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Horácio, na sua Arte Poética, traça indelevelmente os contornos da intemporalidade como factor determinante da arte, quando desenvolve a defesa da convergência do utile et dulce na verdadeira obra de arte: “Recebe sempre os votos o que soube misturar o útil ao agradável, pois deleita e ao mesmo tempo também ensina o leitor: é este o livro que dá dinheiro aos sósios, que passa os mares e oferece ao célebre escritor imortal renome.” HORÁCIO, Arte Poética, Introdução, Tradução e Comentário de R. M. Rosado Fernandes, 2ª ed., Lisboa, Ed. Inquérito, 1990, vv. 338-345, pp. 105 e 106.  A última parte do enunciado remete-nos para a intemporalidade da obra de arte: aquela que conquista leitores, que ganha uma dinâmica universal e projecta o nome do artista no tempo. Nesse sentido O Crime do Padre Amaro, porque é desta obra que hoje aqui se fala, é uma obra de arte e podemos falar da sua fortuna literária. Quer isto dizer que a obra do Autor foi tendo e continua a ter uma grande aceitação junto do público.
Os biógrafos de Eça de Queirós procuraram tratar, de forma mais ou menos aproximada, a passagem do escritor por Leiria. Assim procedem António Cabral, Viana Moog, João Gaspar Simões, Luís Viana Filho e também, embora de forma parcelar, Alfredo de Carvalho.
O epistolário queirosiano não é muito rico no que ao período de permanência do Autor em Leiria diz respeito (do verão de 1870 ao verão de 1871) Eça de Queirós foi nomeado Administrador do Concelho de Leiria no Diário do Governo de 26 de Julho de 1870.. Apenas dois textos nos deixam conhecer a sensação que lhe causou a Leiria desse tempo. Uma carta a Jaime Batalha Reis e Antero de Quental, datada de Verão de 1870, e uma outra a Eduardo Coelho, de Agosto desse mesmo ano, fornecem uma imagem não muito positiva, reveladora de um certo tédio, o que era natural: Eça tinha vivido a agitação intelectual de Coimbra, tinha passado por Lisboa, por Évora, e acabava de regressar de uma viagem ao Oriente, não tinha em Leiria nenhum dos seus amigos. Nessas cartas diz o seguinte:
“eu estou desde que começou o meu exílio tão triste, tão profundamente enfastiado, tão sucumbido, tão cheio de desdém, tão perdido de vida, que só o esprit bête me prende a atenção e me move a viver. Imaginem-me aqui nesta terra melancólica, só, sem um livro, sem um dito, sem uma conversa, sem um paradoxo, sem uma teoria, sem um satanismo – estiolado, magro, cercado de regedores e devorado de candidatos!
A pena com que vos escrevo pesa-me como uma lança gótica: escorre toda em tédio.
A minha vida aqui é devorar jornais e telegramas, seguir num mapa toda a marcha dos prussianos; o melhor do tempo ocupo-o a ver em volta de mim morrer a minha vida.” (Cor: Vol. I. pp. 53-54) Queirós, Eça de, Correspondência, Org. de Guilherme de Castilho, Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda. Carta a Jaime Batalha Reis e Antero de Quental.

“Escrevo-lhe do meu exílio administrativo. Aborreço-me como Ovídio desterrado e como Francisco I prisioneiro. Penso na guerra: eis a minha ocupação.” (Cor: Vol. I. p. 57) Queirós, Eça de, Correspondência, Org. de Guilherme de Castilho, Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda. Carta a Eduardo Coelho.
A Leiria desse tempo fica nas páginas do Autor apenas enquanto representação ficcional Ana Teresa Peixinho escreveu o artigo “Leiria revisitada: a cidade vista pelo olhar de Eça de Queirós”, no Suplemento Comemorativo dos 450 da Diocese Cidade, do Jornal de Leiria de 18 de Maio de 1995, onde se apresentam as imagens ficcionais da Leiria queirosiana., moldura física e social que permite o enquadramento da acção e que, do ponto de vista ideológico, serve a sua intenção, seguramente muito anterior à sua vinda para Leiria como administrador do concelho. Fialho de Almeida Fialho de Almeida, Figuras de destaque. Lisboa: Liv. Clássica Editora, 1923, p. 138. refere um testemunho de Oliveira Martins, segundo o qual este romance seria o único que Eça terá trazido no ventre, atestando, deste modo, a sua longa maturação. Associar a génese de O Crime do Padre Amaro a episódios vividos por Eça em Leiria, como fazem, por exemplo, Viana Moog ou o P. Allyrio de Mello, não nos parece atitude correcta. O “Jornal de Leiria”, na sua edição de 19 de Outubro de 2000, refere ainda que esta obra queirosiana terá nascido de uma irritação de Eça, confrontado que foi com comentários menos felizes do pároco da Sé a um poema seu declamado num serão na pensão de D. Isabel Jordão, situada na R. da Tipografia, 13, onde Eça se tinha hospedado. Associa também a génese do romance ao episódio amoroso vivido pelo Autor com a mulher do barão de Salgueiro. O que tal associação procura desautorizar é o anticlericalismo de Eça de Queirós que, como se sabe, é matricial na sua ideologia e está associado, desde logo, à importância que o avô paterno terá tido na sua formação, para além da ressonância que teve a polémica Eu e o Clero (1850) de Herculano junto dos então estudantes de Coimbra. 
No n.º 2 de 10 de Janeiro de «O Distrito de Évora» (1867) escreve Eça: “Dificilmente em Roma rebentará o justo movimento popular que dissipará aquele mundo clerical e papal.” Queirós, Eça de (s/d). Da Colaboração no «Distrito de Évora» I, Lisboa: Livros do Brasil, p. 20.
Ainda no nº 2 de 10 de Janeiro diz: 
“Lastima-se geralmente a decadência da agricultura, e a tendência que manifestam os homens do campo a deixar os trabalhos agrícolas pelas profissões industriais. 
Estes dois factos prendem-se. E observa-se que não há homem do campo com uma pequenina fortuna que não procure fazer de seu filho um médico, um padre, um tabelião, um advogado, etc.; os mais pobres alcançam do cura que dê ao filho mais querido uma educação rudimentar, e no fim daquele aprendizado clerical, vai o filho do homem do campo passar três anos a um seminário.” Queirós, Eça de (s/d). Da Colaboração no «Distrito de Évora» I, Lisboa: Livros do Brasil, p. 172. 
No n.º 18 de 10 de Março, elogiando Garibaldi, diz também: “Garibaldi, segundo se pensa, vai tomar uma parte muito enérgica nas eleições da Itália. O seu manifesto assim o dá a entender. A sua política nisso será toda anticlerical.” Queirós, Eça de (s/d). Da Colaboração no «Distrito de Évora» I, Lisboa: Livros do Brasil, p. 209. 
Queremos com isto dizer que estamos de acordo com o que em nota introdutória à edição crítica de O Crime do Padre Amaro deixam dito Carlos Reis e Maria do Rosário Cunha:
“não se pode ignorar que os espaços romanescos privilegiados, a atmosfera social envolvente, o esboço de mentalidades e tiques culturais, talvez até a configuração de personagens […] são indissociáveis dessa experiência leiriense de Eça de Queirós. Experiência importante, repete-se, mas não absolutamente decisiva; insista-se no que ficou já dito; noutra cidade de província, Eça teria decerto escrito outro romance de costumes, que, contudo, seria provavelmente homólogo deste, no que toca a processos de trabalho e a motivações ideológico-literárias” (CPA: 30-31)
O Crime do Padre Amaro de Eça de Queirós é pela primeira vez publicado na «Revista Ocidental», entre 15 de Fevereiro e 15 de Maio de 1875, uma revista quinzenal, fundada por Jaime Batalha Reis e Antero de Quental. Esta publicação ocorreu sob uma grande polémica: Eça de Queirós tinha prometido escrever para a Revista o romance «Uma Conspiração em Havana»; no entanto, não consegue cumprir o prometido e, ao partir para Newcastle-on-Tyne, a 14 de Dezembro de 1874, deixa aos seus amigos da redacção o romance O Crime do Padre Amaro, contando depois revê-lo e refundi-lo, à medida que lhe fossem enviando as provas impressas.
A 6 de Janeiro de 1875, Eça escrevia de Newcastle:
Meu querido Batalha
Meu caro Batalha, que faz o Padre Amaro? Tenho esperado vê-lo chegar, espalmado num envelope, vestido de imprensa, com o seu crime às costas - mas tenho esperado debalde. Tens outros planos a respeito do romance para a Revista? Sofreu a mesma revista alguma alteração na sua laboriosa nascença? Tem sido impossível passar a letra de imprensa os gatafunhos românticos em que está escrita aquela história realista? 
Se nada disto - então remete-me as provas. 
Se - ou por alteração do plano literário da Revista ou por dificuldades de composição - o Padre Amaro não pode ir matar o filho para a rua, à luz pública - então peço-te que me avises - e que mo remetas empacotado. Se ele não puder cometer a sua patifaria em letra de imprensa - então quero que ele esteja aqui ao meu lado, na gaveta, matando sossegadamente - seu filho - e portanto meu neto.” Queirós, Eça de, Correspondência, ed. cit., pp. 88-89. 
A carta revela a preocupação do Autor em relação aos “gatafunhos” que terá deixado ficar em Lisboa e a necessidade que sente em rever provas; regista ainda que se o texto não for utilizado lhe deve ser remetido para ser guardado na “gaveta” o que traduz a sua grande preocupação com o labor estético. As provas chegarão, as emendas serão muitas, os acrescentos também.
A 8 de Fevereiro de 1875, Eça escreve novamente a Jaime Batalha Reis, depois de enviar as provas:
Meu querido Batalha
Remeto-te as provas.
É indispensável, é absolutamente necessário - que eu reveja umas segundas provas - ou as provas de página. As emendas que fiz são consideráveis e complicadas: e se a um trabalho onde o estilo já de si é afectado e amaneirado, todo cheio de pequenas intenções e todo dependente da pontuação - ajuntamos os erros tipográficos - temos um fiasco deplorável. É portanto indispensável que me remetas imediatamente as provas de página - ou segundas provas. E vai mandando provas - sem descanso. Agora uma importante observação: se os compositores tiverem achado uma dificuldade insuperável em compor os capítulos que estão em borrão - os capítulos suplementares que eu introduzi posteriormente - põe corajosamente de parte todos esses capítulos: e faz compor só o que era primitivamente o romance: os capítulos suplementares são fáceis de conhecer porque estão numa letra confusa, não têm numeração e estão - pelo seu aspecto, evidentemente, intercalados no original que está todo escrito numa letra mais regular e com tiras numeradas. Queirós, Eça de, Correspondência, ed. cit., pp. 95-96.
Ora, a 26 de Fevereiro, depois de ter já saído o primeiro número da Revista, sem terem sido consideradas as emendas feitas ao texto, pois que, quando chegaram, já não havia tempo de as introduzir, Eça insurge-se:
Meu caro Batalha
Acabo de receber a tua carta e estou verdadeiramente indignado. Pois quê! Eu dou-vos um borrão de romance - e vocês em lugar de publicar o romance publicam o borrão! Nós ficámos em que eu corrigiria as provas - bem o que eu vos dei não era mais que um trabalho informe e absurdo. E vocês não esperam pelas provas - e publicam o informe e absurdo. É verdadeiramente insensato! Vocês sacrificaram o meu trabalho ao desejo de encher a revista de matéria - sem atenção a que a matéria fosse boa ou má: há decerto algumas desculpas do vosso lado, reconheço-o, mas é incontestável que eu tenho montes de razão. Se vocês publicaram a primeira parte - tal qual eu a li nas provas que me mandaram - podem-se gabar de que publicaram a maior borracheira de que a estupidez lusitana de se pode gloriar. É indispensável que V.V. façam uma declaração - dizendo - que estando eu em Newcastle - e não tendo podido corrigir as provas, o romance sai tal qual está no borrão. Queirós, Eça de, Correspondência, ed. cit., pp. 98-99.
Nesse mesmo dia, envia um telegrama a Batalha Reis pedindo a suspensão da publicação, o que não viria a acontecer como se pode comprovar na carta de 21 de Abril, já com o romance praticamente todo publicado:
Cada fascículo que me chega da revista - é uma nova facada! Cambaleio, sucumbo, envio-te nos ventos que vão para o sul, as pragas mais escolhidas, - e penso em suplícios a dar-te, o empalamento e o esfolamento, o esquartejamento, - lambendo os beiços de gula. Queirós, Eça de, Correspondência, ed. cit., p. 108.
Quando Eça soube por Batalha Reis que Antero de Quental tinha orientado o trabalho de publicação do seu texto (“Fizemos o que podíamos para suprir a tua falta: o teu romance é lido, ditado pelo Antero a um copista e assim vai para a imprensa. As provas são todas revistas, não pelo nosso corrector mas pelo Antero ou por mim com o maior cuidado” Apud Maria José Marinho, «Geração de 70 – Subsídios para a história da «Revista Ocidental», in Congresso Anteriano Internacional – actas, Ponta Delgada, Universidade dos Açores, 1993, pp. 381-421), ficou muito zangado, facto que contribui também para esclarecer algum distanciamento estético-ideológico entre Eça e Antero. É interessante registar os termos usados por Eça para tornar claro esse distanciamento: “O Antero é o maior crítico da península mas entende tanto de Arte – como eu de mecânica. O Antero dirigindo a publicação do Padre Amaro é simplesmente hórrido: - a estas horas decerto – já a segunda parte está na rua – e o desastre é completo. Peço encarecidamente que me não remetam essa detestada revista” Reis, Beatriz Cinatti Batalha (1966). Eça de Queiroz e Jaime Batalha Reis. Cartas e recordações do seu convívio. Porto: Lello & Irmão, p. 24..
Em 1876, publica Eça de Queirós, em livro, a 2ª versão de O Crime do Padre Amaro: a primeira edição em livro. O título da obra aparece antecedido por aquilo que há-de constituir o subtítulo das edições seguintes: «Cenas da Vida Devota»; Eça pretendia assim inaugurar um amplo projecto de análise crítica da vida social contemporânea, acordado com a sua casa editorial É em 1877 que o Autor acorda com Ernesto Chardron este projecto. Na carta de 5 de Outubro pode ler-se: “colecção de pequenos romances, não excedendo de 180, 200 páginas, que fosse a pintura da vida contemporânea em Portugal: Lisboa, Porto, as províncias, políticos, negociantes, fidalgos, jogadores, advogados, médicos, todas as classes e todos os costumes, entrariam nesta galeria” Apud Introdução a O Crime do Padre Amaro, ed. Crítica, op. cit. p. 67. , projecto que viria a abandonar. Esta edição inclui, naturalmente, o que não tinha sido integrado no corpo da publicação da «Revista Ocidental» e, como bem mostrou Machado da RosaCf. Rosa, Alberto Machado da (1979). Eça, discípulo de Machado? 2ª ed. Rev. Lisboa: Editorial Presença., assistimos nesta versão, mais cuidada do ponto de vista estilístico, a uma aproximação estética em relação ao Realismo-Naturalismo.
Na nota que acompanha a obra, Eça refere: 
“hoje aparece em volume, refundido e transformado. Deitou-se fora parte da casa velha para erguer a casa nova. Muitos capítulos foram refundidos linha por linha, capítulos novos foram acrescentados, a acção modificada e desenvolvida, os caracteres mais estudados e completados: toda a obra, enfim, mais trabalhada” Apud Guerra da Cal, Ernesto (1975). Lengua y Estilo de Eça de Queiroz. Apéndice. Tomo 1º. Coimbra: Universidade de Coimbra, p. 22.. 
Em 1880, depois de ter publicado O Primo Basílio, surge uma nova versão com uma extensão muito superior à da versão de 1876. Machado da Rosa observa bem que:
“A versão de 1880 é uma reacção consciente e decidida contra a influência da estética zolaina, a favor da flaubertiana e da dickensoniana, o que aliás se esboçara já no Primo Basílio. O romancista não regressa ao espírito nem à forma de 1875. Os raros pontos de contacto do novo romance com a primeira versão resultam principalmente do repúdio dos exageros naturalistas de 1876” Rosa, Machado da, Op. Cit. p. 299.. 
Quais as diferenças fundamentais?
- o autor deu realce especial a certos aspectos que, na primeira versão, tinham sido meramente sugeridos;
- cenas adicionais na versão de 1880 aumentam o impacto de assuntos específicos, tais como a venalidade do clero;
- a maior elaboração de algumas personagens acrescenta implicações psicológicas e filosóficas à versão de 1880;
- a inovação de personagens modifica o tratamento do infanticídio, da queda de Amélia e da vocação sacerdotal Seguiu-se o que Maria Luísa Nunes deixa dito em As técnicas e a função do desenho de personagens nas três versões de O Crime do padre Amaro. Porto: Lello & Irmão, 1976, p. 140, por sugestão da Introdução à edição crítica já referida anteriormente, p. 83..
Em 1889, Eça de Queirós volta ao texto e introduz algumas variantes de natureza predominantemente estilística e de pequena monta, constituindo esta a terceira edição em livro e uma variante da sua terceira versão, a de 1880.
Em O Crime do Padre Amaro, Eça de Queirós conta uma história de amor mal sucedido, procurando, fundamentalmente, explicações na infância das personagens e no meio social que frequentaram; a análise psicológica assenta numa tensão interior que põe em interacção o passado das personagens, as imposições sociais a que estão sujeitas, e as suas naturais pulsões para a sexualidade.
É nesta dialéctica que é questionada a atracção física de ambos e se procura problematizar a existência de verdadeiro amor.
De um ponto de vista ideológico, subjacente a esta interacção está a acusação de uma vida doméstica, social e política demasiado condicionada pela figura clerical. Não nos parece que Eça de Queirós acuse figuras individuais, antes as desculpabiliza, mostrando como são construídas. O que o Autor parece querer mostrar é como a instituição clerical se forma à custa da falta de vocações, do celibato contra natura, e actua no palco da vida social. É também neste contexto que percebemos que Eça problematiza em pano de fundo o conjunto de regras, de normas de convivência e de conduta humana que determinam as obrigações dos homens, as suas relações entre si e com a sociedade, numa palavra, a moral: se, de facto, Amaro cometeu um crime, não foi o Amaro enquanto ser individual, foi o Amaro que a sociedade e a instituição clerical geraram; Amélia é a grande personagem do romance, ganhando um halo de personagem de tragédia na medida em que é vítima da inexorabilidade de uma sociedade em que a figura feminina não tem a força suficiente para se afirmar: ela é irresistivelmente impelida para Amaro, dá-se-lhe toda inteira e, à medida que a intriga caminha para o desfecho, vemo-la afastada do mundo, acolhida por ‘caridade’, num abandono de vida que cada vez mais prenuncia a sua morte por renúncia de viver, depois de lhe ter sido retirada a fonte de vida que transporta consigo. Apenas o doutor Gouveia, “homem de uma severidade legendária” (OCPA: 907) tem um entendimento superior da vida e não condena Amélia: “Estás na verdade. A natureza manda conceber, não manda casar. O casamento é uma fórmula administrativa” (OCPA: 909)
E depois de Amélia, uma espécie de flor silvestre, ter sido tão maltratada por todos, a sociedade parece não ter sido beliscada e tudo continua no seu rumo costumeiro:
“O padre Amaro riu também: e durante um momento os dois sacerdotes pararam apertando as ilhargas. […] 
- Ó Amaro, e você a escrever-me que queria retirar-se para a serra. Ir para um convento, passar a vida em penitência…
O padre Amaro encolheu os ombros:
- Que quer você, padre-mestre?... Naqueles primeiros momentos…
Olhe que me custou! Mas tudo passa…
- Tudo passa, disse o cónego. E depois de uma pausa: - Ah! Mas Leiria já não é Leiria!
Passearam então um momento em silêncio, numa recordação que lhes vinha do passado, os quinos divertidos da S. Joaneira, as palestras ao chá, as passeatas ao Morenal, o Adeus! e O descrido cantados pelo Artur Couceiro e acompanhados pela pobre Amélia, que agora lá dormia, no cemitério dos Poiais sob as flores silvestres… (OCPA: 1025 e 1027)
Cabe agora referir, de forma muito sumária e destacando o que de essencial nos parece relevante, a forma como esta obra foi recebida pelo público, para depois nos centrarmos na recepção que hoje aqui nos concentra e que diz respeito às representações criadas por Sílvia Patrício.
Antero de Quental expressa-se assim sobre o romance que sai na «Revista Ocidental», em carta a Oliveira Martins: “Eu receio muito mais do Padre Amaro (que é Pigault-Lebrun forrado de Flaubert como v. irá vendo e pasmando) do que do socialismo; mas o Batalha tem ideias fixas, e não sai daqui.”  Cartas I. Organização, introdução e notas de Ana Maria Almeida Martins; Lisboa: Univ. dos Açores/Ed. Comunicação, 1989, p. 270.
Mais tarde, em 1876, modifica a opinião e escreve a Eça: “Teve V. uma excelente, sete vezes excelente ideia, refazendo o seu Padre Amaro. Conseguiu fazer uma obra que eu considero perfeita, […] O seu livro é o melhor exemplar de psicologia social portuguesa contemporânea”.
Camilo Castelo Branco referir-se-á também positivamente à obra de 1876, em carta ao Visconde de Ouguela: “este rapaz vem tomar a vanguarda de todos os romancistas. É um admirável observador e, conquanto faça pouco caso das imunidades da língua, tem arte de fazer admiráveis defeitos”.
Já mais distanciado no tempo, Miguel Torga regista a 26/8/1939, no Diário I “À noite (três da manhã) um passeio pelos becos da cidade. A Sé, a botica do Carlos, a rua da Misericórdia, a casa da Sanjoaneira. Grande Eça! Arrancar desta terra um tal romance, parece obra dum deus.”.
Logo a seguir à publicação do romance pela «Revista Ocidental» surgem edições pirata no Brasil e Espanha, em alguns casos associadas a propaganda anticlerical.
Foram feitas sucessivas traduções castelhanas, alemãs, holandesa, checa, russa, italianas, polaca (1951), servo-croata (1954), eslovaca (1961), húngara (1961), inglesas (1961, 62), romena (1968), entre outras.
Como salienta Carlos Reis: “Relendo Eça, retiramos dos seus textos potencial de dramatização e de visualização, o que faz dele um escritor teatral” In Jornal Labor, 24 de Abril de 2008.
No caso de O Crime do Padre Amaro, logo em 1884 é feita uma adaptação teatral por Augusto Fábregas, proibida pelo Conservatório Dramático do Rio de Janeiro, mas levada a cena em 1890 com grande êxito por parte do público, envolta em grande polémica; em 1938, no período da Guerra Civil espanhola, ocorre também uma representação teatral; em Portugal, em 1978, a Cooperativa de Teatro «Repertório» leva a cena uma adaptação por Mafalda Mendes de Almeida e Artur Portela.
O mexicano Carlos Carrera, em 2002, faz uma adaptação cinematográfica do romance, com o título El Crimen del Padre Amaro.
A 11 de Março de 2006, estreia a realização cinematográfica de Carlos Coelho da Silva.
De 15 de Maio a 10 de Julho de 2009 esteve no palco do teatro do Parque, no Recife, com encenação de Taveira Júnior, nova adaptação deste romance.
Interessante é ainda dar conta do trabalho de investigação levado a cabo por Daniel Melo «Leitura e Leitores da Fundação Gulbenkian (1957-1987)» onde se pode ler que esta obra era tão censurada, apesar de não ser proibida que não figurava na biblioteca ambulante do SNI.
Paula Rego pinta uma série de dezasseis quadros com base neste romance queirosiano em que “as imagens excedem a narrativa na fixação da obsessão do desejo, na representação cénica das duas forças antagónicas, a paixão e a repressão desta através da censura e do congelamento das emoções”.
Sílvia Patrício, bastante mais jovem, é também leitora e criadora a partir do romance do escritor, mostrando a sua vitalidade. E porque nenhuma representação pode ser tomada pelo que representa, a pintora, numa altura em que a sociedade contemporânea retoma a velha questão do celibato do clero, apresenta a sensualidade como peça integrante de homens e animais.
As suas telas apresentam uma dinâmica narrativa em que o diálogo interrogativo com a essência sensual está reiterativamente presente. Muitos são os elementos decorativos simbolicamente relacionados com a sensualidade como o coelho, a cabra, a abóbora, a pomba parada ou a esvoaçar, uma constelação de anjos, o vermelho na selecção e combinação cromática.
A presença destes elementos no seu texto pictural permite-nos falar de outro texto criado a partir de um matricial, sendo activada a interpretação textual. Em termos de hermenêutica textual, Sílvia Patrício utiliza o texto de Eça porque esse texto ainda lhe diz algo hoje, isto é, ajuda-a a configurar o seu próprio presente. É por isso que no seu texto se fundem representações resultantes da leitura e da sua própria experiência quotidiana, numa palavra, do seu imaginário. Na tela «Tentação», que nos parece central nesta execução, Amaro e Amélia surgem como personagens preparadas para uma encenação social afastada da essência das personagens que os elementos da “corte celeste” não condenam, antes corroboram, oferecendo-se aqui, como na totalidade das telas, cúmplices desta paixão proibida.
Sílvia Patrício centraliza a dinâmica narrativa das suas treze representações na figura de Amélia, personagem arrastada por um desejo genuíno e com uma maior capacidade para afrontar a teia social: na última tela da pintora vemo-la à janela num tão grande abandono de alma que, paradoxalmente, não deixa de revelar uma grande serenidade. Amaro desaparece da representação: podemos ler por fraqueza, por cobardia, por não ter conseguido ultrapassar a censura?
A dialéctica construída nas treze representações de Sílvia Patrício faz avultar a força do feminino. Depois de ter pintado doze telas, num momento cronologicamente posterior, acrescenta à décima segunda a representação de Amélia à janela. A simbólica do treze mostra que, na Antiguidade, o décimo terceiro surge como o mais poderoso e o mais sublime. Platão e Ovídio apresentam Zeus sentado no meio dos doze deuses e deles distinto pela sua superioridade. Quis a pintora desta forma apresentar um ciclo que se fecha («Tecedeira de Anjos») para dar abertura a um outro? Que as suas telas, evocando a leitura do romance de Eça, nos suscitem outros horizontes…


