João Patrício (1912-1999)

De nome completo João Maria Sarmento de Vasconcelos Patrício, era filho do Dr. Ladislau
Patrício, figura impar da cidade da Guarda, nasceu na cidade da Guarda em 1912.
Licenciou-se em Económicas e Financeiras.
Poeta e jornalista, é um Homem da Guarda.
Poesia de simplicidade e de sinceridade. Emoção e ritmo. Herdou do seu tio, Augusto Gil,
estas qualidades poéticas.
Palestrante, revela, nas suas conferências, a ilustração e a pesquisa, com provas e
exemplificações.
Além dos livros publicados, João Patrício manteve variada colaboração em revistas e jornais,
designadamente nos extintos "Fradique e Acção", bem como no "Diário de Lisboa", "Diário
popular" e "Diário de Luanda".
A obra de João Patrício caracteriza-se por uma análise de factos e de ideias onde o sentido da
interpretação prevalece sobre a judicação. Os seus ensaios revelam uma inteligência
compreensiva e vigilante, sem abdicar da estrutura ideológica que suporta a sua posição
intelectual.

Obras:
-

Fragmentos (1935)
Madrugada (1936)
Incoerências (1938)
Vilancetes (1950)
Miradouro do Mundo, crónicas (1957)
O Homem entre os Homens, conferência (1961)
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- Na chefia da Nação (1964)
- Augusto Gil, o Poeta e o Homem, conferência (1974)
- Pedradas a sorrir (1977)
- Quando as folhas caem das Árvores (1978)
- O poeta e o Mundo (1978)
- Augusto Gil, o Homem e o Amor, conferência (1980)
- O Passado que ficou (memórias) (1982)
- Ladislau Patrício, Médico-Humanista, conferência (1984)
- Augusto Gil, a sua morte e o seu espólio poético, conferência (1985)
- Dois Beirões Ilustres – Ladislau Patrício e Augusto Gil, conferência (1985)
- Conde de Armoso no ciclo dos "Vencidos da Vida", conferência (1986)
- Palestra sobre o Poeta João de Deus, na casa onde viveu e morreu o autor da "Cartilha
Maternal", conferência (1988)
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