
OBITUÁRIO
Joaquim Veríssimo Serrão (1925-2020)

Autor de uma monumental História
dePortugalem 19 volumes, amigo
de Marcello Caetano, professor e es-
tudioso nato, morreu a 31 de julho,
em Santarém. Tinha 95 anos

(^^ omeço a trabalhar às seis da¦ manhã. Tenho o tempo muito

ocupado, sou presidente da
Academia Portuguesa de História,
eleito pelos meus colegas há 25 anos,
e não recebo um centavo. Vivo da
minha reforma, dos direitos dos

meus livros e todos os dias da minha
vida são para estudar", dizia, em en-
trevista ao jornal O Mirante, em mar-
ço de 1998. Não sabia "fazer mais

nada", sublinhava.
Tinha passado há muito a idade

da reforma e, no entanto, pouco ti-
nha mudado desde que, em 1970,
decidiu escrever a sua História de

Portugal. Completou-a em 2011,

redigindo 19 volumes que come-
çam antes do Condado Portucalen-
se e vão até à democracia, em esti-
lo apelativo, recheado de episódios
e apostado em realçar a grandiosi-
dade do País.

Também nos métodos, pouco mu-
dou ao longo das décadas, como ex-
plicou na mesma entrevista: "Habi-
tuei-me, desde sempre, cada vez que
leio um jornal ou um livro, a fazer fi-
chas. Por autores, por locais, por te-
mas. Tudo o que leio e me interessa,

faço o resumo numa ficha. Não te-
nho computadores, nem quero. Te-

nho as minhas fichas (...), tratadas por
ordem alfabética nos respetivos sí-
tios. Se eu quiser saber agora os pin-
tores portugueses do século XVI, vou
ali àquele ficheiro de pintores e tiro
40 ou 50 fichas. Tudo isto é resultado
de muitas leituras."

"TODOS
OS DIAS DA

MINHA VIDA
SÃO PARA
ESTUDAR.

NÃO SEI
FAZER MAIS

NADA",
AFIRMAVAUm escalabitano

formado em Coimbra
Joaquim Veríssimo Serrão nasceu em
Santarém, a 8 de julho de 1925,

e a História fascinou-o
desde criança. Es-
treou-se como autor
em 1947 com En-
saio Histórico so-
bre o Significado
da Tomada de
Santarém aos
Mouros em 1147

e como conferen-
cista com A mun-
dividência na poe-
sia de Guilherme
de Azevedo, em
1948, ano em que se

licenciou em Ciências

Histórico-Filosófi-

cas na Universi-
dade de Coim- .

bra, e foi leitor m
de Cultura ¦
Portuguesa na \
Universidade de

Toulouse entre
1950 e 1960. Nessa

instituição francesa
obteve o grau de

doutor em 1953, que reforçou em

1956, na Universidade de Coimbra.
Contratado como assistente da Fa-

culdade de Letras de Lisboa em 1961,
ascendeu a professor extraordinário
de História em 1965, dirigindo de-

pois o Centro Cultural Português de

Paris, até 1972, altura em que voltou

a Lisboa, tornando-se professor ca-
tedrático, e, logo a seguir, reitor da

Universidade, cargo que só exerceu
em 1973 e 1974 - amigo pessoal de
Marcello Caetano, último presidente
do Conselho do regime (como docu-
mentou nos livros Confidências no

Exílio, em 1985, e Correspondên-
cia com Marcello Caetano

1974-1980, em 1994), a queda
do Estado Novo motivou a sua

exoneração.
Afastado do ensino, que adora-

va, não cruzou os braços e conti-
nuou a estudar e a escrever a His-
tória de Portugal que havia ini-
ciado em 1970 (a par de centenas
de outras obras, sobre o Brasil, fi-

guras nacionais ilustres ou o libe-
ralismo), ao mesmo tempo que re-

gressava à sua cidade-berço e dileta,
onde foi presidente da Comissão Ins-

taladora do Instituto Politécnico de
Santarém e hoje há monumen-

tos e escolas com o seu nome,
e onde morreu, na última sex-

ta-feira, num lar, aos 95 anos,
deixando dois filhos, Vítor e

Adriana, ambos docentes na
Faculdade de Letras da Uni-
versidade de Lisboa.


