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1. 

Quem estudar, mesmo a média profundidade, a Poesia 
dos anos 40, 50 e 60 verificará a enorme importância 
das revistas de Poesia que então se publicaram. Mas quem 
viveu de dentro, esse mesmo período, sabe por experi
ência própria o que essas revistas, quase todas efémeras, 
significaram; o trabalho criativo e o empenhamento re
sistente que a sua produção envolveu e representa. 

Neste artigo não se deseja mais do que fazer um pri
meiro levantamento dessas publicações, organizando-as 
por tendências poéticas, tentando ao mesmo tempo colocar 
algumas questões relativas ao tempo e ao meio político 
e cultural em que surgiram e em que se propuzeram 
como meios de acção e comunicação. 

Consultando, por exemplo, os Prefácios da 3. a edição 
da "Antologia da Novíssima Poesia Portuguesa", ou da 
"Antologia da Poesia Portuguesa 1940/1977" (1), veri
fica-se que no início dos anos 50 eram numerosas as re
vistas de Poesia e que elas eram o veículo para o apareci
mento de novos Poetas, integrados em tendências ou gru
pos que estética e politicamente se autodefiniam, procu
rando um espaço próprio de participação e comunicação. 
Mas, se desejarmos documentar-nos numericamente 
constataremos que, por exemplo, em 1951 podem assinalar
-se cerca de 13 novos Poetas de mérito inovador, enquanto 
é possível escolher apenas 8 livros de qualidade (e não 
todos de jovens) entre as várias dezenas que nesse ano 
certamente se publicaram em Portugal. Deste facto algu
mas conclusões se podem tirar já: 

a) o livro, quer em edição de autor, quer em edição 
de uma editora, não era geralmente acessível aos jovens 
estreantes. 

b) A revista, constituía o meio mais prático de publicar 
pela primeira vez. 

Estas duas conclusões, que nada têm de original, 
devem ser lidas como factos significativos, atendendo a 
que no após guerra, entre 45 e 50, se viveram anos de in
tensa preocupação política, com imediatos reflexos cultu
rais que precisamente se caracterizaram por uma criati
vidade literária com particular incidência na criação poé
tica. Poesia que numa fase de renovação é então entendi
da e vivida pelos jovens como uma forma de intervenção 
político-cultural específica, para além da afirmação de uma 
renovada maneira de estar no novo mundo do após guerra. 

E essa nova maneira, que passa por um ideal de demo· 
cracia e de colectividade, encontra nas revistas de Poesi t 
um meio de se materializar. É que as revistas constituem 
uma via mais fácil, mais aliciante e talvez mais rápida de 
comunicação que o livro. Pelo seu caracter colectivo o tra
cracia e de colectividade, encontra nas revistas de poesia 
é já um factor de cultura, na medida em que a fase da sua 
elaboração funciona como um "laboratório" das ideias 
e intenções próprias e alheias, desenvolvendo-se me
canismos de auto-correcção, de crítica mútua e mútuo 
estímulo. Além disso uma revista é geralmente um pro
jecto aberto já que a publicação de vários números faz com 
que não se esgotem de. uma vez as possibilidades de con
tactar e comunicar. 

Resumindo, poder-se-ía dizer em termos de sociologia 
da comunicação, que a revista é um projecto colectivo que 
se dirige a uma colectividade, (a dos leitores) enquanto 
o livro pode ser sempre entendido como uma agressão 
individual a essa colectividade. 

Neste ponto de vista o livro de poesia tem atrás de si 
uma imagem fechada e "meio aristocrática", no seu en
simesmamento, que é acentuada pela sua mais restrita 
e difícil distribuição. Além disso a estreia em livro de 
Poesia, em edição de autor, pode ser entendida como o 
produto de uma actividade isolada e por isso mesmo não 
testada com iguais e potenciais poetas e críticos. Por isso 
a sua imagem pode ser negativa e associada a um bafio 
romântico de quem faz da poesia uma renda decorativa ou 
prejurativamente literária. Quanto às Editoras comer
ciais elas não estavam abertas à poesia, salvo raras ex
cepções, e muito menos à edição da poesia de jovens, 
na sua maioria, "loucos" e "desvairados" ... Recorde-se 
que deste Orpheu (1915) o público e as Editoras conser
vadoras associaram "LOUCURA" a "MODERNISMO" 
e por extensão tais qualificativos atingem os Novos de um 
modo geral e tudo o que cheire a novidade ou inovação li
terária. O livro de poesia é assim um objecto obsoleto de 
manifestações literalescas, ou objecto de consagração 
de Poetas já reconhecidos e comercialmente aceites. Por 
outro lado e contraditoriamente, ideia da Revista literária 
tem todo um prestígio antigo e recente, pois as Revistas 
foram núcleos de renovação e de vanguarda no ainda fresco 
modernismo português, com Orpheu, Portugal Futurista, 
Contemporânea, Presença, Seara Nova, Vértice (para só 
falar em .algumas) constituindo núcleus de escol e focos 
de polémica, mesmo até quando mal chegam a existir 
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(caso do Portugal Futurista). Mas convém perspectivar 
melhor a situação, pondo em destaque os seguintes pontos: 

a) a existência da censura fascista, então numa fase de 
aperfeiçoamento de métodos. 

b) A fragilidade financeira dos projectos editoriais das 
revistas de poesia, todas postas em marcha com reduzidos 
fundos , geralmente dos próprios autores e poetas ou 
núcleos de amigos, e geridos sem intuito nem talento 
comercial. 

c) A exiguidade do mercado potencial que limitava 
as tiragens e algumas centenas de exemplares, o que por ' 
sua vez nos diz alguma coisa àcerca do estado cultural do 
país, visto que as revistas, embora sendo muito baratas, 
(mesmo para a época) não ultrapassavam um meio res
trito de compradores mais ou menos interessados. 

Não obstante estes factores restritivos, a importância 
das revistas de Poesia dos anos 50, deve ser destacada, 
pois que precisamente elas constituíram uma arma de luta 
contra a censura; foram os núcleos de prática e aperfei
çoamento dos Poetas que alguns anos mais tarde vieram a 
impôr-se, como vozes significativas da nossa cultura actual; 
contribuíram decisivamente para o alargamento do públi
co de Poesia e para o reconhecimento da qualidade e ca
pacidade prática da palavra poética na desmitificação dos 
discursos opressores do Poder e da construção de uma 
linguagem aberta de comunicação e diálogo. 

Por estas três razões as revistas de poesia dos anos 
40, 50 e 60, devem ser consideradas como constituindo 
na sociedade portuguesa de então, (fechada, conservadora, 
elitista e sentimental) uma alternativa de abertura cultural, 
sendo nalguns casos manifestações de vanguarda, noutros 
de underground, noutros ainda de quase clandestinidade, 
na fuga às imposições absurdas da censura para publica
ções periódicas. Exigências que eram a aproyação do nome 
do Director da revista, a necessidade de um depósito 
bancário em dinheiro, a inspecção e censura prévia dos 
textos, além de outros obstáculos quer burocráticos quer 
de preconceito anti-cultural. Tais exigências, a que a im
prensa jornalística tinha que se submeter para continuar 
a existir, eram inaceitáveis e inviáveis até, no caso das 
pequenas revistas de poesia. Por isso algumas delas ti
veram vida efémera; outras passaram a não periódicos 
sob a designação eufemística de 'fascículos" ou "cadernos 
antológicos"; outras deixaram de referir o número de or
dem de publicação; outras nem sequer chegavam a passar 
das provas pois era denunciada a sua existência, recebendo 
os responsáveis visitas desagradáveis a meio da noite, 
etc., etc. 

No entanto outras gozavam de alguma tolerância 
'Pois conseguiam durar mais tempo e apresentar-se como 
"revista". É o caso da Távola Redonda que dura 4 anos 
e publica 20 números dentro de um critério de "neutra
lidade" da Poesia Lírica perante o fenómeno político-. 
Neutralidade cuja doutrinação herda indirectamente da 
"Presença" (décadas de 20 e 30) propondo um lirismo 
revivalista a que João Gaspar Simões chama, um tanto 
impropriamente "Posfernandismo" (de Fernando Pessoa, 
ele próprio) . 
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Já o mesmo não acontece com a "Árvore" , cujo pri
meiro número é de 1951 e que só publica 4 números , vindo 
a terminar em 1953, por razões ligadas à repressão cen
sória. "Árvore" é no entanto um núcleo de investigação 
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AS REVISTAS: 

CADERNOS DE POESIA - DE 1940 a 1942 - 5 
números -Lisboa 
Organizados por: Tomaz Kim, José Blanc de Portugal, 
Ruy Cinatti 

LITORAL - de 1944 a 1945 - 6 números -Lisboa 
Director: Carlos Queiróz; Orientação gráfica de 
Bernardo Marques 

TÁ VOLA REDONDA- de 1950 a 1954-20 números
Lisboa 
Directores e Editores: António Manuel Couto Viana, 
David Mourão Ferreira e Luíz de Macedo; Secretário 
Alberto de Lacerda; 
Director artístico: António Vaz Pereir~ 

CADERNOS DE POESIA - 2. a Série e 3. a Série -
de 1951 a 1953-15 números- Lisboa 
Organizados e publicados por Jorge de Sena, Ruy 
Cinatti, José Blanc de Portugal, José-Augusto França 

ÁRVORE- de 1951 a 1953- 4 números- Lisboa 
Direcção e Edição de António Luís Moita, António 
Ramos Rosa, José Terra, Luís Amaro, Raul de Carvalho 

muito activo e fecundo estabelecendo a ponte entre o 
Neo-Realismo e as correntes experimentais dos futuros 
anos 60, principalmente através da questionação da noção 
de realismo quando referida à criação poética. É assim que 
a "Árvore", ao desaparecer, dá origem a várias outras 
revistas que durante os anos 50 nasceram e morreram 
por razões semelhantes, mas evidenciando toda uma acti
vidade e uma pesquisa tenaz dos meios de renovação da 
escrita da Poesia e da sua comunicação. De notar como 
facto significativo que sendo Árvore publicado em Lisboa, 
algumas das revistas que dela derivam se descentralizam 
e vêm a sair noutras cidades, tais como Porto, Castelo 
Branco e Faro. 

É pois altura de proceder, neste artigo, a uma inventa
riação das revistas de Poesia, independentemente do seu 
pendor estético-político, para em seguida traçar as várias 
linhas de desenvolvimento ao modo de árvores genealó
gicas, pois nunca é demais sublinhar que os anos 50 
aqueles que denominámos de "NOVÍSSIMOS", se caracte 
rizam antes de mais por uma simultaniedade de concepções 
da Poesia praticadas paralelamente, num largo clima de 
renovação, que vai desde o lirismo tradicional, ao Surrea
lismo e a uma nova concepção do Barroco (como tratamento 
da linguagem) passando por várias tendências realistas, 
desde o neo-Fealismo, ao subjectivismo fenomenológico, 
ou realismo contraditório, ou à "militância no poético" 
como forma de resistência. 

Tendências essas que conduzem no início dos anos 
60, à chamada "ROTURA DE 60" que, uma vez mais se 
concretiza em duas revistas: "POESIA 61" e "POESIA 
EXPERIMENTAL" estas por sua vez de novo divergentes 
quanto à natureza e materialização literária do fenómeno 
poético. · 
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CONTRAPONTO- de 1949 a 1952- 2 números
Lisboa 
Organização e Direcção de Nunes Ferreira e Pitta 
Simões. 

A SERPENTE- 1951-3 números- Porto 
Edição e Orientação literária de Egito Gonçalves 

EROS - de 1951 a 1958- 15 números - Coimbra 
Sem indicação de Directores ou Organizadores (Princi
pais colaboradores: 
José Manuel, António José Maldonado, Fernando 
Guimarães) 

SÍSIFO - 1951 a 1952- 4 números
Direcção e Edição de Manuel Breda Simões 

BANDARRA- 2. a Série -1961 - 4 números- Porto 
Fundador: Augusto Navarro; Director: António 
Rebordão Navarro; 
Redactor principal: Egito Gonçalves 

CASSIOPEIA- 1955- 1 NÚMERO- Lisboa 
Orientação e Edição de: António Carlos, António Ramos 
Rosa, João Rui de Sousa, José Bento, José Terra 



- BÚZIO - 1956- 1 número- Funchal 
Edição de António Aragão 

- GRAAL- 1956- 4 números- Lisboa 
Director: António Manuel Couto Viana; Director ar
tístico: António Vaz Pereira 

- FOLHAS DE POESIA- 1957- 4 números- Lisboa 
Organização de António Salvado, Helder Macedo, 
Herberto Helder 

- NOTÍCIAS DP BLOQUEIO - de 1957 a 1961 - 10 
números - Porto 
Direcçao literária: Egito Gonçalves, Daniel Filipe, 
Papiniano Carlos, Luís Veiga Leitão, Emâni Melo 
Viana, António Rebordão Navarro; 
Gráfica: Álvaro A. Portugal 

-ANTOLOGIA DE POESL\ NOVA -1957- 1 número 
-Coimbra 
Colaboração de Moura de Mesquita, Pinho e Melo, 
Rui Mendes, Sampaio Marinho, Silva Marques. 

- CADERNOS DO MEIO DIA- 1958 a 1960- 5 nú
meros-Faro 
Coordenação de: António Ramos Rosa, Casimiro de 
Brito, Fernando Moreira Ferreira, Hernâni de Lencastre 

.. CIDADELA- 1959- 2 números- Coimbra 
Directores: Artur Anselmo, José Valle de Figueiredo, 
Rui de Abreu · 

PIRÂMIDE- 1959- 3 números- Lisboa 
Organizados por: Carlos Loures e Máximo Lisboa 

- PAN- 1958- 1 número- Coimbra 
Organizada pelos Autores: Aureliano Lima, Eduíno 
de Jesus, Jorge de Sampaio, José Ferreira Monte, 
Rui Mendes. 

SIBILA- 1961 - 1 número- Castelo Branco 
Organizador: Liberto Cruz; Secretário: José Correia 
Tavares 

ÊXODO- 1961 - 1 número- Coimbra 
Sem indicação de Directores ou Organizadores (Prin
cipais colaboradores: João Vário, Luís Serrano, Rui 
Mendes, Louzã Henriques, Herberto Helder) 

POESIA-61-1961-1 número- Lisboa 
Sem indicação de Directores ou Organizadores (Cola
boradores: Casimiro de Brito, FiamaHasse Pais 
Brandão, Gastão Cruz, Luiza Neto Jorge, Maria Teresa 
Horta, Linóleo de Manuel Batista 

A POESIA ÚTIL - 1962 - 1 NÚMERO - Coimbra 
Edição dos Autores: António Augusto Menano, César 
Oliveira, F. A. Pacheco, Ferreira Guedes, Francisco 
Delgado, José Carlos de Vasconcelos, Manuel Alegre, 
Rui Namorado, Rui Polónio Sampaio. 
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NOTÍCIAS DO BLOQUEIO 
FASCÍCULOS DE POESIA 



POESIA E TEMPO - 1962 - 1 número - Lisboa 
Organizada por Mafio Dias Ramos e Dórdio Guimarães 

- POEMAS LIVRES - de 1962 a 1968 - 3 números 
- Coimbra (Colaboradores principais: César Oliveira, 
Ferreira Guedes, F. Delgado, Margarida Losa, Rui 
Namorado, Fernando Assis Pacheco, Manuel Alegre, 
José Carlos de Vasconcelos, Eduardo Guerra Carneiro, 
Manuel Alberto Valente, Armando Silva Carvalho, 
Luís Serrano, António Manuel Lopes Dias) 

-POESIA EXPERIMENTAL- de 1964 a 1966 - 2 
números - Lisboa 
Organizadã por António Aragão e Herberto Helder e 
E. M. de Melo e Castro no 2. 0 número 

DESINTEGRACIONISMO - 1965 - 1 número 
Lisboa 
Sem indicação de Directores ou Organizadores (Cola· 
boradores: Armando Ventura Ferreira, Costa Mendes, 
Fernando Grade, Hugo Beja, Júlio António Salgueiro, 
Nuno Rebocho) 

OPERAÇÃO -1967-2 números- Lisboa 
Organização de E. M. de Melo e Castro; Capas de João 
Vieira no 1. 0 número 

CRONOS- 1967- 3 números- Lisboa 
Direcção e Edição · de Fernando Luso Soares e Mafio 
Dias Ramos 

HIDRA - de 1966 a 1979 - 2 números - Lisboa 
Organização de E. M. de Melo e Castro 

CONTRAVENTO - de 1968 a 1970 - 3 números 
-Lisboa 
Director: Fernando Pinto Ribeiro; Director gráfico: 
Artur Bual 

- GRIFO- 1970-1 número- Lisboa 
Organização e Edição dos Autores: António Barahona 
da Fonseca, António José Forte, Eduardo Valente da 
Fonseca, Ernesto Sampaio, João Rodrigues, Manuel de 
Castro, Maria Helena Barreiro, Pedro Oom, Ricarte
-Dácio, Virgílio Martinho; Realização gráfica: Vítor 
Silva Tavares 

- CADERNOS DE LIVRE EXPRESSÃO - 1972 - 1 
número - Paris 
Coordenadores: Egídio Álvaro, José Carlos Gonzalez 

Além destas 34 publicações que podem todas ser 
consideradas como pequenas Revistas quer pela aludida 
falta de estrutura financeira, quer por corresponderem a 
projectos marginais perante o mundo da edição comercial, 
quer pelo papel de abertura cultural que se propuseram 
realizar e que realizaram, além destas Revistas, outras 
existiram no mesmo período com projectos culturais 
bem definidos na intenção e no tempo, de que é exemplo 
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a série antológica de S números dirigida por José Augusto 
França (UNICÓRNIO. BICÓRNIO, TRICÓRNIO, TETRA
CÓRNIO, PENTACÚRNIO) publicada entre 1951 e 1956, 
correspondendo a um projecto de revisão criativa e crítica 
da noção de Moderno na literatura Portuguesa. 

Já Revistas como "VÉRTICE" (neo-realista}, "TEMPO 
PRESENTE" (extrema direita), "O TEMPO E O MODO" 
(Democracia Cristã e Cristãos progressistas}, "RUMO" 
(Católicos) ou "SEARA NOVA" (Esquerda progressista) 
possuíam uma estrutura comercial suficientemente segura 
para lhes garantir a regularidade de saída e boa . distri
buição. Mas não podem ser consideradas como Revistas 
de Poesia, pois versavam muitas outras matérias além da 
Poética, embora a literatura nelas ocupasse boa parte 
do espaço, nas suas várias facetas, Poesia, Prosa e Crítica. 

No entanto o seu estudo está fora do tema deste artigo, 
tal como o está o estudo dos vários suplementos literários 
dos jornais diários, jornais regionais e jornais propria
mente literários como o "Mundo Literário", a Gazeta 
Literária", a "Gazeta Musical e de todas as Artes", o 
''Ler'' e o ''Artes e Letras ''. Estudo esse (ou seja o estudo 
da imprensa literária desde o após-guerra e até a 25 de 
Abril de 1974) que é um outro importante capítulo da pes
quisa que urge fazer sobre as funções da cultura literária 
durante o Fascismo Português. 

Por agora limitamo-nos às Revistas de Poesia, procu
rando como se disse·, estabelecer as possíveis linhas de re
lação ou "árvores genealógicas" dentro das diferentes 
correntes estéticas. 
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3. 

Uma vez estabelecidos estes esquemas e caracterizada 
a situação referencial, cabe dizer alguma coisa sobre a 
razão de fundo de todas estas Revistas e de todo este rela
tório: A POESIA. 

Poesia, que para nós portugueses .• parece ter um apelo 
mágico e que à simples nomeação é ainda capaz de gerar 
reacções contraditórias e apaixonadas mesmo até da parte 
de quem por ela diz não se interessar ou obstinadamente 
nada entender ... 

- Poesia. Mas o que poderia significar para os jovens 
de 50 essa mesma Poesia? 

Folheando essas mesmas Revistas a que nos referimos 
encontraremos em todas elas, e certamente nas mais repre
sentativas, tentativas de teorização que são respostas, 
sob vários ângulos, a esta mesma preocupação. 
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L sboa/1940 

Assim em "Cadernos de Poesia" (1940) o manüesto 
era simples: "A POESIA É SO UMA", mas lo~o (10 anos 
depois) a 2. a série acrescentava: ''A POESIA E SO UMA, 
PORQUE AFINAL NÃO HÁ OUTRA". E esta irreduti
bilidade do fenómeno poético era então comentada do se
guinte modo: 

''Nos tempos da I. a série - onde se pode dizer que 
houve colaboração da mais diversa gente - discutiu-se 
bastante, e com displicência, o lema dos "CADERNOS" 
- A POESIA É SÓ UMA. Não se quis entender o que 
hoje será pefeitamente claro: A POESIA É SÓ UMA, 
PORQUE AFINAL NÃO HA OUTRA. 
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E, portanto supor que o lema de então, que continua 
a ser o lema de agora, postulava a existência de uma en
tidade metafísica dando pelo nome de Poesia, de que as
diversas actividades poéticas seriam as pálidas, modestas 
e envergonhadas sombras - eis o que, mais do que um 
erro, representa desconhecimento total da natureza hu
mana da poesia, e do seu significado, que transcende 
a literatura e o culturalismo. Para o culturalismo polémico 
e para a catalogação literária, haverá evidentemente 
muitas e diversas poesias. Porém, para uma consciência 
que dialecticamente transcenda o momento que vive, não 
pode a poesia senão ser o que é: as obras significativas. 
A expressão poética, com todos os seus ingredientes, 
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recursos, apelos aos sentidos, resulta de um compromisso: 
um compromisso firmado entre um ser humano e o seu 
tempo, entre uma personalidade e uma sua consciência 
sensível do mundo, que mutuamente se definem. Tudo o 
que não atinge este nível não é poesia. Surge assim a poesia 
como una, em face de não-poesia. E a prova está em que a 
poesia tem sempre aumentado os seus domínios à custa do 
que sempre fora julgado não-poético. Cada época integrou 
em poesia sua a não-poesia da época que a precedeu. 

Se a expressão poética é (ou resulta de) um compro
misso - e sublinhe-se de uma vez para sempre que esse 
compromisso se não destina a captar o "inexprimível'' ... -
evidente se toma que a poesia só existe como relação: 
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a relação que relata e a relaçiio que relaciona entre si duas 
entidades. 

Portanto, quem se s11bordina à Poesia (com maiúscula) 
na intenção de esquiwlr-se a outras subordinações (a Deus, 
ao Mundo, ao próprio Homem), trai-se a si próprio, à cons
ciência sensfvel que do mundo poderia ter, e à Poesia- a 
relação - que mais do que tudo julga ambicionar. E 
igualmente se trai a si próprio, à sua consciência sens{vel 
do mundo, e à relação que pretende criar, quem subor
dine esta última não àquilo que pensa e sente, mas ao que 
entende dever ser tal relação, tal expressão poética, tal 
poesia. Evidentemente que é da própria natureza da vida 
humana o transformar o mundo à sua imagem e semelhan
ça. Todos os humanismos, transcendentes ou imanentes, 
concordam neste ponto, ou mais exactamente, na expressão 
que atrás lhe foi dada. Mas, para tanto, é preciso deixar 
que as mãos do homem e o olhar do poeta transformem 
o mundo à sua imagem e semelhança. O poeta não con
templa - o poeta cria. Defende o que é atacado, e ataca 
o que é def endido. Não age como ser especial, diferente 
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dos outros homens, que os não há esses outros seres; mas 
como um homem destinado a nele se definir a humanidade: 
um ser capaz de ter todo o passado integro no presente 
e capaz de transformar o presente integralmente em 
futuro'' 

Este texto é um bom e lúcido exemplo do que se podia 
então esperar da POESIA, como experiência humana 
simultaneamente nos limites do absoluto e no relativo tem
poral ou como tentativa de através de uma percepção 
especificamente qualificada como poética, alargar o campo 
do conhecimento-e da acção do homem. 

Mas essa mesma especificidade da percepção poética 
pode conduzir a vias auto-restritivas se se voltar exclusi
vamente para a sua qualidade específica, ou por outras 
palavras se a Iiteralidade do Poético deixar de ser um valor 
relativo, para passar a ser exclusivamente uma qualidade 
de absoluto sensível. É isso que encontraremos no primeiro 
número de ''Távola Redonda' ' no artigo de David Mourão
-Ferreira: 
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FOLH.'\5 DE POESIA 

INTERIOR 

POR tris dos muros da nossa casa 
Estamos tAo juntos que nos tocamos: 
O vento f brisa e a brisa t asa . 
Por tr!s dos muros da nossa casa 
Todos os frutos ficam nos ramos. 

Vivamos, pois, dentro de nós, 
Oeinndo aos outros o iesiO e a voz.. 

3- Novembro-49. 

RECOMP~NSA 

V ENHA um momento de Poesia: 
Que eu sinta essa alea:ria casta e !1.1.borosa 
De queÔl lidou todo o dia 
E pediu, como paga, uma pequena rosa! 

Venha. de novo, o con.ç:llo e a es~da 
(Que saudades de mim quando adormeço 
E a vida se me dá compleu, mas errada 
Como um avesso) I 

Venha o beijo sem hlbios que redime 
As chaa:as vis do meu peito 
-O lmico perdAo para o meu aime 
De ser rea l e estreito! 

- Mas só tu, que expulsei dos meus poemas 
Por nAo te querer saber demais de cor, 
:O.k vt>ns cobrir de injúrias e de algemas: 
O teu beijo e • tua flt'r! 

ANTONIO MANUEL 

CÂNTICO 

TEMOS o odor e a cor que tem 
A llor pendente dos ramos, 
Pois somos viraens para al~m 
Dos beiJos que trocamos. 

Sd a nós nos t dado o Santo Graal 
E vamos pu ros quando o amor nos chama; 
liuais perant~ o Bem, perante o Mal. 
Temos asas de luz em mares d~ lama. 

Tanto basta pra ~rmos celebrados: 
Os nossos corpos, quando unidos, dAo 
O branco ao sol, o azul ao ctu, o \'erde aos prado<> 
e o rftmo de vida ao coraçao. 

26-Aa:osto -49 

'O 
NASCENTE 

SOUBESSEM o quanto me custa sab&-los 
Medrosos, inquietos, na noite Indiferente: 
As mlos tacteando os soltos cabelos, 
Os olhos possessos de um brilho doente: 

Sózinbos, vazios de ttenças submissa o;, 

Sem rastros de elitrelas ou oomba~ no :.r . .. 
-A relu de Alctcer , fatais, movedioy.~s, 
Lhes 'stAo eria:lndG morrer devaa:ar. 

Soubessem o quanto me custa a recusa 
Da fl or dum sorriso, da cor Jum afaa:o ; 
Que ana:llsda indomhel se e:rp:mde e soluça 
Nos ve rsos que escrevo, nos sonhos que traa:o. 

Sofrei, penhentes sem luas redondas. 
Com chaa:as na alma . se m pensos de linho! 
-Meu Deus, se os escutas, por 0 f'us! n!lo respondas 
A's preces piedosas de ca lm a e de ninho. 

Dei:d..los, gritando o mal sem n:mtdio 
O~ pâlidas febres, de rosas esguias; 
Deid.-los, submersos no ignoto mistério 
Do crime das horas, na ronda dos dias. 

Quem nasce humilhadn com loiro<; e a:lória; 
Quem vê do seu bo:rço os frutos maduros, 
~110 sabe a que sabe o sabor da vitória, 
Pois nAo hâ l'itória nos passos segurO$. 

Mas custa, eu sei quanto! sabê· los sem rumo, 
Na noite indiferente, julgados perdidos. 
Qui\'o!i: a vida C mais do que um fumo? 

-Roubei 1 Poesia meus. cinco S<!ntidos. 

2-J•neiro-~ 

COUTO VIANA 

"Lirismo: ou haverá outro caminho?" datado de De
zembro de 1949. Artigo cujo título é uma especificação 
redutiva (mais ainda) de "A POESIA É SÚ UMA", ao 
afirmar (perguntando) que só a Poesia Lírica é o caminho. 

"Se o Lirismo é, como definiu Paul Valéry, "le dé
veloppement d ·une exclamation ''- verificar-se-á que toda 
a Poesia começa por ser lírica. São líricas as primeiras 
manifestações poéticas de um povo, de uma geração ou 
de um indivíduo. (Em cada Poeta se repete, vertiginosa
mente e de maneira quase estenográfica, o processo 
geral da história da Poesia ... ). 

Lirismo, desenvolvimento de uma exclamação: atitude 
de quem se espanta, se admira ou repara - perante, ou 
em uma - qualquer circunstância, e tende logo a isolá-la, 
torná-la independente e memorável. É uma atitude feita 
de momentos que se tomam excepcionais; mas tal excepcio
nalidade, como é involuntária, não deve transformar-se, 
para o Poeta, nem em motivo de opróbio nem de orgulho; 
muito simplesmente, urge não esquecê-la, na discussão 
do fenómeno lírico. Outro aspecto, necessário também de 
se tomar em linha de conta, é o da referida involuntarie
dade em que o momento se toma excepcional, exigindo 
um ulterior desenvolvimento. 

O que caracteriza o lirismo não é, portanto, a natureza 
do momento ou da circunstância, a natureza da emoção ou 
do motivo. O que caracteriza é o aspecto involuntário, 
em que momentos, circunstâncias, emoções e motivos se 
apresentam ao poeta, o aspecto de excepcionais que eles 
adquirem e, ainda, de maneira decisiva, o processo como 
eles ulteriormente se desenvolvem. '' 

"Note-se que a distinção, aqui estabelecida, entre um 
momento, a-consciente e misterioso, de imposição de mo
tivos, e os momentos, conscientes e deliberados, do seu 
desenvqlvimento ulterior - é uma distinção que, apenas 
ensaisticamente, se pode estabelecer. Na realidade, não 
há distinção alguma: há simplesmente uma passagem, 
uma mudança de tonalidade, um progresso, do escuro 
ou do claro-escuro, para o claro... E nesta passagem, 
mudança ou progresso, os elementos iniciais comandam 
e determinam os· seus consequentes. Um motivo, ao im
pôr-se, impõe:sejá com um certo tom e um certo ritmo, que 
determinam tudo o resto. '' 

''Graças a esta involuntariedade urgente na origem e 
à gratuitidade fundamental nos objectivos, é que toda a 
Poesia começa por ser lírica, Por outro lado, como o li
rismo é um ideal de equilíbrio ele é que dá, às grandes 
épocas da Poesia, a razão de ser e a temperatura .geral. 
Considera-se o nosso século XVI uma grande época poética, 
não por Os Lusíadas nem pelas Cartas em verso de Sá 
Miranda, ·mas sim pela concentração, nesse espaço de 
tempo, de excepcionais poetas líricos. Toda a atenção que 
como poeta Garret nos merece não provém do Camões ou 
da D. Branca, mas sim das Flores Sem Fruto e, muito es
pecial das Folhas Caídas. Outro tanto se passa com Gomes 
Leal: o Poeta lírico é que nos interessa; ele, e só ele, lhe 
empresta a estatura de grande Poeta, com que todos o 
vemos. 

Mas "Távola Redonda" não se quedará nesta pers
ectiva lírica como ideal de equilíbrio. Quatro anos mais 
tarde, no seu último número, Goulart Nogueira fará um ba
lanço em que concluirá, talvez com algum desencanto: 
"Depois disto, parecer-nos-à que a indentificação continua 
insuficiente, que ainda quedam vagos os sinais. "Távola 
Redonda" não surge com os cânones pormenorizados, 
nem com pétreo único rosto". 

Esses sinais que Goulart Nogueira gostaria que fossem 
os de um "pétreo único rosto" viriam a surgir efectiva
mente numa outra revista "Tempo Presente" (1959) de 
que Goulart Nogueira será conselheiro da redacção e em 
que esses sinais serão inequívocas marcas do Fascismo. 

Mas, em "Távola Redonda" , o primado· do lirismo e de 
um aberto ecletismo, sempre prevaleceram ao longo dos 
seus 20 números, mostrando assim uma das utilidades 
políticas do lirismo: evitar a petrificação dos rostos únicos. 

Mas já outras questões mais complexas e prementes 
problemáticas surgem no horizonte com a Revista "Ár
vore", cujo texto de abertura (no número de Outono/In
verno de 1951) entitulado "A necessidade da Poesia" 
transcrevemos na íntegra: 

"A necessidade da Poesia" 

"Jean Cassou afirma que a poesia é "a mais perfeita 
expressão do homem, a sua mais alta operação espiritual'' · 
e que o seu fim "é explicar o homem, acompanhá-lo, 
exaltá-lo no decurso da sua prodigiosa ascensão''. 

A grandeza das contradições desta ''prodigiosa ascen· 
são'' não pode deixar de opor a poesia o seu rosto resplan
decente ainda que torturado, rosto onde se reflecte e re
conhece, nos seus abismais delírios, nas suas fugas, nas 
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suas vitórias e derrotas, a vida dramática do homem que 
a todo o custo procura humanizar o mundo, mudar a vida. 
A poesia confronta-se à luz crua e radical da tragédia, 
supera-a e, no mais aceso da luta, na tP.nsão máxima das 
contardições, é ela que promete e afiança a sfntese em que 
todos os valores do homem se possam encontrar sem sa
crijfcios mutiladores. Como no mito de Anteu, está ligada 
à terra dos homens para atingir os mais altos momentos do 
humano, em que a vida é criação, potência, pura virtua
lidade, vibração do desejo decantado, catársis. 

O seu fim é eminentemente social mesmo quando 
a sua mensagem é pessimista. É René Bertelé quem, num 
seu conhecido ensaio sobre Henri Michaux, repete a crença 
num "pessimismo tónico". E diz-nos da finalidade social 
da poesia: "dar força ao homem, permitir-lhe agir sobre o 
mundo·'. Desenvolvendo todas as leis da imaginação, 
reivindicando a sua difícil singularidade, exaltando-a para 
melhor e mais concretamente se integrar no universal-é 
assim que o poeta age. Já em alguns poetas a poesia 
ultrapassa o estádio de recusa de um mundo convencional 
(fase destrutiva mas necessária, cujo perigo consistia em 
levar a negação a extremos onde o humano se dissolvia) 
-e uma nova poesia surge lúcidamente empenhada na 
epopeia do nosso tempo, revalorizando tudo o que une 
essencialmente os homens, vivendo da comunhão dos 
grandes ideais, toda voltada para o futuro e a esperança. 
Sob o signo da angústia ou da esperança-que tantas vezes 
se fundem no poema - o certo é que o poeta procura 
sempre afirmar a sua diferença, a originalidade do seu 
canto, numa relação válida com o universo, definida como 
experiência. 

Nada tem a ver a poesia com a ficção homem comum. 
A sua condição de "a mais alta operação espiritual" obriga
-a aq desenvolvimento máximo das faculdades humanas, na 
sua maioria amortecidas pela existência degradante. 
Não pode haver razões de ordem social que limitem a alti
tude ou a profundidade dum universo poético, que se 
oponham à liberdade de pesquiza e apropriação dunt con
teúdo cuja complexidade exige novas formas, o ir-até·ao
·fim das possibilidades criadoras e expressivas - porque 
a poesia e a arte também obedecem a um princípio de ex
tensão. Livre, é a palavra mais querida dos poetas, a mais 
vital para a poesia. 

Atentos à multiplicidade do real e à maravilhosa di
versidade dos destinos poéticos, a nossa posição é a da 
total isenção a tudo quanto a poesia der voz e pela poesia 
se realizar. Nosso primeiro critério: o da autencidade. 

Renegando a gratuidade como intenção (e não como 
resultado lúdico do momento criador), consideramos a 
superior necessidade da poesia tanto no plano da criação 
como no da demanda social. Lutando pela dignificação 
da nossa condição de poetas, não esqueceremos nunca 
que o sentido da verdadeira poesia é o da "prodigiosa 
ascensão do homem''. O misterioso triunfo dos versos só 
se estabelece quando as forças da vida subjugam as da 
morte - quando a poesia . é uma perpétua conquista. '' 

Este texto programa, está eivado de uma terminologia 
metafísica que hoje nos poderá parecer pouco precisa tal 

· como "autencidade", "misterioso triunfo dos versos", 
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"prodigiosa ascenção do homem", e muitos outros. Mas 
a par deles encontram-se termos mais precisos e que são 
significativamente inovadores na poesia portuguesa 
(ou na sua teorização) tais como: "MULTIPLICIDADE DO 
REAL", "DIVERSIDADE DOS DESTINOS POÉTICOS", 
"NECESSIDADE DA POESIA TANTO NO PLANO DA 
CRIAÇÃO COMO NO DA DEMANDA SOCIAL", "LIVRE, 
É A PALAVRA MAIS QUERIDA DOS POETAS", "DAR 
FORÇA AO HOMEM", "PERMITIR-LHE AGIR SOBRE O 
MUNDO", "DESENVOLVIMENTO MÁXIMO DAS FA
CULDADES HUMANAS", etc., etc. 

Tal conjunto de ideias porpõe um programa (que os 
poetas da ÁRVORE realizaram nas suas obras poéticas) 
em que a poesia, sem nada perder da sua especificidade, 
ganha uma função desalienante que era conjuturalmente 
necessária na vida cultural e política portuguesa. Poder-se
ía mesmo dizer que este resumo programático ainda hoje 
é válido e provocativo, pela condensação que propõe na 
literalidade do poético de funções e acções que nos são 
vitais e que nos apresentam sobrecarregados de sempre 
renovados sentidos. Mas, na época de ÁRVORE, esta 
posição representou sobretudo uma dupla saída frente aos 
dois extremismos que se desenhavam como forças limita
dores: de um lado o lirismo único caminho: do outro lado 
o real social tomado como programa único (realismo 
socialista). 

Daí que ÁRVORE se reclamasse da multiplicidade 
do real, da liberdade, da diversidade dos destinos poéti
cos e do desenvolvimento máximo das faculdades humanas 
para construir o que se pode hoje chamar um realismo 
contraditório, cujos fundamentos filosóficos se poderão 
socorrer da fenomenologia, mas que não perderá nunca 
de vista as condições reais da vida do homem, suas limi
tações e aspirações mais profundas. 

Tal posição teórica, nunca é demais recordá-lo, permi
tirá na década de 60 o desenvolvimento de uma prática 
poética cuja literalidade se executará sobre a materialidade 
da escrita na pesquisa e na experiência aberta 'de novas 
formas de comunicar e de dizer, enquanto simultaneamente 
descontruída, desmontava e denunciava os obsoletos 
discursos do poder. *(3) 

Note-se apenas e para terminar, que nas décadas de 
40 a 60 se esperava muito da poesia e que ela era uma via, 
talvez a única, em que a liberdade se podia exprimir como 
tal: livre. E por isso certamente ainda estamos hoje e aqui 
a falar dessa poesia. Da nossa poesia também. 

Notas: 

(1) Ambas as 'Antologias organizadas por Maria Alberta Menéres e E. M. 
de Melo e Castro, em edição de Morais Editores. 

(2) A ideia de "capelinha literária" que se espalha em sectores tradicio
nalistas e reaccionárias , tentando desprestigiar e combater esta 
abertura e multiplicidade de parições e propostas, não é mais que a 
tentativa de desfiguração de um dos factos mais ricos em consequên
cias na nova vida cultural do País que então se anunciava e por que se 
ansiava: o debate de ideias e a polémica entre grupos de indivíduos 
que livremente se escolhem e agrupam (neste caso jovens escritores) 
para tratarem dos seus próprios problemas. 

(3) Não se referem neste artigo as posições Teóricas de "Neo-Realistas" 
e de "Surrealistas" porque elas não foram veículadas através de 
Revistas , ou só o foram muito parcialmente. 
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