AGOSTINHO DA SILVA
Professor e investigador português, George Agostinho Batista da Silva nasceu a 13 de fevereiro de 1906, no Porto, e
morreu a 3 de abril de 1994, em Lisboa, tendo vivido grande parte da sua juventude em Barca de Alva, no concelho de
Figueira de Castelo Rodrigo, junto ao rio Douro.
Após terminar, aos 22 anos, a licenciatura e o doutoramento em Filologia Clássica da Faculdade de Letras do Porto,
com a nota máxima de 20 valores, uma bolsa de estudo conduziu-o até à Sorbonne, em França.
Depois de regressar a Portugal, o filósofo portuense fundou, em 1931, em Lisboa, o Centro de Estudos de Filologia, encargo
que lhe foi atribuído pela Junta Nacional de Educação, e que seria posteriormente transformado no Centro de Linguística da
Universidade Clássica de Lisboa.
Quatro anos depois, em 1935, Agostinho da Silva foi demitido da sua condição de professor do ensino oficial por se
ter recusado a cumprir a chamada "Lei Cabral", isto é, a assinar uma declaração em que garantisse não pertencer a qualquer
organização secreta. Apesar de não pertencer a nenhuma organização desse género, Agostinho da Silva recusou-se a
assinar tal documento por ir contra as suas convicções pessoais. De 1935 até 1944 residiu em Madrid e em Lisboa, onde
viveu à custa do ensino particular e de explicações, tendo-se relacionado, por esta altura, com o grupo Seara Nova e com o
escritor António Sérgio.
Em 1944, foi excomungado pela Igreja, facto que o levou a abandonar Portugal para se fixar no Brasil, país onde

"É preciso estar sempre
crítico diante daquilo que se
vai admirar, o que é
diferente do ser crítico
daquilo que se ama. Diante
o que se ama, não se deve
ser crítico, deve-se deixar
que o amor nos possua. Mas
diante daquilo que se
admira, muito cuidadinho tem que se estar sempre
com objecção pronta, a ver
se podemos demolir aquilo
que admiramos e que não
serve afinal para nada."

desempenhou funções e ocupou cargos importantes no domínio da investigação histórica, mantendo sempre ligações de
docente com universidades brasileiras e com os Colégios Libres do Uruguai e Argentina.
Como representante do Brasil, cuja cidadania adquiriu em 1958, viajou pelo mundo inteiro (Japão, Macau, Timor Leste), onde
fundou, por exemplo, o Instituto de Língua e Cultura Portuguesa, em Tóquio, e os Centros de Estudos Ruy Cinatti e de
Estudos Brasileiros, ambos em Díli.
Em 1969, Agostinho da Silva, portuense com naturalidade brasileira há cerca de 10 anos, decidiu voltar a Portugal,
sendo reintegrado no Ensino Superior, na qualidade de aposentado como Professor Titular das Universidades Federais do
Brasil. Com direito a uma pensão de aposentação, também como escritor, em cujo currículo constam mais de 60 obras,
muitas delas publicadas durante a sua permanência no Brasil, como, por exemplo, Sentido Histórico das Civilizações
Clássicas (1929), A Religião Grega (1930), Miguel Eyquem, senhor de Montaigne (1933), A Vida de Francisco de Assis (1938),
A Vida de Moisés (1938), Sete Cartas a um Jovem Filósofo (1945), Herta. Teresinha. Joan (1953), Reflexão à margem da
literatura portuguesa (1957), Uns Poemas de Agostinho (1989), Do Agostinho em torno de Pessoa (1990decidiu, em 1976,
criar o Fundo D. Dinis para atribuição do prémio com o mesmo nome, prémio D. Dinis.
Para além de professor, filósofo e investigador, George Agostinho Batista da Silva notabilizou-se) e Ir à Índia sem
Abandonar Portugal (1994).
Tido como um dos grandes filósofos portugueses, Agostinho da Silva tornar-se-ia, nos últimos anos da sua vida,
ainda mais conhecido graças à sua participação no programa "Conversas Vadias" emitido pela RTP1.

