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A obra que o leitor tem em mãos resulta de uma selecção 

criteriosa de estâncias de «Os Lusíadas» que reafirmam 

a universalidade e intemporalidade de uma obra datada de 

um período histórico que, à época, considerado áureo, 

apresenta já sinais de decadência.

Os comentários das autoras vêm justamente demonstrar 

que «Os Lusíadas» permanecem actuais e, citando o ilustre 

prefaciador, fazer com que o leitor perspective esta viagem 

dos portugueses como a viagem de cada um de nós, isto é, 

a de nos fazermos nós mesmos nautas do mar da nossa 

alma, enfrentando os perigos interiores, tornando-nos 

dignos da Ilha dos Amores,(…).

Finalmente, com esta obra, pretende-se que, num período 

em que a identidade nacional está ameaçada, cada 

português descubra em si potencialidades que ajudem 

a modelar o comportamento dos portugueses, lusíadas de 

hoje, «libertando-os» da ameaçadora «lei da morte».

 www.centroatlantico.pt
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