ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE BENAVENTE

VOTO DE PESAR
URBANO TAVARES RODRIGUES
Urbano Tavar es Rodrigues, not ável artesão da língua portuguesa,
f aleceu no passado dia 08 de agosto.
Completava 90 anos em dezembro.
Urbano nasceu em Lisboa e passou a inf ância e parte da adolescência
em Moura, onde f oi criado no seio de um a f amília de latif undiários.
A inf luência do mundo rural, marcou de modo indelével a sua natureza,
o método e a substância da sua escr ita.
Em 61 anos de intensa atividade intelectual, Urbano f oi escrit or,
prof essor universitário e jornalista.
Autor de uma vast a e prolixa obr a literária, que ultrapassa as 100
publicações, repart idas por ensaios, contos, novelas, antolog ias,
romance, narrativas, crónica, teatro, f icção, biograf ias e viagens, têm
destaque o ensaio “A Flor da Utopia” e os romances “ Desta Água
Beber ei”, “Os Insubmissos” e a novela “ Solidões em Brasa”, onde entre
histór ias da espuma dos outros dias e do rumor da vida, em que tudo
passa e nada f ica, evoca a longa r esistência dos ant ifascistas à
ditadura.
Comunista, leu Mar x aos 14 anos, pela mão do cunhado de Álvar o
Cunhal, de quem foi próximo e amigo, af irmou um dia: “hei de ser
coerente até ao último instante”, dele, disse o ensaíst a Eduardo
Lourenço que “era um mosqueteiro audaz”.
Na sequência da sua detenção no f orte de Caxias, Urbano acentua a
sua inter venção como autor da literat ura de resistência à ditadur a
salazar ista.
Urbano disse um dia, que a sua relação com o Alentejo era
eminentemente poética e que f oi atr avés dessa magia que tomou
consciência das desigualdades e decidiu insurgir-se e lutar contra as
injust iças sociais.
Despojado dos bens, a seguir ao 25 de abril, doou as terras no Alentejo
aos que nelas trabalhavam.
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Urbano Tavares Rodrigues recebeu, entre outros galardões literários, o
Prémio Ricar do Malheir o, da Academ ia das Ciências de Lisboa, com a
obra “ Uma Pedrada no Charco”, o Prémio da Imprensa Cultural, o
Prémio da Associação Internacional de Cr íticos Literár ios, o Prémio
Vida Literár ia e o Grande Prémio de Contos Camilo Castelo Branco.
Nessa conf ormidade, a Assembleia Municipal de Benavente, reunida em
sessão or dinária no Salão Nobr e dos Paços do Concelho, presta a
homenagem a um destacado escr itor da língua de Camões e aprova um
vot o de pesar pelo f alecimento de uma f igura impar da nossa vida
coletiva.

Benavente, 19 de setembro de 2013
Assembleia Municipal de Benavente

Enviada para:





Sociedade Portuguesa de Autores
Família do escritor
Direção do PCP
Órgãos de Comunicação Social
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O Presidente da Assembleia Municipal de Benavente
- Carlos Alberto Salvador Pernes -
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