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Mestrado em Edição de Texto 

Técnicas de Edição 

 

Professor Rui Zink                                 28 de Junho de 2013 

 

Ana Mendes nº 25335 

Catarina Guerra nº 25627 

 

Trabalho Final 

Entrevista à Editora Zéfiro 

 

No âmbito do projecto final de entrevistas a editoras planeado pela turma de 2012-2013 

do seminário de Técnicas de Edição, as alunas Ana Mendes e Catarina Guerra decidiram 

entrevistar a editora Zéfiro. O motivo desta escolha prendeu-se, sobretudo, com o carácter 

independente desta editora, assim como com a especificidade dos temas abordados pela mesma. 

A Zéfiro nasceu em 2005 como editora de livros ligados ao Esoterismo e à espiritualidade, mas 

também à História e à Filosofia. Com esta entrevista as alunas pretendiam mostrar um mundo 

editorial concreto: o da pequena editora especializada e temática, que se diferencia em larga 

escala dos grandes grupos editoriais. 

Para tal, foi optado um enquadramento de tom leve e jocoso na entrevista através de 

uma narrativa autoral em forma de diário, ao qual se juntam pequenas ilustrações. 

  

  

 Universidade Nova de Lisboa   

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 
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18/05/2013, Sábado 

 

Caríssimo diário, 

 

Ricas vidas, as de um diário, aconchegado na gaveta de uma secretária, sem frio ou 

calor a atrapalhar. Ricas vidas, sim senhor. Já o infeliz estudante do mestrado em Edição 

de Texto tem de se submeter às vontades dos deuses controladores da atmosfera e conseguir 

a proeza de apanhar uma constipação no mesmo dia em que se apanhou uma insolação. 

Em bom rigor, não apanhei nenhum dos dois, mas muito bem poderia ter apanhado! Isto 

tudo se deve a uma bendita entrevista de um desgastante trabalho final para a cadeira de 

Técnicas de Edição. 

A turma da supra citada cadeira decidiu concretizar entrevistas a diferentes editoras e 

compilá-las num bonito livro no fim do semestre. A editora que a Catarina e eu escolhemos 

foi a Zéfiro. Porquê?, pergunta o excelso diário. Porque queríamos perceber como 

sobrevivem as pequenas editoras independentes num país quase controlado pelos dois grandes 

grupos editoriais. Facto é, meu caro, que as pequenas editoras não só sobrevivem, como 

também, e principalmente, sofrem menos de distúrbios do sono, uma vez que são verdadeiros 

devotos do livro em detrimento do eventual capital que deles possa advir. E foi, 

essencialmente, esse aspecto que quisemos valorizar. 

Tratei de contactar a editora, propondo a concretização da entrevista num dia próximo. 

Disseram que sim senhora, mas ficou o dia por marcar. Que faz uma esforçada estudante 

de mestrado nesta situação, ilustre diário? Vai ela à montanha, invertendo-se o provérbio 
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e retirando-se a deificação da pessoa do estudante, já habituado às pisadelas da vida. Em 

todo o caso, foi literalmente a uma montanha que fui, porque a Zéfiro está situada na 

Serra da Sintra que, como vossa eminência saberá, não é mais que um conjunto de 

montanhas nas periferias da capital. Como possuo o privilégio de ter um bom amigo que 

conhece bem aqueles lados e recorrentemente lá passa, o Charlie, fizemos da viagem de 

negócios uma passeata pela serra com desvio para a Zéfiro. Isto, meu bom diário, não 

precisa o professor de saber. Porém, foi exactamente assim que aconteceu. 

Lá partimos, e aquando da chegada ainda tivemos alguns momentos para espreitar 

a Ishtar, a loja esotérica e livraria da editora. É um espaço simpático, com pessoas 

simpáticas. Eventualmente, deparei com a Sofia, editora da Zéfiro juntamente com o 

Alexandre, que me disse «Vem entre 4ª e 6ª feira à tarde, ou no fim-de-semana a qualquer 

hora.». Agradecida, fui respirar os brandos ares de Sintra o resto do dia. 

Foi assim, excelente diário, que passei mais um dia sem fazer o trabalho de Crítica 

Textual. 

 

24/05/13, Sexta-feira 

 

Mui honrado diário, 

 

Se há algo que se aprende com a prática, meu caro, são as coisas do mundo da 

edição. Hoje aprendi uma valedoura lição: Quando o estudante quer entrevistar alguém do 

mundo editorial, deverá juntar os dois neurónios que tem no cérebro e lembrar-se de que a 
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época da Feira do Livro é péssima para aborrecer editores. Regressei hoje à venturosa 

Serra com o meu paciente amigo Charlie para me deparar com a dura realidade – «O 

Alexandre? Está na Feira do Livro. Não sei quando volta.». Foi neste dia, caríssimo, 

que lancei uma praga contra a Feira. Amaldiçoada seja! 

Felizmente lá consegui marcar um dia concreto para a entrevista, domingo, vinte e 

seis, mas, ainda assim, que dia improfícuo! Nomeadamente por tê-lo passado sem tocar 

em Crítica Textual. 

Ah, que dia demoníaco! 

 

26/05/13, Domingo 

 

Probo diário, 

 

Sou grande, excelência, grande! Eu e a Catarina, com o seu prestável gravador. 

Porque, nobilíssimo, conseguimos a entrevista e conseguimo-la por meia hora! O que é um 

valoroso feito para quem nunca entrevistara ninguém. 

Chegadas ao já familiar pub, esperámos pelo editor da Zéfiro, o Alexandre Gabriel, 

que nos ia disponibilizar algum do seu contado tempo. Assim que nos encontrámos, 

escolhemos um local sossegado onde pudéssemos passar às questões. Ficámos, portanto, 

instalados numa acolhedora mesa de madeira, se não me falha a memória, sentados em 

troncos de árvores cortadas. Mas tudo muito civilizado, não ficámos sentados quais símios 

em ramos de arvoredo. 
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A primeira questão era inevitável: Como surgiu a ideia de criar esta editora? Ao que 

o simpático Alexandre inspirou fundo e respondeu: «A ideia de criar a Zéfiro surgiu, 

sobretudo, porque sou um apaixonado por livros. Hoje em dia, a Sofia está comigo na 

editora, juntou-se logo em 2006, um ano depois de a editora ter sido criada. Portanto, na 

altura, criei-a sozinho e foi na sequência de uma paixão por livros. Não pelo livro ou pela 

literatura em si, mas por aquilo que ele veicula e, em particular, por várias temáticas que 

nós temos vindo a abordar, sobretudo o esoterismo, a filosofia, a história, aspectos menos 

comuns, ou as visões menos comuns, mas igualmente sérias, destas três áreas. Achávamos 

que em Portugal  havia uma falta de livros publicados nestas áreas, livros que nós já 

conhecíamos editados em francês, editados em inglês e também de autores portugueses que 

estavam esquecidos e que nós voltámos a pegar. Alguns deles já não estão entre nós, mas 

com muitos estabelecemos uma amizade ainda em vida. Portanto, partiu sobretudo de um 

gosto por estas áreas literárias. E foi na sequência também, em termos de experiência, de 

um boletim do qual fizemos parte, que era o Boletim Lusophia, que existiu durante cerca 

de quatro ou cinco anos. O subtítulo era «Espiritualidade, Cultura e Tradição» e isso foi 

um projecto que levou à criação da editora.» 

Como eu estava algo ansiosa (sempre foi a minha primeira entrevista, meu caro!), 

acenei, disse «Sim, senhor, muito bem.» e passei ao que tinha preparado, com boa dose de 

parvoíce: «As grandes editoras são ricas, mas perdem nas relações humanas. Na Zéfiro 

sabem-se os nomes de todos os funcionários?» 
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Para meu feliz alívio, o Alexandre não só é simpático, como evidencia elevado grau 

de inteligência, o que facilita a comunicação. Entre risos, 

respondeu: «Sabemos e não é muito difícil, porque sou só 

eu e a Sofia. Somos só os dois.» 

Inquiri-o, seguidamente, sobre a divisão das funções. 

«A nossa filosofia está muito ligada à natureza. E isso tem 

implicações a todos os níveis possíveis e imaginários, nomeadamente ao nível de distribuição 

de funções. Quando nós vamos passear num campo selvagem, as plantas certas nascem no 

sítio que tem as condições certas para que elas possam nascer, e, da mesma forma, nós 

trabalhamos nesse sentido e no molde natural, e, também dessa forma, os nossos 

colaboradores, não funcionários, são pessoas que colaboram, porque nós privilegiamos a 

hierarquia circular, em qualquer situação. Nesse sentido, os nossos colaboradores 

trabalham também de uma forma natural. Surgem na altura certa, fazem aquilo que é 

necessário, mas fundamentalmente eu e a Sofia Vaz Ribeiro é que asseguramos a base 

dos trabalhos editoriais da Zéfiro.»  

Já há algum tempo me intrigava aquela curiosa ligação entre a Casa do Fauno, o 

pub, a Ishtar, a loja esotérica, e a Zéfiro. Então perguntei se estes elementos funcionavam 

como uma espécie de triskelião. Ao que o Alexandre prontamente respondeu: «A Casa do 

Fauno, a Isthar e a Zéfiro, e também a Ordem dos Bardos, Ovates e Druidas. Esse 

poderá ser o centro invisível do triskelião, apesar de ser visível. Mas é a componente mais 

espiritual. Nos tempos antigos, os druidas eram responsáveis por uma vertente importante 

na cultura céltica, não apenas na vertente espiritual, como muitas vezes se pensa. Eles eram 
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também professores, eram também médicos, entre tantas outras funções. Uma das funções 

era a função bárdica, os bardos, de onde vem a nossa palavra trovadores, em occitano 

trobador. É uma palavra descendente da palavra bardo. E o bardo é aquele que dissemina 

o conhecimento e que perpetua o conhecimento e a memória. Na altura, eles não podiam 

escrever, eram proibidos, tinham de contar apenas com a memória, por várias razões. 

Utilizavam canções, contos e tríades. Hoje em dia já é um bocadinho diferente, já podemos 

escrever. Nesse sentido, nós temos também como símbolo da Zéfiro uma folha. Não é 

uma folha qualquer, é uma folha de carvalho, de um carvalho bebé, de Sintra. Ela foi 

desenhada a partir de um carvalho existente, não foi apenas criada artificialmente. Zéfiro 

é o nome do vento brando do Ocidente, que fecunda as éguas da Lusitânia. São éguas 

muito férteis, o vento é muito fértil, e os cavalos são muito especiais, pois eram considerados 

os mais velozes, na altura do Império Romano. É em relação a esse trabalho de 

disseminação e perpetuação do conhecimento que surge o nosso trabalho. Nesse sentido, a 

Casa do Fauno funciona como um espaço, um círculo, onde as pessoas se reúnem em torno 

destes vários assuntos, destes vários temas; a Isthar funciona como a nossa livraria oficial 

por um lado, por outro está ligada a projectos relacionados com as artes mágicas, numa 

vertente muita séria e tradicional, não numa vertente desfasada dos princípios éticos e morais. 

E nesse sentido, a Zéfiro tem estas várias vertentes, não é uma editora comum e nós também 

não somos pessoas comuns». 

Perguntei se a Isthar havia surgido como forma de a Zéfiro ter livraria própria para 

vender os livros. O agradável editor confirmou, mas acrescentou mais: «É um projecto 

independente, com a sua própria identidade, que é gerido pela Gisela Rodrigues e pela 
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Sofia Vaz Ribeiro. Surgiu como um aproveitamento do espaço que tínhamos aqui, este 

belo espaço em Sintra, que é a propriedade registada mais antiga de Sintra, que é a 

Quinta dos Lobos. Foi doada por D. Afonso Henriques ao mestre Gualdim Pais, passou 

pela Ordem de Cristo e depois foi sendo dividida. Mas é curioso que este local onde estamos 

fazia parte da antiga floresta de Almosquer, que era uma floresta sagrada. Almosquer em 

árabe significa cercania ou arrabalde, portanto era o limite da vila de Sintra. Por aqui 

passaram, entre outras personalidades, Gualdim Pais e Afonso Henriques e esta é uma 

zona com história e creio que não terá sido por acaso que nós viemos aqui parar. Ao mesmo 

tempo somos bafejados directamente pelo vento que vem do Ocidente.» 

E eu que o diga, fidelíssimo diário! Durante a entrevista, o bom do Zéfiro tornou-se 

algo incomodativo, nomeadamente por ser gelado e eu não ter ido prevenida. Mas um 

estudante tem de fazer o que o professor lhe impõe que faça e, por isso, firmemente continuei. 

«Ultimamente, o que tem tido mais saída: o hidromel, os incensos ou os livros?». Ele 

sorriu e respondeu que primeiro a pessoa queima um pouco de incenso, para elevar a 

consciência, depois escreve o livro, ou lê o livro, e depois celebra com hidromel. Eu concordei 

e aproveitei para perguntar qual havia sido o livro que mais sono lhe tirara e porquê? 

«Isso é uma pergunta difícil.», começou por dizer. «Pela sua complexidade de organização, 

paginação e execução, eu creio que o livro que terá dado mais horas de trabalho nos nossos 

escritórios terá sido o Codex Templi, um livro sobre os mistérios templários à luz da 

tradição. É também o livro que nós temos com maior número de páginas, portanto penso 

que terá sido o livro mais complexo que nós editámos. Reúne várias dezenas de autores 

portugueses e espanhóis e aborda os aspectos mais díspares ligados ao templarismo, ao 
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neotemplarismo, tanto na vertente histórica como metafísica. Sem dúvida que foi o livro 

que mais se impôs numas férias de Verão de 2007. (risos).» 

Antevejo, assim, para o meu futuro de editora, se os deuses me concederem tamanho 

privilégio, férias laboriosas e prolíficas. Heresia jamais pensada antes de 2008 e da 

intempérie financeira que o ano trouxe consigo. 

Prossegui. 

«Quantas vezes por semana se arrepende de ser editor?» 

Ele respondeu citando Confúcio: «“Escolhe como profissão algo que gostes de fazer, 

nunca mais terás de trabalhar na vida”. E o Agostinha da Silva também dizia que o 

homem não nasceu para trabalhar, nasceu para criar. Só que esta frase é muitas vezes 

mal-entendida, sobretudo pelos preguiçosos. Porque “não trabalhar” não significa não criar 

ou não estar ocupado, e Agostinho interpretava a palavra trabalho pela raiz, tripólio, que 

era um instrumento de tortura romano. E de facto, o trabalho é associado sempre a um 

sacrifício, a um esforço. Mas se nós conseguirmos fazer aquilo de que gostamos, ou 

colocarmos alguma criatividade naquilo que é o nosso ofício ou a nossa profissão, deixamos 

de trabalhar, passamos a criar.» E esta foi indubitavelmente a resposta que mais me 

aprazeu, não só porque citou Confúcio, mas essencialmente, prezado diário, porque confessou 

exactamente aquilo que eu queria ouvir: faz o que gostas e serás feliz. 

A entrevista continuou. 

«Já se tornou mito a ideia de um editor com vida pessoal e privada. Concorda com 

isto?» 
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«Como em tudo na vida, quando temos paixão por algo, quer seja uma profissão, 

uma arte ou um relacionamento, é óbvio que essa paixão vai estar sempre dentro de nós. 

Embora neste caso, a paixão – e ao usar o termo paixão não estou a usar a sua raiz 

greco-latina de pathos, de doença, patologia – seria uma patologia positiva, penso eu. 

Mas eu penso que o editor quando realmente gosta do que faz está sempre a pensar em 

novos projectos, em novos livros, em novas formas de canalizar e passar isso para o papel.» 

«E acha que, como editor e com aquilo que publica, tenta melhorar a vida dos 

leitores?» 

«Penso que qualquer editor tem esse papel, ou essa missão – dependendo do grau de 

dedicação à causa – de influenciar positivamente o mundo à nossa volta. Neste caso, 

defender a língua portuguesa, defender certos princípios que hoje são dados como arcaicos. 

E nós temos isso na nossa editora, temo-nos dedicado justamente a esses temas, que quanto 

a nós são intemporais e que devem ser valorizados numa altura de canibalização da cultura, 

que é a que nós vivemos hoje.» 

Estas agradáveis palavras soaram como um empurrãozinho simpático ao infausto 

estudante de Edição de Texto que chora todas as noites enquanto pensa que devia ter ido 

para Higiene Oral, como é o caso da minha pessoa. 

«Qual é numa editora a tarefa que nunca ninguém quer ter de fazer?» 

«Pode haver várias: ir buscar os livros à gráfica, preparar as expedições para os 

clientes, fazer uma revisão de um livro de quinhentas páginas, fazer notas-de-rodapé uma a 

uma… Esse tipo de coisas. Serão as tarefas mais mundanas.» Tenho para comigo, nobre 

diário, que é nestas situações que metem o estagiário a trabalhar. 
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«Nas bandas de rock e afins, o vocalista é aquele que toda a gente gosta, o 

guitarrista é o mais inteligente, o baixista é aquele de quem nunca ninguém se lembra e o 

baterista é o idiota. No mundo editorial existem departamentos com estas características?» 

«Na nossa editora, como temos um grupo pequeno e não propriamente vários 

departamentos, é um pouco difícil tentar fazer essa atribuição, mas penso que no jardim há 

várias flores, todas elas são belas, têm o seu perfume particular, só que a nossa consciência 

é perversa e tem a mania de destacar em termos de inferior e superior algo que por si só é 

orgânico, não é superior ou inferior, é uma parte do todo. Basta uma parte dessas falhar 

e falta um perfume. É como uma receita de culinária. O sal é uma coisa que aparentemente 

se usa todos os dias, mas basta não por na comida e ela perde o sabor.» A verdade, 

caríssimo, é que, colaboradores à parte, nunca tive conhecimento de um grupo de rivais que 

gladiam constantemente entre si e simultaneamente se dão tão bem como este, do mundo da 

edição. 

«Tem aversão a alguma altura do ano, por ser mais ou menos movimentada ou por 

outro motivo?» 

«Aversão não, mas há alturas mais complicadas. A altura da Feira do Livro, a 

altura do Natal também, a preparação de campanhas, preparação dos livros… Um 

editor nunca está descansado. Tem sempre imensas tarefas a fazer. Sobretudo quando é 

uma editora independente, como é o caso da nossa, e que não é um grande grupo editorial. 

Mas depois o gozo que daí advém e o sentimento de realização, não existe qualquer moeda 

ou câmbio financeiro que possa ser superior a isso. E em último caso, isso é o mais 

importante. Um editor tem de ter sempre uma elevada dose de loucura e de carolice.» Longa 
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vida a estas palavras que afastam best-sellers, mas abundam em ânimo para uma existência 

editorial culturalmente forte. Ainda que seja mau, é bom! 

«Tenho aqui uma imagem de Vercigentorix e outra de Viriato. Qual dos dois acha 

mais atraente?» (calma, meu caro, tudo isto tem um sentido, por mais ilógico que soe). 

 

 

 

 

 

 

«O Viriato foi chamado o terror dos romanos. Foi um grande chefe tribal lusitano 

que conseguiu reunir diversas tribos na Ibéria e que, naturalmente, eu julgo ser uma 

personagem histórica mais atraente, porque eu próprio sou lusitano e identifico-me com os 

lusitanos. Isso não me impede, naturalmente, de admirar todo o trabalho de Vercigentorix, 

apesar do terrível erro estratégico que fez em Alésia. Não Vercigentorix, mas os seus 

homens. Eles eram o último bastião do celtismo na Europa e foram cercados pelos romanos. 

O celtismo na Europa desapareceu por causa desta batalha. Depois Vercigentorix ofereceu-

se, sacrificou-se, foi torturado em Roma. Portanto, tanto Vercigentorix como Viriato 

foram homens de uma estirpe que hoje em dia é mais rara do que o ouro. Naquele período 

havia uma entrega superior a todos os níveis dos homens porque não temiam a morte. E 

assim viviam. Hoje em dia nós tememos a morte, e muitas vezes não vivemos, sobrevivemos. 

Vercigentorix Viriato 
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Acho que ambos são atraentes, mas eu, naturalmente, sinto maior empatia com o Viriato. 

Mas já deambulei demasiado (risos).» 

«Para seleccionar o mais atraente, usou os mesmos critérios que utiliza quando escolhe 

originais?» (aqui está, honradíssimo, o complemento do raciocínio anterior). 

«Na nossa editora, geralmente, somos nós que vamos à procura daquilo que 

queremos. Apesar de recebermos inúmeras propostas. Eu penso que hoje em dia muitas 

editoras, então com a modernização, com o correio electrónico, são bombardeadas todos os 

dias com dezenas, literalmente dezenas, de pedidos, muitos pedidos. Mesmo que a pessoa 

diga que não edita poesia, que não edita romances, chegam sempre esses pedidos, existe 

uma grande solicitação, e muitas vezes não lêem o que está no site, que indica aquilo que 

procuramos. Portanto, não podemos garantir resposta. 90% das vezes, vamos à procura 

dos títulos que queremos, porque somos uma editora que tem uma identidade própria e 

temos essa política. O que não invalida, e já aconteceu o caso, várias vezes, inúmeras vezes, 

de recebermos pedidos que nos pareceram extremamente interessantes, pela temática, pela 

forma como estão escritos, pela preparação literária e cultural do autor, e que nós aceitámos. 

A escolha de um original obedece a uma série de variáveis, portanto não é uniforme. Mas, 

regra geral, vamos à procura de livros que queremos e são esses que editamos.» 

«Então não há qualquer ligação entre o Viriato e as vossas escolhas editoriais?» 

«Não. Nós, por um lado valorizamos muito a língua portuguesa, e por isso é que 

não aderimos a este desacordo ortográfico. Damos muita importância ao campo literário, 

ao campo filosófico, também e sobretudo, porque é a filosofia que vai ser a mãe de uma 

série de coisas na sociedade e a falta dessa filosofia – que é o amor à sabedoria –, causa 
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esta degenerescência que nós vimos à nossa volta, porque é desvalorizada, assim como as 

artes, assim como o campo mais espiritual, não necessariamente religioso. Mas, 

naturalmente, essa portugalidade que me está no sangue não é uma portugalidade 

mesquinha ou sectória, é uma portugalidade mais no sentido de Agostinho da Silva, em 

que o português deve estar à solta, não se deve restringir ao país nem, em último caso, à 

própria língua. Portanto, Portugal pode representar por si só uma universalidade, e nessa 

universalidade pode abranger toda uma série de temáticas, de países e de línguas. Nós 

temos autores desde Espanha, França, Inglaterra, Irlanda, África, Brasil, temos autores 

do Oriente também, claro, sobretudo livros budistas e zen. Porque a tradição manifesta-se 

em todos os pontos do globo e, apesar das suas formas serem diferentes, o espírito que 

anima é idêntico, é o mesmo fogo que anima tudo o resto. Portanto, gostamos muito de 

Portugal, gostamos muito da língua portuguesa, mas não nos fechamos no nosso país.» 

E prossegui: «Que ano na editora foi tão problemático, que o editor não pôde levar 

a família ao Algarve, no Verão?» 

«Nós nunca tivemos um ano, por mais problemático que fosse, em que não tivéssemos 

tempo para ter o nosso próprio repouso. Quer seja no Algarve ou noutro local, é sempre 

importante fazer essas pausas. Os anos mais complicados foram exactamente os anos de 

quebra da distribuidora. Nós nascemos em 2005 e desde 2005 até 2013, portanto 

passaram oito anos – a Zéfiro foi registada no dia 21 de Junho de 2005, no solstício de 

Verão –, passámos por cinco distribuidores. Como deves imaginar, isto é muito complicado. 

E este ano tem sido uma lição. Os distribuidores por si só não conseguem sobreviver, porque 

as margens que os livreiros pedem hoje em dia são margens muito elevadas por comparação 



16 
 

há uns anos atrás. É por isso que os grandes grupos por onde passámos, grandes 

distribuidoras em termos numéricos e de expansão no mercado, com presença forte e muito 

competente e excelentes profissionais, não conseguiram aguentar as mudanças do mercado e 

provocaram à Zéfiro e outras editoras um grande, grande impasse financeiro. Foram dois 

dos períodos mais complicados que nós tivemos em termos de presença no mercado e da 

própria questão de equilíbrio sustentável da editora. Apesar de termos tido um erro de 

percurso em 2012, com alguns patos bravos da distribuição que pautam por tudo menos 

por honestidade e transparência – e infelizmente há vários no mercado e é preciso lidar com 

eles –, isso levou a que criássemos uma distribuição independente e directa, e neste momento 

estamos nos principais canais do país. Estamos a abrir cada vez mais contas de cliente, e 

isso faz com que tenhamos, de facto, uma presença real no mercado e defendamos a nossa 

marca. Isso foi uma coisa que nunca nenhum editor fez, da forma que um editor pode fazer, 

como é natural. Portanto, é preciso ter muito cuidado com os distribuidores. Eu penso que 

cada vez mais subsiste essa tendência, de um editor ou vários editores assumirem a sua 

própria distribuição. É a única hipótese de sobreviver. Existem várias editoras que 

trabalham nesse sentido. Por exemplo, no caso dos livros em particular, foi muito badalado 

na comunicação social de várias editoras que se queixavam dos inúmeros prejuízos que 

tiveram. Quando a uma distribuidora com quem trabalhámos entrou em processo de falência, 

a Zéfiro estava lá e foi a segunda editora mais prejudicada. Isso nunca foi divulgado na 

comunicação social. Foi um roubo financeiro gigantesco, monumental. Dois anos depois, 

houve um outro com uma outra distribuidora. O facto é que a nossa editora sempre 
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conseguiu sobreviver a tudo isto. Portanto, isto revela um pouco aquela história de David 

e Golias, de que às vezes as aparências iludem.» 

«Como conseguiram equilibrar-se?» 

«Com muito trabalho, com muito suor, com muita dedicação e…não baixar os braços. 

E acreditar, sobretudo, naquilo que fazemos.» Resposta esta que me fez recordar uma 

outra de Carlos da Veiga Ferreira que, quando inquirido acerca da forma como havia 

soldado as dívidas da Teorema, respondeu: «Pagando.». Precisamente. 

«Que frase melhor se aplica a uma editora que trabalha com áreas especializadas, 

como a Zéfiro, em tempos de crise: 

a) A Zéfiro é tão incrivelmente boa, que não é o leitor a vir à Zéfiro, é a Zéfiro 

a ir ao leitor e dizer-lhe: «Tome lá o livro. São 15€ e é se quer!» 

b)  Gostem de nós! Temos livros realmente interessantes e estamos dispostos a 

negociar entregas grátis de duas queijadinhas ali da Periquita por livro adquirido. 

c)  Fazemos assim, vá ali para a Baixa fazer publicidade à Zéfiro, mas dê-

me 15€ para me garantir que faz realmente o que lhe peço. No fim do dia, ofereço-lhe um 

livro.» 

O Alexandre riu-se e afirmou não utilizar nenhuma das opções. 

«Então como lidam com os vossos leitores em tempos de crise?» 

«Nós procuramos colocar um preço que seja suportável pelos leitores e tentamos 

realizar isso através da venda directa, através do nosso site, da nossa livraria, e ao mesmo 

tempo criando algumas promoções nos canais de distribuição. A Feira do Livro é sempre 

uma óptima altura, não só de aquisição dos livros como também de contacto entre os editores 
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e os leitores. Isso é um contacto muito profícuo que antigamente existia muito na Feira 

do Livro e hoje em dia terá diminuído um pouco. Por norma, essa ligação com o leitor é 

fundamental, porque se não houver leitores não faz sentido haver livros. Não bastam os 

editores porem os livros cá fora. E naturalmente que os livros que editamos são sempre 

interessantes para nós, e, nesse sentido, também criamos promoções para esses livros, para 

que cheguem mais perto dos leitores.» 

«Costuma ceder ao desespero e publicar um livro mau, mas que rende, ou prefere 

comer enlatados ao jantar e publicar obras geniais que ninguém lê?» 

«A Zéfiro não publica livros maus (risos). Tem de haver um equilíbrio em termos 

editoriais, porque a qualidade do livro ou do autor, por si só, não é suficiente para garantir 

a sobrevivência de uma editora. E nesse sentido é preciso um editor ponderar muito bem 

uma série de factores de risco quando está a editar uma obra. Naturalmente é preciso um 

compromisso entre a qualidade e aceitação da parte do público e o interesse para o público 

por essa mesma obra. Quando se tratam de livros que nós achamos geniais, nós não os 

deixamos de editar, fazemos tiragens específicas, mais especiais, tiragens limitadas assinadas 

pelo autor, etc. Publicamos o livro de outra forma. Há espaço para todo o tipo de obras 

numa editora como a nossa.». O que significa, estimado diário, que uma editora tem de 

controlar a sua sobrevivência para garantir longevidade. 

«Em dez segundos, enumere os títulos dos livros que salvaram a Zéfiro de declarar 

insolvência.» 
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«São duzentos títulos que nós temos. Todos eles contribuíram de uma forma ou de 

outra para manter a nossa editora. Não vou distinguir quais é que são, porque cada um 

deles tem o seu próprio peso.» Não enumerou, mas cumpriu os dez segundos. 

«A Zéfiro tem uma ligação muito especial com a Natureza. Não querendo 

influenciar a resposta, como acha que lida a Natureza com esta conversa de se publicarem 

livros em bugigangas electrónicas sem alma?» 

«A Zéfiro não publicou ainda livros electrónicos. Não tem previsto fazê-lo, pelo 

menos nos próximos tempos, até porque para nós um livro necessita de um suporte vegetal. 

Em todas as nossas publicações, cada folha de papel tem desenhada uma folha, a folha de 

carvalho que usamos para a Zéfiro e cada folha de papel é uma homenagem à árvore que 

tombou e que cedeu a sua vida para que pudesse 

ganhar a forma de um livro. Agora, para uma 

árvore tombar e ceder a sua vida a um livro é 

preciso que esse livro valha a pena. E é isso 

que nós nos esforçamos por fazer. Portanto, 

somos uma editora tradicionalista e vamos continuar a sê-lo. Não quer dizer que sejamos 

obtusos ou que não vamos mudar esta nossa abordagem, mas para já temos previsto apenas 

continuar a editar livros a contracorrente, sem entrar em modas estéreis e imbecis. E eu 

penso que os nossos leitores reconhecem isso em vários livros, aqueles que se interessam por 

estas temáticas. Obviamente que não há uma editora que agrade a todos. Nunca nada 

agrada a todos. Por esse motivo, temos previsto continuar a usar os suportes de papel, 

livros com cheiro, livros com peso, livros com tacto e livros com alma, sobretudo.» E, se me 
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permite o acrescento, honradíssimo, livros que preenchem prateleiras e olhos, pois que me 

aprazo a contemplar uma casa forrada a livros. 

«E não têm sentido da parte dos leitores uma necessidade de mudança para o digital?» 

«Creio que nunca tivemos na editora nenhum autor ou nenhum leitor a pedir-nos para 

editar em suporte digital. O suporte digital para nós é suficiente para paginar. Mas nós 

nunca lemos livros quando estamos no computador. Eu não considero leitura. Só quando o 

livro está na mão é que, de facto, tem o seu verdadeiro valor. Para nós, é a nossa visão.» 

«Se Merlin entrasse Zéfiro adentro, salvo seja, que livro lhe ofereceria? Porquê?» 

«Possivelmente o Oráculo Animal dos Druidas ou Os Mistérios dos Druidas. 

Seriam talvez duas das escolhas que eu daria ao Merlin. Porque Merlin naturalmente é 

ligado à natureza, os druidas também são e estão ligados à preservação da antiga sabedoria, 

que mete o Homem no seu devido lugar neste planeta que nós chamamos Terra. O Homem 

é apenas um componente e não o dono do planeta.» 

«Para concluir, qual é o maior desejo da Zéfiro?» 

«Que a Zéfiro continue a soprar o seu vento brando do Ocidente e a fecundar as 

ideias e os espíritos que se interessam por estes temas que editamos.» 

Assim terminou a tão-desejada entrevista e seguimos para a acolhedora Casa do 

Fauno beber um chá quente, que o bom Zéfiro quase me enregelara todo o encéfalo. E há 

que cuidar dos encéfalos, principalmente porque são cada vez mais raros. 

Foi o meu dia, confiável diário, que terminou sem que pegasse mais uma vez no 

renegado trabalho de Crítica Textual. 

 


