 
capitão, realiza o primeiro 
jogo daquela modalidade 
em Angola, no dia 18 de 
Maio de 1930, no estádio 
do Ferrovia, contra a 
equipa da Associação 
Académica do Liceu 
Salvador Correia

 
Passagem de um rio em 
jangada. Redol é o de 
gravata

 
Passaporte solicitado 
para poder deslocar-se 
para Lisboa, passado pelo 
Governo-Geral da Colónia 
de Angola, com data de 
6 de Maio de 1931. 
Pode ver-se como está 
emagrecido depois de 
contrair a malária

Guia de bagagem da 
Companhia Nacional de 
Navegação no paquete 
Angola, passada em 6 
de Maio de 1931, para 
viagem em 3.ª classe
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viagens através do Ribatejo, procurando to-
mar íntimo contacto com o seu povo … me 
absorve o tempo excedente da vida profi s-
sional.”

“Grupo Neo-Realista 
de Vila Franca” II
Neste ano fi ca completo o “Grupo Neo-

-Realista de Vila Franca”, segundo Garcez da 
Silva: Alves Redol, António Dias Lourenço, 
Garcez da Silva, Bona da Silva e os novos Ar-
quimedes da Silva Santos, Mário Rodrigues 
Faria e Carlos Pato na literatura, com Emílio 
Diniz Lopes na música e Júlio Goes nas ar-
tes plásticas. É um ano em que surgem muitas 
manifestações do que viria a ser designado por 
Neo-Realismo. 

Em Fevereiro, Bukharine é preso na 
União Soviética e acusado de traição. Este 
facto provoca em Redol grande perturba-
ção, pois fora em livros daquele intelectual 
revolucionário que aprendera muitas noções 
do marxismo.

1938

Publica dois artigos em Sol Nascente sobre 
o romancista brasileiro Amando Fontes, que 
lançara em 1937 Rua do Siriry, mas não es-
creve qualquer texto para Mensageiro do Ri-
batejo ou para O Diabo. Exceptuam-se dois 

poemas assinados António Alves saídos neste 
último jornal numa página intitulada “Novos 
Poetas”, em que surgem igualmente poemas de 
Arquimedes da Silva Santos e Garcez da Silva. 
Também não há notícia de actividades públicas 
culturais do Sport Lisboa e Vila Franca, embo-
ra as desportivas continuem. Redol deve andar 
muito ocupado com o seu primeiro livro. 

Por esta altura, ou no ano anterior, muda 
de residência a conselho do médico, pois por 
cima de sua casa mora um vizinho que tuber-
culizou; com a tendência da família Alves para 
a tuberculose, todos os cuidados são poucos. 
Vai residir para a Rua Manuel Afonso de Car-
valho, n.º 13, junto ao Mercado Municipal. 
Em Julho, Redol e Maria vão passar duas se-
manas em Alpedrinha, localidade onde esta-
diam pessoas com fraqueza de pulmões. Redol 
fotografa as construções com interesse históri-
co e tira apontamentos.

Surgimento do Neo-Realismo
Este é um ano em que a produção neo-

-realista começa a afi rmar-se. São publicados 
trabalhos de fi cção e/ou poesia de Afonso 
Ribeiro, Mário Dionísio, Manuel da Fonse-
ca, Fernando Namora, João José Cochofel, 
Joaquim Namorado e outros, especialmente 
em O Diabo e em Sol Nascente, alguns ain-
da em 1937, embora quanto aos de Namora 
e Cochofel (ainda presencistas), e mesmo à 
maioria dos de Afonso Ribeiro, se possa pôr 
em dúvida a sua orientação neo-realista. Os 
neo-realistas de Vila Franca também publicam 
vários textos. António Ramos de Almeida 
lança o livrinho de poemas Sinal de Alarme 
e Afonso Ribeiro o livro de contos Ilusão na 
Morte, no qual os dois últimos contos são já 

diferentes dos dos outros trabalhadores que 
ali estão. Rodrigues Lapa incita-o e, nas fé-
rias de Julho, vai para aquela aldeia munido 
de uma máquina fotográfi ca e de cadernos 
de apontamentos. Vê tudo o que ali se passa, 
entrevista pessoas, fotografa meios de produ-
ção artesanais e agrícolas, peças do folclore 
local, gente e casas, desenha vários dos ins-
trumentos e peças observados. Em Setembro, 
volta ao local para continuar a recolha e as-
sistir às festas de Nossa Senhora da Glória. 
É provável que ali tenha estado mais vezes, 
apanhando boleia de um amigo de Vila Fran-
ca, Francisco Vitorino, que se desloca para 
aquelas bandas numa camioneta a vender 
peixe. No fi nal do ano tem pronta a primeira 
versão do estudo.

Continua a colaboração no jornal O Dia-
bo, mas em Mensageiro do Ribatejo publica 
um único artigo onde escreve: “Nas minhas 

“Certo dia, Tio Bento chamou a minha 
atenção para um facto que a já ferira: a 
igualdade das casas na sua altura, no seu 
aspecto, não havendo ali preocupações 
de se dominarem pelo pé-direito das 
empenas. […] E para me confi rmar o que 
ia dizendo, teve esta frase bela, pujante de 
poesia e realidade: – Ora repare o senhor. 
Aqui, o fumo das chaminés não alteia.”, p. 
180

Glória - Uma Aldeia do Ribatejo, 1938
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“– Quais as condições de aparecimen-
to do chamado neo-realismo?

– As geradas por uma nova etapa 
histórica no caminho da humanidade. Para 
um colectivo anseio social tinha de surgir 
uma outra expressão literária. E assim 
como esse anseio é a nova síntese das 
contradições da sociedade, assim o neo-
realismo pretende ser a síntese de todas 
as escolas literárias antecedentes.”

Entrevista ao jornal Itinerário, n.os 
58-59 (Julho-Agosto 1946), Lourenço 
Marques

Procissão durante as 
festas de Nossa Senhora 
da Glória na aldeia de 
Glória do Ribatejo, em 
Setembro de 1937. É uma 
das muitas fotografi as 
que Redol ali fez nesta 
ocasião e em Julho, para 
o seu estudo sobre a 
aldeia

Viúva à porta de sua casa 
em Glória do Ribatejo, 
numa rua de construções 
típicas da aldeia (Julho ou 
Setembro de 1937)

  
Desenho de Alves Redol, 
de entre os muitos que 
então fez de peças do 
artesanato e da vida 
local de Glória. Neste 
caso, representa-se uma 
pequena bolsa em lã para 
moedas, a “pataca”. Com 
base nesses desenhos e 
em peças originais, Júlio 
Goes fez os desenhos que 
ilustram o livro Glória - 
Uma Aldeia do Ribatejo. 
As fotografi as da 1.ª 
edição são da autoria do 
escritor

Um dos numerosos 
apontamentos de Alves 
Redol para a realização 
do estudo de Glória.  
Neste regista-se a frase 
com que termina o 
livro: “Aqui o fumo das 
chaminés não alteia”

Em Alfange, perto da 
Ribeira de Santarém, nos 
anos 40, com um grupo 
de avieiros que constrói 
a sua “caçadeira”, termo 
corrente como era 
designado o barco para a 
pesca no Tejo
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A convite do director do Jornal de Notí-
cias do Porto, Manuel Pacheco Miranda, Re-
dol participa no júri do Concurso de Vestidos 
de Chita que, com a presença de milhares de 
pessoas, parece ter-se realizado nos jardins do 
Palácio de Cristal.

Douro I
Em Setembro Redol vai pela primeira vez 

ao Douro, contactando com José Arnaldo 
Monteiro e Francisco Tavares Teles, que vão 
ajudá-lo a recolher material para o capítulo 
sobre a região numa publicação com vários 
colaboradores, coordenada por ele, intitulada 
Trabalho em Portugal. Este projecto, como 
outros colectivos que Alves Redol planeia, 
gorar-se-á.

Sobe e desce o rio Douro nos barcos rabe-
los, no segundo caso transportando as pipas 
de vinho, sente a perigosidade dos “pontos” 

– locais onde o rio é traiçoeiro – observa todas 
as manobras dos barqueiros, registando tudo 
em apontamentos e com a máquina fotográfi ca. 
No seu espólio existe uma colecção magnífi ca 
dessas fotografi as. Na mesma ocasião, assiste 
às vindimas e fotografa cenários de miséria no 
Baixo Douro. 

Do mesmo modo, fotografa cenas de tra-
balho pesado nas ruas do Porto. Vai ainda às 
minas de S. Pedro da Cova, onde fotografa os 
trabalhos no seu exterior, em particular o tra-
balho infantil. É uma colecção muito interes-
sante. Não há fotografi as do interior da mina. 

O escritor fi ca deslumbrado com o Douro 
e, frustrado o projecto, logo pensa certamente 
noutra forma de lhe render preito.

Piteira Santos escreverá na década de 80: 
“De 1939, Gaibéus, a 1943, Fanga … Alves 
Redol milita e escreve.” Que quer dizer? Que 
em 1943 Redol deixa de militar? Neste ano, 
em Novembro, realiza-se o 3.º Congresso do 
PCP, o primeiro ilegal e o primeiro depois da 
reorganização. Sabe-se que Redol é propos-
to para o Comité Central, pois tivera um pa-
pel importante na reorganização do sector pel importante na reorganização do sector pel importante na reorganização do sector 

  
Redol com barqueiros 
dos rabelos do rio Douro, 
em Setembro de 1943. 
Na ocasião, sobe e desce 
o rio pela primeira vez e 
fotografa as manobras 
dos barqueiros

  
Grupo de trabalhadores 
durienses em 1943

Trabalho infantil na mina 
de S. Pedro da Cova em 
1943

Trabalho de mulheres 
na mina de S. Pedro da 
Cova em 1943. Supõe-se 
que é com base nesta 
experiência que Alves 
Redol escreve o argu-
mento do fi lme Seara 
Negra, que não chega a 
ser realizado, apesar de 
ter sido assinado contrato 
em 1947 entre o escritor 
e a empresa Cineditora, 
representada por Vasco 
Morgado e Constantino 
Esteves
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é resultado de uma grande remodelação do 
texto, quase um novo livro. E o seu prefácio é 
uma peça importante na bibliografi a do escri-
tor, explicando algumas coisas. No exemplar 
que oferece a Mário Dionísio, o autor escreve: 
“Devo à tua sinceridade e à tua camaradagem 
… muito daquilo que hoje sou. Quero dizer-
-to hoje, de olhos nos olhos, com a lucidez de 
quem se rasga todos os dias para se situar nes-
te mundo. Obrigado!”

Relembre-se que Fanga em 1963 e Gaibéus 
em 1965 também sofrem alterações, embora 
menos profundas que Avieiros. E que as 2.as 
edições de Uma Fenda na Muralha e de Bar-
ranco de Cegos sofrem modifi cações, tal como 
a 3.ª edição de A Barca dos Sete Lemes.

No fi nal do ano, são editados A Flor Vai 
Ver o Mar e a Flor Vai Pescar Num Bote, com 
ilustrações de Leonor Praça, livros que têm a 
indicação “Para ler e colorir”. A ideia é que as 
crianças façam seus os livros, pintando com 
lápis de cor os desenhos a preto e branco do 
interior, já que as capas são a cores. 

Neste ano sai uma tradução alemã de A 
Barca dos Sete Lemes através da editora Volk 
und Welt, de Berlim.

Escritores consagrados apoiam 
os novos
A 28 de Outubro realiza-se na Livraria 

Quadrante, em Lisboa, uma sessão de apre-
sentação de quatro livros editados por Pu-
blicações Europa-América: a 6.ª edição de 
Avieiros, de Alves Redol, e as 1.as edições de 
Um Sino na Montanha, de Fernando Namo-
ra, De Noite as Árvores São Negras, de Ma-
ria Isabel Barreno, e Três Semanas em Maio, 
de João Palma-Ferreira, a estreia dos dois 
últimos como fi ccionistas. Os escritores con-
sagrados não se importam de aparecer com 
os novos! Isso mesmo é relevado pelo editor 
Francisco Lyon de Castro no discurso que en-
tão pronuncia.

Em Novembro Redol ajuda um primo da 
Golegã a resolver um problema grave com 
a empresa onde este trabalhava: tendo tido 
um acidente de trabalho que o incapacitara, 
a empresa não quer assumir as responsabili-
dades. Redol pede ao advogado de Santarém 
Humberto Lopes, seu amigo, que intervenha 
no assunto, e ele consegue uma solução a 
contento.

1969

Saída da Êxito. Entrada na Espiral
Entretanto, Alves Redol abandona a agên-

cia Êxito, onde a sua situação não se esclare-
cia, e junta-se mais uma vez a Alberto Ferreira, 
que fundara uma pequena agência, Espiral, na 
Av. da República, n.º 98 - 7.º Dto. Os mais 
importantes colaboradores da Êxito seguem 
Redol, tal como os mais importantes clientes. 
A Espiral, que em meados do ano já se muda 
para uma sede maior na Rua Almirante Reis, 
n.º 82 - 6.º Dto., torna-se a breve prazo uma 
das mais importantes agências de publicidade 
portuguesas, rivalizando com as de origem es-
trangeira, como tinha sucedido com a Êxito.

A saúde agrava-se
A saúde de Redol, que nunca mais fora 

robusta desde que contraiu a malária em An-
gola, apesar de todos os seus cuidados – che-
ga a escrever que a anemia já tinha passado 
– tem um agravamento por esta altura. A sua 
médica, Maria Julieta Gandra, receita-lhe me-
dicamentos para estimular o apetite, mas ele 
continua a emagrecer.

Julieta Gandra estivera em Angola a partir 
dos anos 40, relacionando-se com os intelec-
tuais angolanos que vieram a fundar o MPLA. 
Em 1959 fora julgada, acusada de actividades 
contra a segurança do Estado, e condenada a 
vários anos de prisão, tendo sido considerada 
“prisioneira do ano” em 1964 pela Amnistia 
Internacional. Redol tivera como médico psi-
quiatra, como já referido, Joaquim Seabra-Di-
nis, e como cardiologista Arménio Ferreira, 
originário de Angola. As análises eram reali-
zadas no consultório e laboratório do Profes-
sor Luís Dias Amado, que fora grão-mestre da 
Maçonaria, expulso da universidade e compa-
nheiro de Redol no MUD. Também Arquime-
des da Silva Santos o assistira muitas vezes. 

Em Maio está doze dias no Hospital Parti-
cular para uma estadia de repouso, mas a situ-
ação pouco se altera. Ainda vai ao Porto, onde 
passa uns dias em casa da sua amiga Marta 
Cristina de Araújo, e a Porto Manso.

Em 9 de Setembro envia uma carta ao 
presidente do conselho de administração da 
Fundação Gulbenkian, Azeredo Perdigão, 
acusando a recepção de uma missiva de 29 de 
Julho em que este o convida para a inaugu-
ração de “o Museu, a Biblioteca e as demais 

instalações culturais da Fundação Calouste 
Gulbenkian”. Pede desculpa “de não haver 
respondido ao convite” e justifi ca-se: “Uma 
longa doença explica a minha falta … O pro-
longado período de convalescença que ago-
ra se seguirá impede-me de estar junto de V. 
Exa. para lhe prestar a minha homenagem 
pelos instrumentos culturais postos ao servi-
ço do país.”

José Cardoso Pires, que está no King’s Col-
lege, em Londres, escreve-lhe em fi nal de Ou-
tubro: “Achei-te em baixo quando parti – e 
tenho a impressão que esse maldito orgulho 
de quereres fazer tudo bem onde te metas é 
que dá cabo de ti. Merda para a publicidade.”

Hospital de Santa Maria
Em meados de Outubro, assistido pelo 

médico Francisco Santos Costa, Redol tinha 
sido internado no Hospital de Santa Maria. 
Ao apalpar-lhe o fígado, duro como pedra, o 
médico percebe imediatamente o que se passa. 
Aconselha o seu internamento e pede análises 
e uma biópsia ao fígado. O veredicto de can-
cro é implacável, mas Redol não é informado; 
só os amigos e a família sabem. Visitam-no as-
siduamente na Clínica Médica, Piso 5, Quarto 
5. Mas muitos deixam de o fazer, não supor-
tando a visão de um homem quase cadáver. 
Alguns, como Lyon de Castro, apresentam-lhe 
projectos para o manter animado: propõe-se 
publicar uma edição ilustrada de Fanga, com 
desenhos que Manuel Ribeiro de Pavia fi zera 
nos anos 40 para uma edição nunca concreti-
zada. Maria Orquídea acompanha-o sempre e 
é ela que trata dos seus assuntos e entrega os 
desenhos ao editor.

Todavia, Redol percebe que a situação é 
muito grave e, num envelope amarelo como 

a cor do seu corpo e dos seus olhos, escreve o 
que acabam por ser as suas últimas palavras 
escritas:

“Herdade da Palma
Existe uma estação de correios só para ele. 

Foi herói das campanhas coloniais contra os 
índios (?).

Não pode deitar-se sobre o fígado para não 
estragar o resto que lhe sobeja da cerveja, do 
damão e do paludismo (falar do seu honrado 
comércio).

Por outra banda, deita-se um pouco de tra-
vés para que a injecção lhe faça efeito. Está in-
chado dos pés e há que pô-los do tamanho de

…
––––––––  
Escuridão”

Duas das últimas 
fotografi as de Alves 
Redol. Mais magro, 
nota-se-lhe a amargura 
no rosto

Últimos apontamentos 
tomados na cama do 
Hospital de Santa Maria. 
Sente que o fi nal se apro-
xima. Escuridão!
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Avieiros, 1942

Edição da Livraria Portugália, 
capa de Manuel Ribeiro de Pavia

Primeira página - original Fanga, 1943

Edição da Livraria Portugália, 
capa de Fred Kradolfer

Espólio, 1944

Edição do autor

Anúncio, 1945

Edição de Editorial Inquérito, desenho da capa 
de Manuel Ribeiro de Pavia

Primeira página - original

O Comboio das Seis, 1946

Edição de Edições Academia - Académica 
Editora, Limit.

Le Roman du Tage, 1946

Edição da Union Française Universitaire

Porto Manso, 1946

Edição de Editorial Inquérito, desenho da capa 
de Manuel Ribeiro de Pavia

Forja, 1948

Edição do autor

Primeira página - original A França - Da Resistência à Renascença, 1948

Edição do autor
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A Hétevezös Bárka (A Barca dos Sete Lemes), 
1971, trad. Hargitai György

Edição de Kossuth Könyvkiado, Budapeste

Trad. em mandarim (Barranco de Cegos), 2000, 
trad. Sun Cheng Ao

Edição do Instituto Português do Oriente, Macau

Otchlan Slepców (Barranco de Cegos), 1985, 
trad. Bozena Olesiowa

Edição de Wydawnictwo Literackie Kraków, 
Wroclaw 

Covek Sa Sedam Imena (A Barca dos Sete 
Lemes), 1965, trad. Miodrag Bulatovic

Edição de Graficki Zavod

Der Mann Mit Den Sieben Namen (A Barca dos 
Sete Lemes), 1968, trad. Andreas Klotsch

Edição de Volk und Velt, Berlim

The Man With Seven Names (A Barca dos Sete 
Lemes), 1964, trad. Linton Lomas Barett

Edição de Alfred A. Knopf, Nova Iorque

Fanga, 1951, trad. Zdenék Hampejs

Edição de Ceskoslovenský Spisovatel, Praga

Pristav Manso (Porto Manso), 1949, 
trad. Milada Fliederová

Edição de Ceskoslovenský Spisovatel, Praga

Kapitálu: svedectvi dila pokrokových autoru 
(Antologia), 1953

Edição de Mladá Fronta, Praga

Portugiesische Erzäler (Antologia de autores 
portugueses), 1962

Edição de Aufbau-Verlag, Berlim

Portugiesische Erzälungen Des Zwanzigsten 
Jahrhunderts (Antologia de autores 
portugueses), 1997, publ. Curt Meyer Clason

Edição de Beck & Glückler, Freiburgo

Maravilhas do Conto Português, 1957, org., pref. 
e notas de Edgard Cavalheiro

Edição de Editora Cultrix, São Paulo




