
 O Dito e o Feito: Cadernos 1984-1987. Salamandra. 1989 
caixas EL12-15 

 
 

Caixa EL12 
 

Pasta 1, org. por JMP 
Inclui vários textos e notas que serviram de base (ou são versões) da narrativa 
sobre JF, [ca 1988], e textos da “caixa verde, 1956-1966” (como a identifica 
JMP), que estavam dentro de um envelope sem identificação do autor. 

 
- [Textos/Versões parciais]: 

“Penar é pior que morrer”. 1980. 2 f. numeradas + 2 f. soltas. 
“Crónica dos anos cinza”. 2 f. [ca 1988]. Título alternativo a O 
Dito e o Feito. 
[Notas para a construção do personagem JF]. Ms., [ca 1988], 1f.  
[Títulos alternativos]. Ms., [ca 1988], 2 f. 
[Conjunto de textos soltos referentes a JF e versões do texto 
definitivo]. Ms., [ca 1988], 63 p.  

 
- [Textos da “caixa verde: 1956-1966”]: 

“Diálogo”. Ms., s/data, 4 p., (1 f.) 
“Metade da Verdade”. Ms., Sesimbra, Jul. 1959, 2 f. dobradas em 
bifólio. 
- “Das chamadas virtudes militares”. Dact., s/data, 9 f. 
“I-Antes; II-Depois”. Ms., s/data, 7 p. 
[Peça de teatro]. Ms., s/data, 7 p. 
“Sentado a uma mesa de café” : [inc.]. Ms., s/data, 2 p. 
“Não há ainda 2 semanas que saí de Alcabideche” : [inc.]. Ms., 26 
Fev. 1958, 3 p. 
“Situação dos soldados”. Ms., s s/data, 4 p. 
“Em que medida é possível a amizade?”: [inc.]. Ms., 5 Mar. 1961, 
2 p.  
“Mais uma vez no intervalo entre 2 etapas”: [inc.]. Ms., 2 Set. 
1962, 2 p. 
“Uma conversa como as outras”. Dact., s/data, 7 p. Tem junto 2 f. 
ms. 
“A cidade é como eu. Quanto mais percorro as suas ruas”: [inc.]. 
Ms., 6. Dez. 1957, 2 p. 
“Como tantas outras vezes sinto uma necessidade enorme de 
escrever” : [inc.]. Ms., 20 Jan. 1958, 1 p. 
“Será a vida apenas um diário renovado da sensação de 
impotência”: [inc.]. Ms.,18-26 Fev. 1961, 7 p.  
“Apontamentos de Sesimbra”. Ms., Jul. 1959.,  1 p.  
“Num restaurante do Porto, um industrial”: [inc.]. Ms., 3 Dez. 
1960, 3 p. 
“A cidade de G. apenas algumas dezenas de quilómetros  distante 
da capital”: [inc.]. Ms., Guarenas, Nov. 1962, 9 p.  



“Encontrava-me já há cerca de duas semanas naquela cidade 
francesa”: [inc.]. Ms. assinado, 22 Jan. 1956, 7 p. e parcialmente 
dactilografado, com acrescento do título:  “A morte e a vida”. 1 p. 

 
- “JF – pasta ‘boa’”. Sub-pasta identificada por JMP. Inclui várias folhas 
soltas com notas para os textos de JF. [ca 1988]. 
 
- “JF”. Sub-pasta identificada por JMP. Inclui várias folhas soltas com 
notas de marcos políticos 68-74, “Cronologias políticas do Marcelismo”, 
“Tópicos cronologia económica do Marcelismo”. [ca 1988]. 
 
- “Notas de Atenas”. Fotocópia de manuscrito assinado e datado de “19-
24 Out. 1983”. 
 
- “Diálogos sobre um livro”. Recorte do Diário de Lisboa, 18 Set. 1958. 
Primeiro texto publicado na imprensa por JMP. 
 
- “Elogio do boato”. Recorte do Diário de Lisboa, de 17 Out. 1968 

 
Pasta 2 

- Versões manuscritas e dactiloscritas dos textos do diário. Inclui notas 
manuscritas. 
- Índice dos textos seleccionados do diário. 
- Carta a Vicente Jorge Silva. Versão da carta publ. 26 Jun. 86.  
-“1º Projecto de ordenação das notas” e outros apontamentos. 
-Versões soltas manuscritas de partes do texto de O Dito e o Feito e outros 
apontamentos 
-Versões dactilografadas do texto sobre JF. Inclui notas e um recorte de 
imprensa. 
- “J e o Outro”. Versões de parte do texto sobre JF. 
- Bloco com notas escritas na Venezuela sobre conflitos laborais, entre finais de 
62 e Fev. de 63. 
- Texto para a contracapa do livro. Dact., 1 f. 
- “Os anos 80 e os desafios da Esquerda. Um inventário”. (1 f.). Inclui notas ms. 
(2 f.) 
-“A alternativa: Ficção científica ou humor negro” (4 f. ms.). Inclui mais 2 f. ms. 
com notas. 
- Recortes de imprensa (5) e notas ms. de JMP (4 f.) 
- Recorte da Revista do Expresso, com entrevista a Jorge Custódio. 

 
 
Caixa EL13 
 
Pasta 1 

Versões manuscritas de O Dito e o Feito 
 

Pasta 2 
“JCF” 2ª versão 
 

Pasta 3 



Versão dactilografada, “com emendas feitas e assinaladas” 
 

Pasta 4 
Fotocópia da versão dactilografada, com brochura. Inclui no interior texto não 
assinado sobre o livro e notas ms. do autor assinalando gralhas e outras 
emendas. 
 

Caixa EL14 
 
Pasta 1, org. por JMP 

Versão manuscrita de “O Dito e o Feito” 
 

Pasta 2 
Fotocópia de versão dactiloscrita com emendas manuscritas, brochada. 

 
Caixa EL15 
 
Pasta 1 

Provas tipográficas de O Dito e o Feito, com emendas do autor 
 
Pasta 2, org. por JMP 

“Textos citados no ‘Diário’”: conjunto de recortes de imprensa, alguns com 
notas manuscritas de JMP (entre outros, Le Monde, 1984, 1985,1986; Diário de 
Notícias, 1984,1985, 1986, 1987; JL, 1987; O Jornal, 1984,1985; Expresso, 
1984, 1986; 1987; Corriere della Sera, 1986; Fortune, 1989; Problèmes 
Economiques, 1972.  

 
Pasta 3 

Listas de ofertas, convites e rascunhos de dedicatórias 
 
Pasta 4 

Recortes de imprensa com textos sobre O Dito e o Feito: 
- Rodrigues da Silva. “Saber de Portugal Hoje”. Diário de Lisboa, 5 Dez. 
1989. Inclui fotografia de Abelaira e JMP. 
- João Camilo. “O Dito e o Feito de João Martins Pereira”. Jornal de 
Notícias, 11 Set. 1990. 
- Afonso Cautela. “ Guia espiritual da esquerda? O diário de Martins 
Pereira”. A Capital, 12 Dez. 1989. 
- Francisco Louçã. “ Estratégias de felicidade e conhecimento”. O 
“Jornal Ilustrado”, supl. de O Jornal, 16 Fev. 1990 
- Jorge Silva Melo. “Com cinco pedras na mão”. “A Mosca”, supl. do 
Diário de Lisboa, 1990. 

 
Pasta 5 

Fragmento de diário não publ. de JMP. A propósito da carta de Maria Velho da 
Costa. 14 Ago. 1984, 2 p. 

 


