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Considerações Prévias

Figuras de Gesso – Histórias Contemporâneas, foi o nome dado à edição póstuma
de 1906, por iniciativa da filha do autor, Judite de Meneses Simões Dias, do livro
"Contos em Prosa" de 1886 que, por sua vez, já reformava e melhorava a primeira
edição de 1868, e que recebera, então, a designação lírica de "Coroa de Amores".

Este título foi escolhido pelo autor para a 3ª edição dos seus antigos contos, escritos
na "idade irreflectida da infância", entre os 15 e os 17 anos, enquanto estudante do
Seminário de Coimbra, mas não chegou a ser dado ao prelo. Segundo ele, este novo
título, em contraste com o seu outro livro "Figuras de Cera", publicado pela primeira
vez em 1888, não conta histórias com fundo verdadeiro, humano e social, como
aquele; mas, histórias contemporâneas que não comovem e onde falta a verdade e a
cor; por isso mesmo, brancas, como o gesso. Esta foi a sua justificação para a
alteração do título do livro; no entanto, Figuras de Gesso não é um livro branco,
deslavado e monótono, é um conjunto de histórias vivas e palpitantes que prendem a
atenção do leitor, do princípio ao fim.

O Site da Benfeita, no ano em que comemora os seus 10 anos de existência, deseja
homenagear o ilustre benfeitense, Dr. José Simões Dias, poeta, escritor, político e
pedagogo, com a publicação desta 4ª edição on-line, do seu livro Figuras de Gesso,
com 10 histórias, totalmente revistas e anotadas, de modo a torná-las mais acessíveis
aos seus leitores mais jovens.
Que este nosso pequeno contributo possa encontrar eco nos leitores que têm, agora,
o seu primeiro contacto com o autor, e compreensão, nos leitores que já são
conhecedores do seu estilo literário.
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