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Quando estive em Portugal, em fins de maio e início deste mês de junho, só se falava no meio 
editorial português de Miguel Pais do Amaral. Considerado um apátrida, por ter obtido seu MBA 
em Engenharia, na França, e ter iniciado sua vida profissional como corretor da conceituada 
Goldmans & Sachs, em Nova York, o filho dos Condes de Anadia, apaixonado por transações 
em bolsa de valores, vive a chocar seus conterrâneos por causa de suas atividades 
empresariais de caráter globalizante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Miguel Pais do Amaral 

  

Homem sofisticado, de 52 anos, que usa ternos de Milão, com lencinho no bolso, e gosta de 
passar longas estadas hospedado em luxuosos hotéis ingleses, a ironizar o provincianismo 
econômico da terrinha, Miguel Pais do Amaral foi muito criticado no ano passado ao vender 
para a espanhola Prisa (Promotora de Informações S.A.), da família Polanco, sua participação 
majoritária na empresa Media Capital, controladora do canal de televisão Sport TV1 e de uma 
infinidade de pequenas empresas que atuam na mídia, como as rádios Comercial, Best Rock, 
Cidade e Romântica, o jornal gratuito Metro e as revistas Lux, Maxmen e Briefing. Houve quem 
achasse que o canal português de transmissão de esportes, ao ser dominado pela Prisa (Grupo 
Santillana, editora Alfaguara e jornal El País), para horror geral, um dia falaria a língua de 
Cervantes e não mais a de Camões.  

Sem ligar a mínima para as críticas, Pais do Amaral, fundador do jornal O Independente, que 
no fim dos anos 80 abalou as estruturas do poder com suas manchetes investigativas, pôs-se 
a comprar, com os milhões de euros disponíveis, as editoras portuguesas mais célebres e 
tradicionais. De meados do ano passado a maio deste ano, o sofisticado tubarão dos negócios, 
que não gosta de falar sobre as cifras que movimenta, já adquiriu 13 editoras, que publicam 
best-sellers, autores consagrados e livros didáticos, tendo se transformado no mais forte editor 
de seu país.  

 



Fazem parte agora do que passou a ser denominado, desde janeiro, por seu controlador, de 
Grupo Leya, as seguintes editoras: Dom Quixote, Caminho, Asa, Gailivros, Edições Nova Gaia, 
Texto Editores, Nadjira (Angola), Ndzila (Moçambique), Oficina do Livro, Casa das Letras, 
Teorema, Estrela Polar e Sebenta. Entre os autores que se encontram, a partir destas 
aquisições, sob o chapéu de Pais do Amaral, podem ser citados, por exemplo, José Saramago, 
António Lobo Antunes, Miguel Souza Tavares e sua mãe Sophia de Mello Breyner, Lídia Jorge, 
Margarida Rebelo Pinto, Mário Cláudio, Mário de Carvalho, Pedro Paixão, Rita Ferro, Ana Maria 
Magalhães, Isabel Alçada e Mia Couto.  

Foi esta nova configuração do mercado editorial português que recentemente gerou uma 
grande confusão na 78ª Feira de Livros de Lisboa, quase impedindo que o evento fosse 
realizado. Existem duas uniões de editores em Portugal, a Apel (Associação Portuguesa de 
Editores e Livreiros) e a UEP (União de Editores Portugueses). Só que a UEP, após as compras 
maciças de Pais do Amaral, praticamente passou a ser o próprio Grupo Leya, que desejava 
montar uma praça de estandes toda sua na feira a ser realizada no Parque Eduardo VII, onde 
os compradores pudessem, além de ver os livros, descansar, ler, tomar um cafezinho, 
conversar com seus autores.  

A Apel, no entanto, resistiu, não tendo aceitado a idéia de Pais do Amaral de mudar a 
formatação dos estandes, querendo que se mantivesse a igualdade de tamanho e modelo para 
todas as editoras que iam exibir seus livros. Houve um impasse e quase que a Feira não se 
realizou. No último momento, no entanto, com a intervenção da Câmara de Lisboa, chegou-se 
a um acordo — Pais do Amaral aceitou se apresentar com menos grandiosidade — e, com isso, 
a Feira de Livros de Lisboa pôde ser aberta finalmente em 25 de maio, com cinco dias de 
atraso em relação ao prazo previsto inicialmente. Neste fim de semana, ela ainda está 
ocorrendo, pois, com o adiamento na data de abertura, sua exibição nos jardins do Parque 
Eduardo VII se estendeu até dia 15, ou seja, este domingo.  
 
Agora, o mais interessante nisso tudo é que o senhor Pais do Amaral tem um sonho. E parece 
que ele costuma realizar os sonhos que concebe. Quer se transformar no maior editor em 
língua portuguesa, marcando presença não apenas em Portugal, mas em todas as nações que 
falam o idioma de Fernando Pessoa e Eça de Queiroz, ou seja, aquelas que são membros da 
Comunidade de Países da Língua Portuguesa (CPLP): Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, 
Timor Leste, São Tomé e Príncipe, Brasil, Portugal e Cabo Verde.  

Para isso, já avisou em Portugal que pretende entrar firme no mercado editorial brasileiro. Ou 
seja, pretende comprar algumas de nossas editoras, ou quem sabe um grande grupo editorial 
brasileiro. Eis o que o próprio empresário afirmou em comunicado à imprensa, em dezembro 
de 2007, quando finalizou a compra da Dom Quixote: “A este negócio seguir-se-á uma fase de 
reorganização interna e de crescimento orgânico, que a médio prazo permitirá criar um grupo 
suficientemente forte para iniciar um segundo ciclo de aquisições fora de Portugal, 
nomeadamente no mercado brasileiro.” E novamente, em maio, ao comprar de tacada mais 
cinco editoras, voltou a mencionar que ambicionava, na realidade, o mercado lusófono.  

Dizem que, este ano, já tentou comprar a editora brasileira Companhia das Letras. Teria feito 
uma oferta, mas sem sucesso. Afinal de contas, a Companhia, além de ser administrada por 
Luiz Schwarcz, muito orgulhoso — e com toda a razão — de seu maravilhoso catálogo, tem um 
banco por detrás. Mas é obvio de Miguel Pais do Amaral não vai ficar quieto. Um dia desses, 
tenta de novo. Existem editoras, deste lado do Atlântico, mais comercializáveis ou vendáveis, e 
não tão ciosas de sua brasilidade.  

 



Já em Portugal, a meta do grande editor — que não gosta, aliás, de poesia e literatura, 
dizendo-se, em recentes entrevistas, leitor, sobretudo, de biografias e livros técnicos e de 
história — é publicar mil títulos ao ano e faturar 90 milhões de euros. Seu único grande 
concorrente, no momento, no mercado português, é uma editora alemã, a Bertelsmann, grupo 
que detém a Bertrand, Círculo de Leitores, Quetzal, Temas e Debates e Pergaminho, 
representante do escritor que mais livros vende em língua portuguesa: o brasileiro Paulo 
Coelho.  

Clarice em fotobiografia  

Para os fanáticos por Clarice Lispector, acaba de ser editado um livro imperdível: uma 
fotobiografia completíssima de mais de 600 páginas, trabalho gráfico conjunto da Edusp e da 
Imprensa Oficial, de autoria da professora da Universidade de São Paulo, Nadia Batella Gotlib. 
São páginas e mais páginas coloridas, cheias de imagens inéditas da autora de “Perto de um 
coração selvagem”, de seus livros, sua terra natal, sua família e filhos, sua participação no 
mundo literário brasileiro. Nascida em Tchechelnik, Ucrânia, em 1920, e morta, no Rio, em 
1977, Clarice bem que merecia uma fotobiografia de fôlego, não só por ser um grande mito de 
nossas letras, mas também por sua beleza estonteante. Que rosto de estátua! Sem dúvida, ele 
ajudou um pouquinho para que a enigmática escritora fosse endeusada por seus leitores. O 
livro traz comentários detalhados sobre as imagens publicadas e uma extensa cronologia. 
Fatalmente vai se tornar, como a autora que homenageia, uma obra cult.  
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