


Título
• Colóquio “O caminho se faz por entre a vida“

Coordenação da edição
• Carlos Semedo

Comissão Executiva do Colóquio
• António Lourenço Marques
• Carlos Semedo
• Fernando Paulouro Neves
• José Pires
• Manuel Costa Alves
• Maria de Lurdes Gouveia Barata

Propriedade
• Câmara Municipal de Castelo Branco

Design e paginação
• Helder Milhano

Ilustração da Capa
• Helder Milhano

Edição
• RVJ - Editores, Lda / Av. do Brasil n.º 4 r/c - Apartado 262 - 6000-909 Castelo Branco
Tel: 272 324 645 Telm: 965 315 233 www.rvj.pt Email: rvj@rvj.pt

Tiragem
• 500 exemplares

ISBN
•  978-989-8289-84-1

Depósito Legal
•

Data
• 2017



COLÓQUIO SOBRE
A SUA OBRA POÉTICA

COMUNICAÇÕES





/ 5

 António Salvado, e a sua produção literária e poética, foi o tema de um Colóquio, 
que o Município de Castelo Branco organizou, na Biblioteca Municipal, em estreita cola-
boração com um grupo de personalidades, que estruturou o seu programa. Estes dois 
dias foram uma celebração da prolífica e multifacetada obra do poeta albicastrense e 
constituíram-se como um importante momento de reflexão crítica.
 Esta iniciativa, para além de contar com a participação de um conjunto de no-
táveis conferencistas, ganhou outra dimensão, com a apresentação dos dois volumes 
da colectânea Um Extenso Continente, nela confluindo poetas de diversas longitudes, 
através de poemas dedicados a António Salvado. Na Biblioteca Municipal foi, também, 
inaugurada uma exposição bibliográfica e documental, que ficou patente ao público du-
rante as semanas seguintes, permitindo, a um público mais vasto, o contacto com a vida 
e obra do poeta. Completou o programa um momento musical, com a participação do 
João Roiz Ensemble e da soprano Marina Pacheco, que interpretaram obras compostas 
a partir de Cantiga Partindo-se de João Roiz de Castelo Branco e do poema homónimo 
do poeta albicastrense. Nessa mesma sessão, foram apresentados cinco vídeo poemas 
dedicados a António Salvado.
É com regozijo que promovemos a edição da compilação dos textos das conferências 
realizadas neste Colóquio, certos de que a mesma vai ser um elemento bibliográfico 
fundamental para a análise e estudo da obra de António Salvado.

Dr. Luís Correia

Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco
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APrESENTAção

Publica-se nesta data o Livro do Colóquio — António Salvado: “O caminho se 
faz por entre a vida…”, que se realizou na Biblioteca Municipal de Castelo Branco, nos 
dias 24 e 25 de outubro de 2014. Mais de dois anos volvidos, mantém-se o interesse e 
pertinência de trazer à memória dos que nele participaram e revelar, quer aos leitores 
do poeta António Salvado, quer àqueles que porventura o desconheçam, este feixe de 
textos então apresentados sob forma de conferências e comunicações. Além disso, 
este repositório evidencia o leque diversificado de temas e enfoques que foram objecto 
de estudos, reflexões e investigações por parte dos Oradores presentes na iniciativa, 
concorrendo cada um a seu modo para um estado da arte sobre a poética de António 
Salvado, que, todavia, nunca poderá estagnar no tempo cronológico e na circunstância 
de um encontro coloquial, pois a oficina criativa do autor é sem descanso face à as-
sunção da palavra feita condição de transcendência. Daí que, no ínterim, novos títulos 
de António Salvado tenham surgido a público e haja a registar estudos e depoimentos 
já posteriores a essa data.

A iniciativa teve um propósito particular, para o qual, há que dizê-lo, pouco 
quis contribuir António Salvado, conhecida que é a sua descrição, até mesmo o seu 
incómodo e desconforto face à “representação” social. De facto, como escrevemos 
em proposta organizativa, remetida em maio desse ano aos Serviços culturais da Câ-
mara Municipal de Castelo Branco, “a pertinência do mencionado Colóquio resulta do 
facto de se considerar, convergindo com o parecer de outros leitores, estudiosos e 
admiradores da obra poética de António Salvado, que se trata de uma iniciativa que 
não só servirá a prestar homenagem a, de um modo formal e institucional, a um dos 
maiores poetas portugueses vivos, mas também de poderá volver-se num veículo de 
divulgação da obra deste autor, suscitando, porventura, uma maior atenção para a sua 
poesia, a qual há-de deixar marca na história da Literatura portuguesa.” Propôs-se, 
nessa memória descritiva, a realização de um ciclo de palestras e a organização de 
uma exposição biobibliográfica e documental.

Dessa proposta resultou, efectivamente, por decisão da edilidade albicastren-
se, em particular do seu presidente, Luís Correia, uma série de atos que se abraçaram 
na epígrafe “O caminho se faz por entre a vida…”, verso de António Salvado respigado 
de um dos seus livros. O Colóquio realizou-se, com palestrantes convidados e reunin-
do numerosos participantes. Quanto à projectada exposição biobibliográfica e docu-
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mental, gizada ao longe, devido a limitações logísticas acabou por ser assumida pelo 
próprio autor, com a colaboração de algumas entidades locais. 

A iniciativa teve um elenco organizativo, que não é despropositado nomear: 
António Lourenço Marques, Carlos Semedo, Fernando Paulouro Neves, José Pires, Ma-
nuel Costa Alves, Maria de Lurdes Gouveia Barata. O patrocínio foi da Câmara Munici-
pal de Castelo Branco e houve apoio institucional da Biblioteca Municipal e da Escola 
Superior de Artes Aplicadas/Instituto Politécnico de Castelo Branco. Em complemento 
às diversas sessões que se prolongaram por dois dias, houve um momento musical 
pelo João Roiz Ensemble, intercalado com leitura de poemas de António Salvado e 
apresentação de vídeo-poemas, nos quais colaboraram elementos da Comissão orga-
nizadora. No encerramento do Colóquio, procedeu-se à apresentação do díptico poé-
tico Um Extenso Continente (2 volumes), antologia de homenagem a António Salvado 
— tributo de mais de 250 poetas ibéricos, brasileiros, latino-americanos e africanos — 
volumes coordenados por Maria do Sameiro Barroso, Maria de Lurdes Barata e Alfredo 
Perez Alencart.

De tudo o que se passou e resultou desse Colóquio — dos ecos e projecção na 
comunicação social até ao registo iconográfico das sessões — se procurará dar notícia 
em próximo volume, com suporte ilustrativo, local também adequado para se incluir 
um perfil biográfico do Poeta e a sua tábua bibliográfica, atualizada.

Resta acrescentar que os textos aqui impressos seguem os códigos linguís-
ticos usados pelos respetivos autores e que se optou por uma ordem sequencial alfa-
bética para a sua inserção, diversa do alinhamento que teve o programa do Colóquio. 
Fica ainda expresso reiterado agradecimento aos Oradores, à Comissão Organizadora, 
à Câmara Municipal de Castelo Branco e a outras entidades que colaboraram na ini-
ciativa, aos jornalistas, personalidades locais e público em geral que se associaram ao 
Colóquio, revestindo-o de uma grandeza afectiva que jamais se esquecerá… 

Paulo Samuel
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CoNfErêNCIA INAugurAL1

“Os Arcanos da Memória na poesia de António Salvado”

Paulo Samuel*

 

 Subida responsabilidade me foi imposta ao convidarem-me para proferir esta 
Conferência inaugural, que marca, nesta sessão solene, o início do encontro coloquial 
centrado na obra do Poeta António Salvado. Decerto se encontra entre os presentes 
- desde logo pela proximidade convivial e geracional - quem, melhor do que eu, possa 
substituir-me nesta alocução, com vantagem para a paciência dos presentes. Quero crer 
que o facto de vir do Porto, de ter motivado algumas sinergias para a realização deste 
Colóquio e simbolizar, talvez, uma dessas fundas amizades que o Poeta vivifica, sem 
barreiras espaciais, antes anulando-as com a paulatina presença dos seus livros dedi-
cados, constituem razões que determinaram essa escolha. 
 Em nome pessoal, com certeza, mas porventura dando voz a muitos daqueles 
que estão aqui presentes, quero agradecer o patrocínio (a vontade e o empenhamento) 
que a edilidade albicastrense, na pessoa do seu Presidente, Dr. Luís Correia, concedeu 
desde início para a realização deste evento, promovendo a consolidação dos diversas 
mas convergentes actos em que o mesmo se concretiza, desde o Colóquio à elaboração 
do vídeo-poema, da Exposição e divulgação mediática e produção de impressos até ao 
momento musical que o Ensemble João Roriz Castelo Branco fará ouvir no Cine-Teatro 
Avenida, Centro de Cultura Contemporânea desta Cidade. Neste ponto, não posso deixar 
de saudar também, pela coordenação da iniciativa, o programador cultural Dr. Carlos 
Semedo e a equipa de CulturaVibra, serviços dependentes da edilidade, mas também a 
Biblioteca Municipal que nos acolhe e à Exposição (através do seu responsável, Dr. José 
Martins), e a Senhora Dr.ª Teresa Antunes, directora do Museu de Arte Contemporânea, 
pelo apoio prestado. Quero igualmente assinalar a colaboração do Poeta e dos seus 
familiares, nomeando estes na pessoa da Senhora Dr.ª Adelaide Salvado, aqui presente, 
a quem saúdo de modo particular, pois a sua ligação a esta homenagem e à poesia de 
António Salvado é, por demais, umbilical.
 Assumido o compromisso - e António Salvado, tanto na sua vida como na sua 
obra, ensina-nos o que significa assumir “compromissos”  - resta-me contribuir com 
um intróito, que possa minimamente justificar a pertinência desta homenagem (que 
não é um mero acto social e de circunstancia), seguido de uma breve leitura apologéti-

1  Pelo facto de se tratar da conferência inaugural, as palavras iniciais do autor foram de saudação institucional à edilidade, às personalidades 
que integravam a mesa de honra e a outras presentes na assistência, dispensáveis neste registo em acta. Manteve-se, contudo, a introdução 
que contextualiza a iniciativa, a preceder o texto de leitura crítica.
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ca da sua poesia. Neste Fórum, que pretende ser um ágape no sentido helénico, serão 
apresentadas comunicações eivadas de reflexões ensaísticas, linguísticas, dialógicas ou 
mesmo comparatistas sobre a ars poética deste autor. Ele que é, noutra perspectiva, 
uma figura das Letras e da Cultura portuguesas, apesar da modéstia (prefiro dizer lhane-
za) do seu carácter, da discrição e recato que sempre nortearam o seu posicionamento 
nas Instituições, nos meios cultos e letrados onde firmou nome, na sociedade lisboeta, 
escalabitana ou, no regresso às origens, albicastrense. 
 Ao aceitar o convite, que me honra, depreendi que devia destacar nesta inter-
venção (que leio para fugir ao improviso desviante) um enunciado da sua vida autoral, 
que se traduz numa total dedicação afecta às Letras, a qual, eventualmente, poderia ficar 
arredada do enfoque dos restantes Oradores. No entanto e entretanto, deixarei expres-
sos em parágrafos (ou momentos) desta intervenção, os contributos reflexivos que, em 
fase inicial, me propus sujeitar ao crivo do Poeta e à benevolência dos ouvintes e leitores, 
sob a epígrafe “Os arcanos da memória na poesia de António Salvado”. 
 Neste ponto, mudando o rumo, aceitem que mude também de pessoa gramatical.

“Poesia: laço débil,/porém tão consistente:/
/único sol que ferve/nos mais frios momentos.”2

 Corre em contracapas e badanas de livros, em recortes de jornais, em posts di-
gitais, uma nótula que presume dar um informe biográfico de António Salvado. Em geral, 
repetindo-se de forma mimética, no correr dos anos, salvo no acrescento da tábua bi-
bliográfica. Claro que sabemos haver nisso vontade do autor, corresponder tal incisão, no 
que seria um mais largo excurso, ao pudor com que o Poeta se apresenta a público e inter 
pares, não numa irrisória imodéstia disfarçada, antes sabendo que o essencial é aquilo que 
habita a palavra do ser ou, noutra axiologia, o ser da palavra. Distinto de Ortega y Gasset, 
na leitura noética que fazemos, António Salvado sabe que o Homem não é apenas em-si, 
com a sua circunstância, não obstante a condição existencial que a todos é dada cumprir, 
seja reféns do unamuniano sentimento trágico da vida, que um Manuel Laranjeira viveu 
como “dor surda”, seja no arpejo filosófico que levou Leonardo Coimbra a asseverar que “o 
homem não é uma inutilidade num mundo feito, mas o obreiro dum mundo a fazer”. 
 Paul Foulquié, num livrinho tornado célebre, deixou expressa uma leitura do que, à 
luz das doutrinas existencialistas, se pode entender por “existência” e que aqui traduzimos 
livremente: “A existência é constante transcendência, isto é, ultrapassagem daquilo que se 
é; só existimos para a livre realização de um ser em excesso […] Não podemos acreditar, 
contudo, que todo o homem goze desse privilégio e exista verdadeiramente. Pois muitos 
há que, conduzidos pelas massas ou pelo «ser em» (indivíduo), como diz Heidegger, não 
fazem uma autêntica escolha. Esses não têm uma existência verdadeira3 “.

2 Versos transcritos de “Aliança” in O Gosto de Escrever. 1.ª ed., Coimbra, A Mar Arte, 1998, p. 5.
3 Paul Foulquié, L’Existencialisme. 19e. édition. Paris, PUF, 1984, pp. 41-42.
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    Terrível, na sua dimensão ôntica, foi a afirmação do Poeta Teixeira de Pascoaes, 
ao considerar que “há homens que são esboços de Homem”. Podemos portanto aferir 
que há uma matriz distintiva entre o humanismo antropolátrico e um humanismo que, 
assente num pensamento existencial, se embebe de uma volição criacionista, no sentido 
que lhe deu o filósofo portuense de A Alegria, a Dor e a Graça. Embora esta distinção não 
esteja expressa, quanto a nós, de uma forma particular no longo e aprofundado ensaio 
que precede a tradução portuguesa da fundadora obra de Jean Paul Sartre, O Existen-
cialismo é um Humanismo, escrito por Vergílio Ferreira, encontramos neste último livro a 
proposição sartriana que distingue os diversos humanismos. Escreve o filósofo francês: 
«Na realidade, a palavra humanismo tem dois significados muito diferentes. Por huma-
nismo pode entender-se uma teoria que toma o homem como fim e como valor superior. 
[…] Este humanismo é absurdo. [...] O existencialismo não tomará nunca o homem como 
fim, porque ele está sempre por fazer. Há um outro sentido de humanismo, que signifi-
ca no fundo isto: o homem está constantemente fora de si mesmo, é projectando-se e 
perdendo-se fora de si que ele faz existir o homem e, por outro lado, é perseguindo fins 
transcendentes que ele pode existir; […]»4.
 Nesta filiação a um humanismo transcendente, estimulante impulso se não de-
siderato a realizar pelo homem - não no sentido de uma entrega a um absoluto trans-
cendental, por via da fé, mas no sentido de uma alteridade e superação por via do Co-
nhecimento - em que se garante que o homem não está fechado em si mesmo, mas se 
vê constantemente implicado num universo que irmana a Natureza e o Homem, com 
toda a dimensão subjectiva que lhe é radical, se poderá alicerçar o que Sartre designa 
por «humanismo existencialista»5. O que importa ao pensador existencialista que tem 
a consciência desse “mais além”, é combater um certo quietismo ou indiferentismo, é 
saber que «o homem não é mais que o que ele faz», daí partindo a defesa de uma atitude 
que responsabiliza o homem perante o seu igual, independentemente do género, raça ou 
estatuto social, que lhe exige o exercício da liberdade e da acção em prol do comum, sem 
que para tal o deva fazer no âmbito de uma crença ou no pressuposto de uma exigência 
moral de matriz filosófica, cujos pressupostos lhe sejam alheios. No seio da literatura 
portuguesa, um exercício comparatista mostrará o quanto este pensamento marcou ge-
rações de autores. Na poesia, em particular na de António Salvado, esses reflexos não 
são ofuscados: “Pela tarde de angústia quente, viva,/no dia que de sempre me pertence,/
debruço-me à janela do porvir/e nada mais encontro que silêncio.”6

 «O Sol quando nasce é para todos», diz o provérbio popular, e é esse princípio 
basilar que o ser humano deve garantir na sua relação com o semelhante, não lhe co-

4 Jean Paul Sartre, O Existencialismo é um Humanismo. Trad., prefácio e notas de Vergílio Ferreira. Lisboa, Editorial Presença, 1970, pp. 266-268.
5 Ob. cit., 268-269.
6 Versos de “Serenidade” in Tropos. Poesias. 1.ª ed. Lisboa, Editorial Polis, s. d. [1969], p. 15. [Dedicado a Natércia Freire; 2.ª edição aumentada, 
Castelo Branco, 1975.]
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arctando a liberdade pelo simples facto de exercer a sua, que lhe é pessoal. O problema 
de fundo residirá na distinção entre essência e existência, pois a essencialidade torna-se 
um conceito subjectivo que, partindo da noção do real fenomenológico pressupõe uma 
consciência que extravasa os limites da condição natural, que não encara a contingên-
cia como real paradigmático. Daí não aceitarmos, divergindo de Camus e da angústia 
existencial, que ao homem reste somente a esperança de saber-se autêntico, ou noutras 
palavras, em saber que ele não é mais do que o que ele faz e que qualquer decisão já se 
inscreve no seu próprio “destino” de vida, sem adjuvantes nem atenuantes.
 Que sentido intrínseco tem esta obscura derivação com a criação literária de 
António Salvado? No nosso entender, o maior sentido, já que a poesia do autor de Es-
tranha Condição se entranha na problemática filosófica da vida e da morte, do ser e do 
existir, verdadeiro húmus do seu poetar. Distante de qualquer afago “modernista”, e mui-
to menos estruturalista ou semiótico, em que o emissor/comunicador se submete à for-
mulação conotativa do sema para uma construção de “mensagem” de efeito performa-
tivo, António Salvado atende à relação humana e a temas certamente caídos em desuso, 
apesar (ou por causa) do seu alicerce clássico: o amor e a fruição do belo, a infância e o 
sonho, os afectos e a saudade, a luz e o estado sombroso, a natureza e a condição hu-
mana. A sua poesia transmuta a vivência num enlace salvífico que faz comungar o todo 
com o seu semelhante. Atento aos “pequenos eternos que são os nadas do homem” (a 
expressão é de António Salvado), o Poeta busca na urdidura de cada verso, pelo Logos 
imanente à palavra, redescobrir e reedificar uma relação ontológica que possa iluminar 
o homem nestes tempos de um incerto porvir, marcado pelo generalizado grau zero de 
autênticos valores humanistas, num cenário em que cada vez mais a criatura humana 
vive distanciada de si-mesma, alheada do divino, numa era do vazio infra-pessoal, refém 
de não-lugares, cultuando os ícones da globalização descendente e da convivência vir-
tual, em rede. 
 Lemos na pauta biográfica - incluída no catálogo da exposição - que António 
Salvado nasceu em Castelo Branco, em 20 de Fevereiro de 1936. Fez estudos primários 
e secundários no Liceu desta cidade e licenciou-se em Letras pela Universidade Clássi-
ca de Lisboa. Terá sido estudante em Coimbra e até em Paris, consta, mas escasseiam 
dados para maior detalhe. No decurso do século XX, dividiu a sua vida pelo ensino, pela 
edição de livros, pela museologia. Foi, como sabem, Director-Conservador do Museu 
Francisco Tavares Proença Jr. e Director da 2.ª série dos Estudos de Castelo Branco, 
também dos Cadernos de Cultura - Medicina na Beira Interior. Fundador da revista Folhas 
de Poesia, criou e dirigiu, entre 1992-94, a “revistinha” Sirgo (7 números). Poeta, ensaísta, 
crítico, antologiador, tradutor, professor do Ensino Liceal, do Ensino Superior Politécnico 
e do Técnico-Profissional, tem dispersa e vasta colaboração em antologias, publicações 
literárias, suplementos de jornais. Obteve assinaláveis distinções, em Portugal e no es-
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trangeiro. É membro da antiga Cátedra de Poética Fray Luis de León, da Universidade 
Pontifícia de Salamanca. Parte da sua obra está traduzida em castelhano, francês, italia-
no e inglês. Em anos recentes, distinguiram-no alguns prémios: universitários, da União 
Brasileira de Escritores, da Câmara Municipal de Castelo Branco, de mérito cultural pelo 
Ministério da Cultura português. Sucinto, como sempre o vemos reproduzido, este apon-
tamento biográfico desfoca, pelo menos no âmbito literário, determinados cenários que 
se devem iluminar. Do que aqui dissermos, não temos respaldo do autor para o divulgar, 
nem o ouvimos, em prévia auscultação, acautelando anuência a este desvelamento.
 A ligação às Letras de António Salvado deve ter ocorrido em tenra infância. O 
ambiente familiar, a linguagem chã das gentes da Beira interior, propiciaram talvez, a um 
carácter de rara sensibilidade, o saber das palavras e das locuções substantivas. Domí-
nio linguístico haurido, alfim, no convívio com a sabedoria popular, enraizada em séculos 
de cultura e de laboração geracional: - sabemos o quanto uma teoria do pão e da pala-
vra, da cultura e do culto, flui da presença do homem na Terra. Situa-se em meados dos 
anos 50 do século passado o início da sua experiência autoral, que se há-de materializar 
nos livrinhos A Flor e a Noite (64 páginas de poemas, numa modesta edição de autor, 
com texto composto e impresso na Tipografia Semedo, de Castelo Branco, em 1955)7; 
Recôndito (poesia, editado em Lisboa pelos Cadernos do Centro, com capa de Fernando 
Neves, em 1959). A par destes dois livros, que sinalam a década de 50, Salvado mantém, 
em simultâneo, uma colaboração literária em suplementos culturais de alguns jornais da 
capital, não sabemos se por mão e desvelo de Natércia Freire no suplemento literário do 
Diário de Notícias, que dessa forma iniciou alguns jovens na senda da escrita. É certo que 
não encontramos colaboração do Poeta em revistas que, por essa altura, fizeram escola 
ou a assumiram de movimentos estéticos e políticos (como o neo-realismo), entre as 
quais Árvore (folhas de poesia), publicada entre 1951 e 1953, dirigida por Luís Amaro, 
António Luís Moita e António Ramos Rosa, defendendo este, para a expressão poética, 
tão-só “a fidelidade ao homem total”; nem em Cassiopeia (1955), publicação de poesia 
proposta por José Terra ao grupo da extinta Árvore mas do qual só sairá um número; 
tão-pouco nas últimas duas séries dos Cadernos de Poesia (revista fundada por José 
Blanc de Portugal, Ruy Cinatti e Tomaz Kim), nem sequer nas páginas da Távola Redonda 
(dirigida por António Manuel Couto Viana e editada entre 1950-1954), esta com afinida-
des à tradição lírica portuguesa e pouco entusiasmada com as correntes modernistas 
que seduziam as novas gerações de poetas portugueses. No entanto, a sua presença 
é visível na revista Graal (1956), ao lado de nomes como David Mourão-Ferreira, A. M. 
Couto Viana, Fernando de Paços, Goulart Nogueira e Luiz Macedo8. No fecundo ano de 

7 Partimos deste título que o próprio autor considera inaugural na sua produção poética. No entanto, com o nome António Forte Salvado, já 
havia publicado, sob forma de livro, Poemas da Alma (Castelo Branco, 1951) e Imensidade. Poesia (Castelo Branco) 1952, ambos os dois em 
edição de autor.
8 António Salvado, “5 poemas” in Graal (publicação bimestral), Lisboa, n.º 3, Outubro-Novembro 1956, pp.292-294
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1957 (em que um grupo de pensadores, poetas e escritores, lança em Lisboa o jornal 57 
e o Acto, nos quais se destacam os nomes de António Quadros, Orlando Vitorino, Luis 
Zuzarte, Afonso Botelho), também António Salvado se destaca ao organizar e publicar 
as Folhas de Poesia, publicação de periodicidade irregular e, na verdade, tão efémera 
quanto restrita a 4 fascículos, mas que se impôs pela sua sobriedade e elegância esté-
tica, reunindo um apreciável rol de colaboradores. O primeiro número desta hoje rara e 
procurada revista vem a público em Janeiro de 1957 e inclui versos de Edmundo de Bet-
tencourt, José Carlos González, Ângelo de Lima, Hélder Maceo, Herberto Hélder, António 
Salvado. Aniel Jannini encerra com uma apresentação de Eugénio Montale, que cede 
poema para publicação, traduzido por Jannini e Salvado. Tiragem de 500 exemplares, 
ao preço de [sete e quinhentos: 7$50] o exemplar, a correspondência é solicitada para a 
Travessa do Convento de Jesus, 47-1.º, Lisboa. O segundo número, datado de Julho, com 
23 páginas, insere colaboração de Branquinho da Fonseca, José Sebag, Maria Manuel 
Margarido, Teixeira de Pascoaes (elegia inédita), António Salvado, Herberto Hélder, David 
Mourão-Ferreira, Carlos de Oliveira, Eurico de Sousa, Hélder Macedo, José Régio (com 
um desenho) e, a encerrar, ensaio de Alfredo Margarido depurando noções sobre essên-
cia poética. A redacção muda-se para a Rua de Santa Marta, n.º 45-3.º, Lisboa, decerto 
a morada do organizador. O 3.º número, volvido um ano sobre anterior (Setembro de 58), 
assume uma relevância distintiva. Recolhe poemas de Afonso Duarte, António Salvado, 
Diego Valeri, Fernanda Botelho, João Rui de Sousa, Jorge de Sena, Fernando Echevar-
ría, ensaio de António Maria Lisboa, prosa de Fernando Pessoa e Herberto Hélder (este 
com um relance biográfico sobre Afonso Duarte) e Aniel Janini, que apresenta Diego 
Valeri. No geral, são poemas inéditos, mas ignoramos se édita a charge publicitária de 
Pessoa. O 4.º e último número repete a anuidade, saindo em Junho de 1959, organizado, 
como sempre,  por António Salvado. Tem capa de José Escada e a correspondência é 
endereçada para a Rua do Quatro de Infantaria, 27-2.º dt.º. O fascículo custa agora dez 
escudos 10$00. Em nota inicial, o organizador explicita que “este número é inteiramente 
constituído por poesias de Ângelo de Lima. Uma edição crítica da obra completa deste 
Poeta será publicada oportunamente. Para os devidos efeitos se declara que o actual 
organizador de «Folhas de Poesia» possui a exclusividade de direitos de publicação, total 
ou parcial, daquela obra”9 A abrir, lê-se um texto autobiográfico de Ângelo de Lima, como 
se sabe um dos colaboradores de Orpheu.
 Alguns anos mais tarde, num texto de recensão a um livro de José Carlos Gon-
zález, Canto do Corpo Navegante, António Salvado evoca a aventura que foi a criação 
de Folhas de Poesia. Magnânimo, diz que a organização da revista se ficou a dever “aos 
muito jovens poetas” José Sebag, Hélder Macedo, Herberto Hélder, José Carlos Gonzá-
lez e ele próprio. Esclarece que as capas foram concebidas por René Bértholo, Lopes 

9 O volume das Poesias Completas de Ângelo de Lima será publicado em 1971, pela Editorial Inova (Porto),com organização e prefácio de 
Fernando Guimarães. 
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Alves, Lurdes Castro e José Escada, “então todos eles também jovens artistas, cada um 
tacteando caminho individualizado e a formação de personalidade distinta”. No entanto, o 
mais significativo dessa rememoração reside no modo como Salvado justifica o apare-
cimento de Folhas de Poesia, nas suas palavras, “surgidas numa época de incisivo can-
saço da poesia portuguesa […] procurando a revelação e a insinuação de novas vozes no 
panorama poético nacional”, buscando “as suas raízes no «alheamento existencial» de 
poetas do passado […] e que se materializava formalmente por certa tendência classicizan-
te.” Algo que, poderá dizer-se, irrompe impressivo na estesia de certos poemas de Antó-
nio Salvado. Enunciando as diferentes sensibilidades e opções ideológico-políticas dos 
colaboradores da revista, os quais cita, Salvado acentua que “o conceito de poesia que 
norteava os então jovens poetas editores das Folhas de Poesia não se deixava trespassar 
por qualquer nebulosidade de natureza política ou afim - os seus padrões poéticos sendo 
talvez mais carregadamente estabelecidos na atenção aos valores expressivos, estéticos, 
e na repercussão que esses valores desenvolviam numa óptica de originalidade”10.
Nesses idos da década e entrando já nos anos 60, António Salvado alargará a sua co-
laboração a outros jornais e revistas, como a Vértice ou mesmo - fruto de improvável 
achado - na prestigiada e graficamente atractiva revista portuguesa de arte e turismo 
Panorama, em cujos sucessivos números se pode topar com versos de António Manuel 
Couto Viana, Tomaz de Figueiredo, Natércia Freira, Pedro Homem de Mello11. Com certa 
regularidade, entre 1959 e 1961, assume ofício de crítico literário nas páginas da revista 
Tempo Presente12, dirigida por Fernando Guedes, onde também constam alguns poemas 
seus. Aí convive com outros autores de nome feito: Álvaro Ribeiro, Agostinho da Silva, 
António Manuel Couto Viana, Luiz de Macedo, Tomaz de Figueiredo, João Bigotte Cho-
rão, José Vale de Figueiredo, Ana Hatherly, Artur Anselmo, António Quadros… No interim, 
os seus livros de poesia começam a circular, por oferta ou nas estantes de Livrarias de 
Lisboa (como a Portugália, confirmará Luís Amaro), dando a conhecer um poeta que 
outros poetas não desdenham ler, como o comprova, por exemplo, o exemplar de Re-
côndito, com assinatura de posse na página de rosto de Eugénio Melo e Castro13.
 Sintetizando esta área de participação autoral dispersa, há ainda que mencionar, 
pela sua importância, a direcção da 2.ª série da revista Estudos de Castelo Branco (1976-
1981), a organização e coordenação do número único que celebrou as Comemorações 
do bicentenário da elevação de Castelo Branco a Cidade (1771-1971) e, sobretudo, pelo 
escopo literário, a criação e edição dos cadernos de letras e artes intitulados Sirgo (ante-
riormente mencionada), que se publicaram em Castelo Branco de 1992 a 1994, num total 
de 7 números. Revista despretensiosa no seu figurino gráfico, todavia ilustrada a partir 

10  Esta recensão encontra-se recolhida em – António Salvado, Leituras VI. Castelo Branco, Sirgo, 2002, pp. 42-47. 
11 Por exemplo, de António Salvado, “Face Atlântica” in Panorama, IV série, n.º 41, Março de 1972, p. 61 (poema ilustrado por Luís Osório).
12 A colaboração de António Salvado na revista Tempo Presente distribui-se pelos números 8 (1959), 13, 16, 19, 21 (1961). 
13 Na circunstância do Colóquio, mostrámos ao público presente esse exemplar.



/ 16

do segundo número, sem editorial nem programa, Sirgo foi um repositório literário de 
poesia, crítica literária, narrativa breve. Do elenco dos colaboradores, há nomes que nos 
são familiares, para além do editor: Natércia Freire, Pedro da Silveira, Fernando Grade, 
José Manuel Capelo, Rui Sena, António Lourenço Marques, Pinharanda Gomes, Orlando 
Neves, Luís Cláudio Ribeiro, Avelino de Sousa, Rodrigo Emílio e tantos outros, acolhendo 
de permeio poetas castelhanos e latino-americanos. Haverá que enumerar, num traba-
lho de investigação de outro fôlego, todas as publicações periódicas (relembre-se, por 
exemplo, O Ribatejo e Adufe [anos 80] e jornais regionais (logo se pensa no Jornal do 
Fundão e no suplemento “Ideias”, no semanário Reconquista [de 70 a 90]), em que An-
tónio Salvado colaborou, desde os anos 60 até à actualidade. Talvez no seu espólio seja 
possível rastrear esse mapa de uma pequena e, por vezes, menosprezada geografia lite-
rária, onde também se encontra revelada, pela divina arte negra, uma certa originalidade 
e decifração do mundo. Decifração que é, do mesmo passo, inscrição de fraternidade 
universal, no olhar firme e iluminante deste Poeta que “afaga todo o mundo,/escreve ir-
mão na mais longínqua estrela/e beija a rocha da mais funda terra”14.
 Não se pode olvidar, neste alinhamento, outras variações da sua faceta literária: a 
de antologiador, de tradutor, de ensaísta e crítico. No primeiro caso, iniciando uma quase 
pioneira Antologia das Mulheres-Poetas Portuguesas, volume publicado em 1961. Anun-
ciação e Natal na Poesia Portuguesa, de 1968, A Paixão de Cristo na Poesia Portuguesa e 
A Virgem Maria na Poesia Portuguesa, ambas duas do ano seguinte, são recolhas presti-
mosas - às quais aduziu pertinentes e esclarecedores prefácios - que denotam atenção à 
identidade religiosa do povo português e sua representação lírica. Em 1972, é editada pelo 
«Jornal do Fundão» a Antologia da Poesia Feminina Portuguesa15, com a particularidade 
de incluir, além do pórtico, notas biográficas das autoras antologiadas; excertos do Portu-
gal Renascido, de Frei Manuel da Rocha, com introdução e selecção de António Salvado, 
publica-se em 1973 pelos “Estudos de Castelo Branco”. Oração e Poesia de Natal, nesta 
mesma Cidade, no ano de 1985. Autores Nascidos no Distrito de Castelo Branco (sécu-
los XV a 1981) é in-folio de respeito, publicado pela Aríon em 2001, resultado de aturada 
investigação, coroada do ponto de vista editorial por organização, selecção, introdução e 
notas biobibliográficas da sua responsabilidade. Podemos ainda mencionar as Poesias 
completas de João Rodrigues de Castelo Branco (poeta do Cancioneiro Geral de Garcia de 
Resende), editado em 2002.
 Além da versão que nos deu, nos anos 60, do Cântico dos Cânticos (de Salomão), 
António Salvado traduziu em 1972 as Orações dos Primeiros Cristãos, mas igualmen-
te textos de Schiller, poemas de Haroldo Alvarado Tenório, Ricardo Paseyro, Jean-Paul 
Mestas, Cláudio Rodriguez, José Ledesma Criado, Alfredo Pérez Alencart entre outros, 

14 Versos de António Salvado, “O meu olhar” in O Extenso Continente. 1.ª ed., Coimbra, A Mar Arte, 1998, p. 13. 
15 Antologia que terá chegado a ser apreendida pela Censura, devido à ilustração da capa, alegadamente erótica.
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tal qual ocorre com a antologia/versão dos poemas apresentados no Encontro “Los po-
etas y Díos”, em Toral de Guzmanes, Léon, entre 2006-2010, que reuniu no livrinho O Di-
vino - Sílabas do Oeste16. Dos gregos chega-nos, seguindo/segundo Apuleio, leituras em 
verso da passagem de O Asno de Ouro, relativa aos amores de Psique e Cupido, editado 
em Castelo Branco no corrente ano, pródigo ainda para outros versos, de Prudêncio e de 
Sinésio de Cirene. A fechar o elenco sumário, não devemos marginalizar, embora em dis-
tinta área, a da museologia, os seus escritos de recorte etnográfico, arquivístico, desde a 
recolha dos Elementos para um inventário artístico do Distrito de Castelo Branco, editado 
no distante ano de1976 até, a título exemplificativo, a descrição d’ “A componente etno-
lógica do Museu Tavares Proença Júnior”17 ou aquela “conversa”, transcrita a papel, em 
que o Dr. António Salvado, na qualidade de director, esclarece o seu auditório - repare-se, 
nos anos 80 - que, citamos: “museu que não desenvolva tarefas de natureza pedagógica 
não poderá ser classificado de museu”18, função social e educativa a que já aludira na sua 
palestra, de finais dos anos 70, sobre “Museu e Comunidade”19.
 Na crítica literária, dispersa por variadíssimas publicações, hoje amarelecidas 
e empoeiradas pelo tempo, jazendo em depósitos e estantes de Bibliotecas públicas e 
privadas, virgens aos novos investigadores que tudo buscam pela net, deixou António 
Salvado recensões e ensaios de surpreendente actualidade. 
 “[…] subtilmente apegada a um diáfano anseio de intemporalidade e de silêncio, às 
relativizações de vivências intrínsecas, à sua dimensão indefinível, [esta] poesia formaliza-
se esteticamente sem quaisquer artifícios ou convencionalismos, por um estilo incisivo 
mas sempre lírico, onde as palavras se articulam e conjugam desprevenidas, virtuais e 
plenas, no entanto de lúcida exactidão expressiva. Estilo que tem sempre, aliás, o timbre da 
substância que o implicou: livre, silencioso, eufonicamente mágico mas persuasivo.” 
 O que se acaba de ler é um extracto de percuciente análise, que à vontade se 
pode plagiar, com rigor e no tempo presente, para a endossar ao próprio crítico. Na ver-
dade, porém, ela decorre da leitura que fez António Salvado de um livro de poemas de 
Ana Hatherly. Trata-se de um texto, há que salientar, redigido há mais de meio século!20 
Dadivoso para os seus leitores e amigos, António Salvado tem reunido, a expensas suas, 
nos volumezinhos intitulados Leituras parte desses escritos de volátil lembrança que 
dedicou a diversos escritores e poetas, em grande parte figuras referenciais das Le-
tras portuguesas: Camões, Sá de Miranda, Frei Agostinho da Cruz, Anastácio da Cunha, 
Faustino Xavier de Novais, Camilo Pessanha, Ângelo de Lima, Alves Redol, Edmundo de 
Bettencourt, Natércia Freire, Fernando Namora, David Mourão-Ferreira, Eugénio de An-

16 O Divino. Sílabas do Oeste. Pequena antologia do encontro “Los poetas y Dios”. Organização e versões de António Salvado. Castelo Branco, 
Sirgo, 2011. 
17 António Salvado, A componente etnológica do Museu Tavares Proença Júnior. Fundão, Separata de Jornadas da Beira Interior (vol. II), 1986.
18 António Salvado, Museu: Lição de Coisas. Opúsculo [s. ed.], Covilhã, 1989, p. 8.
19 António Salvado, Museu e Comunidade. Separata de Estudos de Castelo Branco, nova série, n.º 3, 1976.
20 António Salvado, recensão a As Aparências, de Ana Hatherly in Tempo Presente, II ano, n.º 13, Maio de 1960, pp. 90-91. Recolhida in Leituras 
VI, Castelo Branco, Sirgo, 2002, pp. 40-41.
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drade, para só nomear os já ausentes do humano convívio. Mas também textos sobre a 
Língua portuguesa, a poesia popular, o Entrudo na Beira Baixa, o “léxico a utilizar na des-
crição duma colcha de Castelo Branco”, o Natal no Cancioneiro Popular beirão, e outros 
temas. 
 Traçado o esboço, que fica aquém do retrato, no que se refere à produção literá-
ria de António Salvado - e para encurtar o desconforto desta já longa leitura - resta-nos 
ousar um curto exercício ensaístico, minimamente hermenêutico, acerca da sua poesia, 
pretendendo ser parcos na adjectivação.
 Maria Augusta Silva, que foi uma distinta e premiada Jornalista do Diário de No-
tícias, não incluiu António Salvado no seu livro Poetas Visitados, publicado em 2004, no 
qual recolhe uma série de entrevistas que fez a gentes da Lírica21. Neste álbum, que tem 
ilustrações do Pintor João Alfaro, confessam-se António Ramos Rosa, António Osório, E. 
C. Melo e Castro, Cruzeiro Seixas, Gastão Cruz, João Rui de Sousa, Manuel Alegre, Ana 
Luísa Amaral, Manuel António Pina e outros. Todavia, a entrevista a António Salvado aca-
bará por ser feita, com publicitação no Diário de Notícias, em Setembro desse ano. É um 
registo importante para quem pretenda conhecer a formulação teórica, não abstracti-
zante mas conceptual, do autor de O Gosto de Escrever (título de um dos seus livros), 
no que concerne à arte poética. Em data posterior, na revista Sábado, a propósito da 
edição de Odes, de António Salvado, publicado em 200922, Maria Augusta Silva firmou 
apreciação crítica que sobreleva outras recensões, motivadas por diferentes títulos do 
autor, em particular uma ou outra de escopo académico, vertida em páginas finais da 
revista Colóquio/Letras23. Qualificando-o de “poeta maior”, aduz que António Salvado 
“encontrou na poesia um lugar íntimo e ímpar para lavrar a natureza, o amor, os cânti-
cos do ser total, numa relação visceral com a terra, com a «terra solidária», essa maté-
ria que funde o real e o imaginário, o palpável e o indizível, legitimando o desespero e a 
esperança de que é feita a luminosa escrita deste poeta imenso […]”24.
 Este sublinhado, que destaca o espaço geográfico como matéria de inspiração - 
vivificando, pela inquietação ou exaltação, grande parte da poesia salvadina - perfila-se 
notório de afinidade identitária com o mais recôndito desse poetar. Porquanto, há que 
reconhecê-lo, o Poeta confere ao lugar - esta terra beirã da sua natalidade e vivência - 
uma primazia intemporal e mesmo sagrada, mitificando-a enquanto centro do mundo, 
locus em que a hierofania poética se torna uma via escatológica. Se numerosos são os 
poemas que, por modulações tonais, cromáticas e semânticas, dão corpo a essa matriz 

21 Maria Augusta Silva, Poetas Visitados. Ilustrações de João Alfaro. Porto, Edições Caixotim, 2004. 
22 António Salvado, Odes. Desenhos de Costa Camelo. Prefácio de Paulo Samuel. Porto, Edições Caixotim, 2009.
23 Referimo-nos, em particular, à recensão de Isabel Margarida Duarte sobre Interior à Luz (1982) in Colóquio/Letras, n.º 75, Setembro de 1983, 
p. 94-95, e de Luís Fagundes Duarte, a propósito da edição da Antologia (1955-1975), A Poesia Popular da Beira Baixa (1984) e Face Atlântica 
(1986) in Colóquio/Letras, n.º 96, Março/Abril 1987, p. 105-106. Fagundes, reconhecendo que Salvado é um “poeta que se não pode ignorar” 
e que é “também um estudioso da poesia popular” não vê qualquer singularidade formal ou temática nesta poesia. Uma leitura baseada na 
estilística e nas formas e figuras usadas por António Salvado na sua poesia caracterizam a nótula de Isabel Duarte. 
24 Maria Augusta Silva, “A natureza de um poeta maior” in Sábado, n.º 178, 8.06.2009, p. 58 (rubrica “livros”).



/ 19

umbilical, também em títulos de livros é fácil deduzir tal relação. Exemplifique-se, numa 
sequência cronológica: Jardim do Paço (1971), Matéria de Inquietação (1988), Castalia 
(1996), O Extenso Continente (1998), Rosas de Pesto (1998), Flor Álea (2001), Águas do 
Sono (2003), Rochas (2004), Malva (2004), Ravinas (2004), Entre Pedras, o Verde (2004)… 
 Também Fernando Paulouro, no proémio ao volume antológico Na Eira da Beira 
- que, aliado a um roteiro fotográfico de Diamantino Gonçalves, reúne uma selecção do 
que pode ser entendido como o mais emblemático da produção poética de Salvado rela-
cionada com as terras beirãs – acentua essa dimensão ctónica, indissociável da pessoa 
e do criador poético que perfazem a totalidade de António Salvado. Escreve Fernando 
Paulouro: “[…] a poesia de Salvado, sendo acto de libertação, une os seus dias às raízes 
fisicamente próximas da Beira num registo telúrico que cava fundo à procura de um 
ouro elemental […] um ouro feito de terra de flores, de águas, de sol e de árvores, muitas 
árvores […], de polifonia dos sons e dos sabores ou a identificação de uma pátria a partir 
da configuração de uma geografia de diversidades que é um dos traços identificadores 
desta Beira nossa. O olhar poético é isso, essa capacidade de mergulhar na aventura 
cósmica imediata e de fazer corpo com restritos universos do quotidiano que se afir-
mam pela surpreendente luz das suas singularidades.25” Nesse trilho de análise, colhe o 
poeta José Manuel Capelo as palavras que aporta a essa mesma edição, alheia ao seu 
labor de editor. 
 Uma nota, com certeza não despicienda ou marginal, obriga-nos a assinalar a 
ligação que António Salvado estabelece entre a sua poesia e a Música ou, com mais vi-
sibilidade, com as Artes plásticas, em particular a Pintura. Se essa relação ocorre com 
frequência na sua poesia, tal entrosamento assume compleição material e gráfica desde 
distantes anos, como o documenta o livro monocromático Descodificações, publicado 
em 1988, uma parceria que, segundo se inscreve na contracapa, resultou de um desafio 
pouco comum, mas bem sucedido: o Pintor Carlos Lança “desenhou e António Salva-
do “descodificou”26. Noutros livros posteriores, este diálogo manteve-se, quer na singela 
ilustração da capa (com desenhos e pinturas de artistas como Fernando Neves, Ferreira 
Dias, Ambrósio Ferreira, Manuel Cargaleiro, Artur Bual, Ribeiro Farinha, Costa Camelo, H. 
Mourato, Figueiredo Sobral, Luís Manuel Gaspar, José Conceição, Miguel Elias), quer num 
diálogo outro, entre palavra e cor, entre desenhos e versos, como logrou acontecer, desde 
logo, na longínqua versão que preparou do Cântico dos Cânticos, texto estabelecido por 
António Salvado, acompanhado de desenhos de Cipriano Dourado, livro publicado pela 
prestigiada editora Delfos nos anos 6027. Distinta e acentuada presença tem essa colabo-
ração artística em obras suas, como na 1.ª edição de Jardim do Paço, que inclui desenhos 

25 Na Eira da Beira. Poemas de António Salvado. Fotografia de Diamantino Gonçalves. Textos introdutórios de Fernando Paulouro e José 
Manuel Capelo. Lisboa, Árion, 2005, pp. 10-11. 
26 Descodificações. Porto, Editores Associados, 1988. De restrita tiragem (500 exemplares) o livro foi apresentado na Fundação Eng. António de 
Almeida, Porto, em 13 de Maio de 1988, no dia da inauguração da Exposição que Carlos Lança realizou nesse espaço.
27 Salomão, Cântico dos Cânticos. Texto estabelecido por António Salvado. Desenhos de [Cipriano] Dourado. Lisboa, Delfos, s.d. [196?].
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de Ambrósio Ferreira; ou Malva, ilustrado por Miguel Elias; Odes (2009), com pinturas de 
Costa Camelo; Otoño/Outono, com desenhos de Kousei Takenaka, edição em português e 
castelhano, organizada e prefaciada, também em 2009, por Alfredo Perez Alencart28.
 Distintas, mas necessariamente unívocas no reconhecimento de uma poesia 
que “passo a passo”, se embebe, sem artifício, do ser da palavra, serão todas as apro-
ximações que, ditadas pela seriedade, haja fazer-se quando diante da obra de António 
Salvado. Um ofício poético que busca na natureza naturante29 mnemónicas que tragam à 
memória desperta “essa estória”, cantada em “quase pautas”30, entre elegia e hino, como 
coro órfico a invocar a irmandade primordial dos seres criados. Cativados ou tocados 
pelos seus versos, escreveram textos, ou recensões, mais ou menos extensas, mais ou 
menos esclarecidas, escritores, académicos, ensaístas como Jacinto do Prado Coelho, 
João Gaspar Simões, Manuel Simões, Natércia Freire, Artur Anselmo, Urbano Tavares 
Rodrigues, Goulart Nogueira, Nuno de Sampayo, Pinharanda Gomes, Fernando B. Mar-
tinho, Avelino de Sousa, Cândido Beirante, Maria de Lourdes Gouveia Barata, Francisco 
Soares, Jean-Paul Mestas, Alfredo Perez Alencart, Evelina Maurice, além dos menciona-
dos em linhas precedentes. Não deixa de ser referencial, e prospectivo, que Pinharanda 
Gomes (autor de diversas recensões a obras de António Salvado), no rigor que se lhe 
conhece quanto a subscrição de teses, defenda, tendo “a certeza”, que “António Salvado 
é, hoje em dia, o mais completo poeta do ciclo pós-Régio”31.
 Sobre o itinerário do Poeta e o perfil, sempre parcial e incompleto, que nos pa-
receu mais apreensível do seu ofício poético deixámos alguns parágrafos em páginas 
introdutórias ao livro Odes, publicado em 2005. Nunca sendo apreensível a totalidade da 
carga semântica e do valor simbólico que um poema sempre contém, ou a sua organiza-
ção estilística e lexicológica, fizemos reflectir nesse texto o que de mais incisivo nos foi 
dado pensar após a leitura e meditação de grande parte dos seus livros. A uma ou outra 
dessas aproximações faremos menção, no decorrer desta parte final.
 “O caminho se faz por entre a vida” é verso de António Salvado, impresso no livro 
Amada Vida32, que constitui, nesta circunstância, mote para uma reflexão presencial por 
todos aqueles que quiseram associar-se a esta revisitação coloquial da sua poesia, dan-
do ao Poeta um testemunho de estima e afeição. De resto, vai sendo raro, na vertigem 
do presente, feito de uma comunicação impessoal, sem rosto nem alma, porque larga-
mente digital, o encontro com um ser humano com o carácter e a dimensão espiritual de 
António Salvado.

28 Otoño/Outono. Apresentação de Alfredo Pérez Alencart. Desenhos de Kousei Takenaka. Madrid/Salamanca, Editorial Verbum/Trilce 
Ediciones, 2009. Trad. de A. P. Alencart y Na Oshiro. 
29 Aludimos, neste conceito, ao que expressou o filósofo Baruch Espinoza, na sua dupla acepção de um Deus essencial e de uma manifestação 
deífica modal.  
30 As expressões entre aspas remetem para títulos de livros de António Salvado, a saber: Ecos do Trajecto seguido de Passo a Passo. Fundão, 
A23 Edições, 2014; Essa História. Poesia. Lisboa, Portugália Editora, 2008; Quase Pautas. Castelo Branco, Sirgo, 2005. 
31 Recensão à antologia poética de António Salvado, Obra III, in Jornal de Poetas e Trovadores, 15 de Junho 2000, p. 12.
32 Amada Vida. Lisboa, Edições Átrio (col. “Harpa”), 1987, p. 17. 
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 Sabem uns poucos, pelo convívio que acaso possam ter tido com um ou outro 
escritor, poetas incluídos, o quanto frequentemente se distingue, quando não diverge, 
a elevação artística e estética que traduz uma expressão do intelecto e a compleição 
psíquica e de carácter desse autor. Bifrontismo, aliás, que cativou a análise penetrante 
de um escritor como Cruz Malpique, que dele deixou memória em diversos opúsculos. 
O comportamento social, a (com)vivência com outros autores, a atitude ética revela-
da num ou noutro episódio do quotidiano, denotam não raro, tendências inconciliáveis 
com o sentido axiológico, de elevação espiritual, que inferimos estar associado a uma 
criação estética, que busca o sublime, em particular na Poesia. Raros são os que, neste 
plano, entrosam a existência com a transcendência, aqueles cujo poetar vibra ao ritmo 
da alvarina razão animada33, para os quais a vida, podendo ser “matéria de inquietação” 
e de “difícil passagem”, permite na “estranha condição”34 do homem existencial, o ponto 
de fidelidade às origens, um compromisso ontológico com a palavra. Na polissemia do 
signo, ache cada um o entendimento dos versos, conforme amor se tenha:
 “[…] o que eu procuro é incorpóreo e vago/sem alfabeto claro que o inscreva,/anda 
dentro do sangue e, quando o vejo/impossível sem meios de alcançá-lo. […] singra por 
outro curso a minha via –/o tempo não me faz sinal preciso/e o que transponho só a mim 
conduz.”35

 Ao revisitarmos mais de meio século de poesia generosamente oferecida ao 
povo português por António Salvado - o que fizemos para alicerçar o ensaio que serve 
de prefácio a Odes e, de novo, para o contributo dado a este Colóquio - , sempre ressalta 
a fidelidade a uma linha de pensamento e de expressão poética que o autor quis firme e 
rente ao essencial. Nesse enlace com a Natureza - “neste lugar que já fomos,/neste lugar 
que nós somos!” - se garante o sentido de uma existência que recusa quedar-se na ima-
nência individual, já que a Vida clama uma vivência plena… O Poeta sabe, no entanto, que 
o fluir do tempo e a ilusória felicidade do homem moderno apagam os sinais, nimbam a 
presença do Divino: “Afanados lugares que procuro,/cobertos na paisagem/pelo sórdido e 
álacre enlaçado/que rompe os céus sem definida altura,/onde permaneceis, onde restais, 
// que não consigo ver-vos, almejar/entre tanto ruído,/o que resta de vós   nas fundas íris/de 
meus olhos cansados por olharem/linhas e linhas que se cruzam hirtas,// inflexível cimen-
to/que adorna vacuidades de conforto,/quadrados e rectângulos cinzentos/que destroem 
azuis   veladamente/à sua volta e sujam outras cores? […]36 ”
 Assim como o mito representa o arcano primacial do Espírito, também na infân-
cia radica António Salvado o basilar arcano da sua memória, ínsita, pelo diapasão que o 

33 Do filósofo portuense Álvaro Ribeiro, que a explicita em livro com o mesmo título. Também podemos aproximar esta ideia de Pneuma, 
entendido aqui na sua conotação ao pensamento grego, como “espírito que anima”, ou faz viver. 
34 As expressões destacadas correspondem a títulos de obras do autor: Matéria de Inquietação. s. l. [Porto], Editores Associados, 1988; Difícil 
Passagem. 1.ª ed., Lisboa, Delfos, s.d. [1961].[2.ª edição. Castelo Branco, edição do autor, 1973.]; Estranha Condição. Castelo Branco, Edição dos 
“Estudos de Castelo Branco”, s.d. [1977]. 
35 António Salvado, “A Mim” in Entre Pedras, o Verde. Porto, edição «Palavra em Mutação», 2004, p. 30.
36 António Salvado, “Afanados lugares…” incluído em Os Distantes Acenos. 1.ª ed., Castelo Branco, edição de «Estudos de Castelo Branco», 2006, p. 8. 
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une ao signo, “ao mistério inefável do meu cântico”37, tal qual o precisa em verso. Se, num 
primeiro plano, descortina-se o que Maria de Lourdes Barata interpretou como “o senti-
mento nostálgico do paraíso perdido da infância”38, noutro, de diferente gradação, temos 
a saudade desse “ouro elemental”, de um estado paradisíaco que só o é por significar o 
Conhecimento pleno. Não obstante o Poeta avisar que “um verso valoriza-se, também, 
pela intensidade harmoniosa, musical, rítmica”, ele sabe que na sua porfiada oração ritua-
lista, de filiação salmantina, sempre submete “a insistência da grafia ao segredo germinal 
que no interior das coisas se oculta”39.
 Há uma hermenêutica interpretativa que o Poeta entrelaça em versos quando 
elege a Natureza para uma meditação sobre o existir, jamais encarada como fortuita 
manifestação no evoluir da vida, de fácil descrição empírica, mas antes como força om-
nipresente e dialogante, detentora de uma aura energética quase religiosa, como “essas 
árvores que teimam continuar a redenção da existência à beira do abismo”40. Uma trans-
natureza que por um triz não leva ao panteísmo, lembrando noutras estâncias e instân-
cias o Vate do Marão, resplendendo em versos de grande modernidade formal:

“Sorver o Ar com a tua solidão
sobre o meu peito aberto à confluência
A veloz origem do sopro e tanto
quanto o amor palpável ressonância

e o ruído de abelhas carregado
de pólen tão disperso no além
A Divina presença feita de água
feita de rocha terra  nuvem vento

E n’Ele sempre tu formas e formas
do teu corpo desejo longamente
porque Ele é tudo o infinito a orla
vagando ao despertar em movimento.”41 

 João Rui de Sousa, na sua qualidade de poeta, em nota crítica a Matéria de Inquie-
tação, deixou na revista Colóquio/Letras parágrafos de valorização estilística quanto ao 
modo de poetar de António Salvado, já que em seu entender, citamos, “a intencional escas-
sez de discursividade, ou antes, com esse encobrimento de sentido, procura o poeta obter, 
e com êxito, que o leitor atente mais nas tensões do expressar poético, na polivalência das 
suas sugestões do que nas peripécias eventuais, e afinal esteticamente secundárias, de 
qualquer circunstancialismo biográfico”42. É patente em António Salvado, como o próprio 

37  Verso de “ninguem me concedeu” in A Plana Luz do Dia. 1.ª ed., Coimbra, A Mar Arte, 1999, p. 59. 
38 “António Salvado: Castalia. Em chamamento apolíneo”. Recensão datada de Fevereiro de 1977. 
39 Extraído de Ravinas. Prosa. 1.ª ed., Lisboa, Edições Ulmeiro, 2004, p. 41.
40 Citação extraída de Latgas Vias. 1.ª ed., Lisboa, Ulmeiro, 2000, p. 15.
41 In Utere Felix. 1.ª ed. Castelo Branco, Belgaia, 1990, p. 49.
42 Recensão a Matéria de Inquietação in Colóquio/Letras, n.º 120, Abril-Junho 1991, p. 204-205.
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reconhece, uma tendência para configurar a sua construção poética num estilo e em for-
mas que são estruturalmente clássicas. Odes, sonetos, versos livres são valorizados pelo 
tropo (figura da linguagem que acolhe a sinédoque, a metáfora, a metonímia), do símbolo, 
pelo recurso ao ritmo e a um saber ancestral do que vivifica a fisionomia das palavras, 
pelas quais se “redescobre cada momento” na sua significação plena, como confessou 
num excurso biográfico. Algo que encontrámos em certa poesia portuguesa, da galaico-
portuguesa, dos trovadores portugueses, designadamente no parentesco aos troubadour 
d’amour provençais, até Camões, nas marcas de um neo-pitagorismo renascentista pró-
prio dos Fidelli d’Amore, notório nas composições que remetem para a figuração da mulher 
enquanto objecto do amor. Não por acaso Eros é figura mitologizante na poesia de António 
Salvado, como os livros Amada Vida e Utere Félix bem ilustram e cujas conotações, que 
ultrapassam o mero sensualismo epidérmico, não podemos aqui desenvolver. Na escrita 
deste falante poético, que se reconhece culto e não erudito, não há cedência à banalidade. 
Os versos que paulatinamente retornam outros, propícios a epifania, segredam que “[…] O 
coração ligeiro e livre     flana/por lugares jamais assinalados/e colhe no incerto a luz da 
chama/que em cada latejar o vai guiar.//As palavras humildes que registo/são feitas da 
manhã interior/à dimensão que satisfaz a vida. […]43” A atenção à mundividência serve a 
assinalar o sentido de superação do aparentemente efémero, conducente a um projecto de 
vida que recrie o amplexo religioso entre Homem e Universo, o fulgor do “interior à luz”, que 
pode ou não aquietar-se no anteriano anseio que Salvado, em data recente, versificou sob 
o título Na sua mão direita…44  Ah!, mas a dúvida, essa pertinaz inquietude que o impulso 
ou dom creencial nem sempre elide. 
 Numa elegia inédita, publicada no n.º 2 das Folhas de Poesia, lamentava-se 
Teixeira de Pascoaes: “[…] Perdi o dom dos Poetas, dos que vivem/interiormente ao 
mundo;/E, sensíveis à Onda que dimana/Da Fonte original,/Em seus cantos ressoam 
qualquer cousa/De eterno e verdadeiro.45” Visionário, o Poeta de Maránus subliminar-
mente anunciava o que o Poeta António Salvado, seu interlocutor na revista, virá a ins-
crever enquanto ofício poético. “Sinais do fluir” ressoam nestes versos:
 “No santuário calmo do silêncio/guarda  leal o coração velado./[….]E vê onde não 
vês. Dentro de ti/apenas surde o que ninguém sussurra,/apenas pode o que jamais pude-
res./Pesados molhes outros vaus indicam,/E de luar é esse chão nocturno. Nunca serás 
onde sem fé estiveres.46”
 Não assumindo, contudo, a poesia como “mistério”, antes como tradução de vi-
vências e repositório da incisiva marca da memória, o poeta não ignora nem mitiga a su-
blimidade da essência anímica, a haustos espiritual, que atravessa parte da sua notória 

43 Versos extraídos de Recapitulação,. 1.ª ed., Castelo Branco, edição de «Estudos de Castelo Branco», 2005, p. 87.
44 António Salvado, Na sua Mão Direita. Castelo Branco, Edição Sirgo, 2013.
45 Teixeira de Pascoaes, “Elegia” in Folhas de Poesia, n.º 2, Julho 1957, p. 7
46 Extraído de Recapitulação, ob. cit., p. 62
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obra. No formalismo de recorte clássico emerge rútila, pela alegoria ou metáfora, pelo 
oximoro ou tensão semântica, uma estilística moderna que projecta a contextualização do 
sujeito num tempo real e presente ao leitor. A riqueza vocabular (que pode desassossegar 
o leitor de outras escritas) aduzida à expressão de uma poeticidade vinculada ao cânone 
classicista, com nuances herméticas, singular e rara no concerto da lírica portuguesa con-
temporânea, apura noções de rigor e identidade quer à mátria linguística quer à pátria do 
pensamento que, entre nós, sempre foi expresso com maior fundura através dos poetas, 
os quais souberam verter em suas obras o génio português na sua expressão filosófi-
ca e religiosa. O pendor desta essência poética extravasa formalismos e “correntes”, alija 
lugares-comuns e conceitos cousificados na tarimba dos raciocínios práticos e utilitários.
 É nesses instantes do vazio, que acorre solícita a memória, que se desdobra 
no fluir dos dias, tornando-se omnipresente. Ei-la que se estende das melodias ouvidas 
infante na voz da ruralidade até aos episódios que, no correr dos anos, deixaram marca 
funda no jornadear da vida. Amiúde, volve-se porto de abrigo, garante de uma pereni-
dade que frutifica sazonalmente, como as rosas de Setembro, ou aquela árvore, ainda 
vergôntea, entrevista na juventude pelo autor que, partindo, demandando “lugar incerto” 
e sem certeza do regresso, se interrogava sobre o seu florir e afrutamento. O adolescen-
te lírico voltará adulto, reencontrando a mesma árvore, que entretanto medrada já dera 
frutos, apesar de sujeita a nesga de espaço e a agruras climatéricas. Outra, no entanto, 
fora a colheita do poeta, arando, perdido, “areias de miragens no deserto”. Aventurara-
se decidido, “sem limites à ânsia de partir, / de bordejar invulneráveis vias, / de desvendar 
misteriosos céus, / de sulcar continentes, / de vencer fundos mares.”47  cuidando surpre-
ender o achamento na mudança, querendo saturar o azul da serra no rubro ocaso da 
beira-mar. Sempre soubera, afinal, que o regresso a casa traria a permanência no lugar-
onde da sagração da alegria, para aí “[…] rever janelas juntas / com bocas a sorrir, / portas 
semi-abertas convidando / a serem franqueadas / e uma paz duradoura: igual felicidade 
/ colorindo os olhares de ternura / e mãos que se enlaçavam”48. O festim da vida, o gosto 
do sabor do vinho amadurado, fruto de uvas colhidas por mãos agradecidas, o lavrar 
da gleba, o murmúrio da corrente do rio, o vicejar da horta, a celebração da amizade, o 
alcance de uma prece ouvida a alguém num banco do Jardim do Paço… Noutra forma 
literária, reitera António Salvado: “Se tivesse de memorar as insinuações de nomes bal-
buciantes e alinhados, o sacrifício arrastar-me-ia até á seiva das árvores, mergulhar-me-ia 
em trigais e no rubro das papoulas, recrear-me-ia - submerso - nos olores das giestas e 
dos rosmaninhos, sitiar-me-ia com a decoração natural e apaixonada de cada estação do 
ano. Porque foi d’aí que a influência ininterrupta da minha voz rutilou sem nunca sucumbir 
aos intervalos […]”49.

47 Ode XI in Odes. 1.ª ed.ição. Pinturas de Costa Camelo. Prefácio de Paulo Samuel Porto, Edições Caixotim, 2009, p. 29. 
48 Ode LXXXI in Odes, ob. cit., p. 109.
49 “De qualquer fundo enseio” in Ravinas, ob. cit., p. 18.                                                                                                                                                               
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 A escrita é então o palimpsesto da memória, que nas suas sucessivas reescritas 
guarda o “sopro quente da saudade”. Porém, não apenas na infância se enraíza a me-
mória do Poeta, memória que é, afinal, o último bastião que tem de restar à Humanidade 
para se saber de si, isto é, do seu trânsito pelo mundo. A uma reminiscência ancestral, 
que é presciência, vai colher António Salvado os liames que o prendem ao saber antigo, 
que atravessa os tempos, desde essa idade de alta elevação vivida pelo pensamento 
grego até, se quisermos, próximo de nós no tempo e no espaço, ao tempo do saudosis-
mo de Teixeira de Pascoaes, para quem “o homem vê Deus pelos olhos da Saudade”… 
Em versos de feitura longínqua, porém não tocados de inútil arcaísmo, sublinha o Poeta 
de Pausas do Aedo: “o que se inventa já existiu,/É pois a morte que o faz nascer. / Só as 
palavras, as formas são./O resto… sangue no pensamento”50. Esta é a arte poética, “redes-
cobrir com as palavras cada momento”51. É uma alquimia das sensações, sublimada pelo 
sopro áureo, pela qual procura “A redenção da existência à beira do abismo” na esperança 
dos dias da “futura claridade”.
 “Quem escuta o meu arfar, enigma lá de longe,52” interroga-se o Poeta, sem olvi-
dar que, lendo ele próprio os seus versos, pouco mais encontrou do que “a solidão de me 
saber fechado como um túmulo./Páginas, letra morta, e algum talento conseguido/pelo 
segredo contínuo da distância e do silêncio…/Pequenas linhas deixam o espaço maior em 
branco;/e é nele que se diz a verdade, é nele que vive a confissão sincera, a alma aberta, a 
luz inteira!”53 É esse espaço “maior, em branco”, que logrou transformar-se no hiato esti-
lístico que caracteriza na brancura do papel a marca gráfica dos seus últimos livros, que 
a alguns estranha. Nesse espaço, só na aparência vazio, tudo se condensa e ao mesmo 
tempo se dilata, no cerne e para além das palavras que dão forma ao poema e ao sentido 
que nele se inscreve.
 Há que concluir esta já longa exposição, todavia sem aduzir teses, classifica-
ções ou outros comparatismos, sem enraizar filiações a estéticas e correntes literárias. 
 António Salvado, o homem salvo desde a pia baptismal, que o patronímico a 
ele e a nós vem lembrar, resgata-se também da sua condição existencial pela arte da 
poesia. Poesia que vivifica uma prosa poética decerto menos atendida pelos leitores 
e críticos, patente em livros como Largas Vias54, Ravinas55 ou Modulações56, mas que 
valorizamos com grande apreço pela intertextualidade que a permeia, vertente que não 
podemos explicitar nesta circunstância. 
 No entanto, é com essa prosa poética, ou poesia narrada em prosa, que conclu-
ímos esta conferência, deixando a outras leituras o extracto que se segue: “A poesia, é 

50 Versos extraídos de “Arte Poética” in A Flor e a Noite. Poemas. 1.ª ed. s. l., s.ed. (col. “Fénix”), 1955, p. 10
51 Ibidem.
52 Idem, p. 30.
53 Versos de Recapitulação, p. 70.
54  Largas Vias. [prosa] 1.ª ed., Lisboa, Edições Ulmeiro, 2000. 
55  Ravinas. [prosa] 1.ª ed., Lisboa, Edições Ulmeiro, 2004.
56  Modulações. 1.ª ed., Castelo Branco, edição de «Estudos de Castelo Branco», 2005. 
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verdade, cantará a duração dos sonhos que aí fulguraram; semeará pelos séculos o mudo 
encantamento da magia das palavras que o sacrário do ar, secreto e embevecido, reteve no 
recinto do seu âmago; salvará a perenidade da imaginação amorosa das negras feitiçarias 
da destruição.”57

* Professor universitário. Ensaísta. Antologiador. Crítico.

57 Citação extraída de Ravinas, ob. cit., pp. 7-8.
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DIMENSIÓN LÍrICA Y TrASCENDENCIA 
DE uN ALBICASTrENSE LLAMADo 
ANTÓNIo SALVADo
Alfredo Pérez Alencar*

 Trascendente es, al menos para mí, encontrarme este 25 de octubre de 2015 en 
Castelo Branco, aportando mi voz para acompañar a un maestro y amigo llamado Antó-
nio Salvado.

Y para ello, a través de algunos comentarios, traducciones o entrevistas realizadas al 
homenajeado, trazaré algunas de las coordenadas que orientan su creación de poeta 
‘sintiente’:

Dichosos 
los que escriben
sin sentir: no tienen
que soñar;
piensan tan sólo.
Intacto quedará
su corazón.

I.
 Portugal, como tierra privilegiada del alma. Portugal como flor doblada por la 
Saudade. Portugal en medio de la oración de un fado. Portugal en tantas partes de la 
Diáspora. Portugal simplemente eternizado por la Poesía de Luís de Camões, el príncipe 
de sus poetas y cuyo apellido proporciona nombradía al máximo premio de las letras 
para toda la lusofonía. Portugal como centro de homenaje, como país a reconocer en 
este camino de las Lenguas-Madre que partieron de Iberia…

Portugal, sus poetas notables… 
 Poetizar es como respirar. Poetizar es señal inequívoca del existir más ligero 
que la vida misma. Poetizar es, en definitiva y para ciertos hombres Grandes, el colmo 
del sentir -sin previo aviso- la temblorosa infinitud que no se quema ni cuando incineran 
el cuerpo. Así pienso cuando diviso, allá en lontananza, las pupilas de Antonio Salvado. 
Así re-siento cuando silabeo los versos que en más de doce lustros  ha ido acumulando 
este poeta admirable, insumiso a las veleidades posmodernas, clásico en su actualidad 
y enarbolando siempre otro amanecer lejos de la jaula o prisión encorsetante de los in-
seguros días.
 Y es que se trata nada menos (y nada más) de un Poeta portugués. De Portugal 
se podrá cuestionar su economía o su feligresía, pero nunca su Poesía. Ya lo recalcó 
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Eugénio de Andrade, algunos meses después de recoger el Premio Camões 2001: “La 
poesía es la más alta expresión del genio portugués”. 
 Ser poeta en Portugal es regalarse más dolor y más Tierra y más nervaduras 
comunicantes. Ser Poeta no es fácil en ningún lugar del mundo; pero más todavía lo es 
en Portugal. Recuerden que los primeros libros de José Saramago fueron de poesía; lue-
go tuvo que dedicarse a escribir novelas para llegar a ser, merecidamente, Premio Nobel 
de Literatura. Su entendimiento le recomendó dicha salida, posiblemente como la con-
fesión -que años atrás y en un periódico catalán- hiciera  el premiado novelista António 
Lobo Antunes, cuando el periodista le preguntó si mantenía su afirmación de que escribe 
novelas porque no sabe escribir poesía: “Me hubiera gustado ser poeta, pero no tengo 
talento. Intenté hacer poesía… ¡pero era tan mala! Así que lo he intentado a mi manera”. 
 Y entonces, en sigilo y al borde la frontera, aparece António Salvado, Poeta-Pro-
feta, susurrando unos versos suyos que ahora los trasvaso al castellano:

Una palabra
sale buscando amor
en la plaza de la ternura,
y la soledad
viste el gesto osado
de las sílabas calladas
con que lucha.

 O, también, en prosa y durante su discurso de agradecimiento por el homenaje 
que Salamanca le tributó en 2010, dedicándole el XIII Encuentro de Poetas Iberoameri-
canos: “En mi condición de poeta portugués, yo desearía decirles que nací en un país en 
el cual, ya desde su propia idiosincracia, la poesía, como expresión de cultura, asumió y 
continúa constituyendo ejemplo de evidente riqueza y originalidad. De los cancioneros 
trovadorescos y palaciegos hasta los días actuales, la poesía portuguesa supo estar en 
los más altos lugares que depara cualquier literatura…”. 

II.
 Vuelvo siempre a António Salvado (Castelo Branco, 1936) al poeta Genuino al 
que hoy también yo deseo celebrar en estas relevantes jornadas dedicadas a su obra 
y a su magna trayectoria. Gratitudes a la Cámara Municipal de Castelo Branco por tan 
acertado acto en la ciudad donde nació.
 Y lo celebro porque una parte de su obra la he vivificado al castellano mestizo 
que utilizo. Y si el inusual hecho de escribir ya es una traducción; traducirlo ha sido ha 
sido semejante a darle otra vida. Ha sido mostrarlo en sus variados registros: de lo ele-
giaco a lo telúrico, de lo numinoso a lo erótico…: “Otoño. Suave lluvia. Bajo/ la vidriera y 
aparto el libro/ de tu mano. Abierta, desnuda,/ te aproximas: yo tiemblo/ y empiezo a be-
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sarte loca-/mente buscando sorber/ la vida entera, sin saber/ dónde se encuentra tu boca”.
 António Salvado ha sabido mantenerse al margen de modas y grupos literarios 
que, como en todo país, también relampaguean por Lusitania. Y esa marginalidad lo ha 
convertido - sin él pretenderlo - en una rara avis de la poesía en lengua portuguesa. De 
tanto estar con los clásicos, su poesía resulta posmoderna; es decir, admite un ir y un 
regresar a contracorriente, porque el fruto no se pudre con el paso de las estaciones. Lo 
suyo es una épica constancia de estar en sigilo, de no dar volantines para llamar la aten-
ción, de ser maestro y, a la vez, humilde aprendiz. Poco dado a exhibiciones, muy poco 
se encuentra sobre su obra en la Red y demás medios electrónicos a donde se acude 
con rapidez extrema, con tiempo nada más que para la ojeada. Eso sí, las principales bi-
bliotecas portuguesas cuentan con sus invocaciones de suprema claridad: a estribor y a 
babor, como si fuese la pupila del mar, se constata el calado de un navío que lleva en sus 
bodegas más de cincuenta libros de poesía; el primero de ellos publicado hace cincuenta 
y cinco años.
 Nuestro poeta hoy homenajeado sigue escribiendo con la misma sed que al 
principio, con un vértigo maravilloso. Y, aunque apartado del mundanal ruido, ha debido 
aceptar algunos reconocimientos nunca solicitados: la Medalla al Mérito Cultural del Mi-
nisterio de Cultura de Portugal; el Premio “Fernando Chinaglia” de la Unión Brasileña de 
Escritores o, por citar uno reciente, la prestigiosa medalla (por el mérito literário) de la Or-
den de Sant’Iago da Espada, fundada en 1170, condecoración entregada el 5 de febrero 
de este año por el presidente de la República portuguesa.

III.
 Antonio Salvado es originario de esta región que hace frontera con Extremadura 
y con Castilla y León (con las provincias de Cáceres y Salamanca). Forma parte de la 
denominada Raya de separación. Sabemos que ha sido una zona de mucha emigración, 
por la dureza del terreno. Atendamos a su poema “Beira Baixa”, una perfecta radiografía 
de su pequeña patria: “Donde la mies atraviesa el granito/ y la voz de lejos está hecha 
de sudor.// La suave belleza solitaria/ de los escasos olivos en una ladera.// La extraña 
consolación de las retamas/ tan floridas en campos desolados.// Y el verde esperanza 
hijo de la desesperanza”.
 Pero esta región, que carece de muchas cosas, ha dado a tres de los más im-
portantes poetas portugueses contemporáneos, según mi criterio: Eugénio de Andrade, 
Albano Martins y António Salvado. Y este último se presenta primero en Salamanca, re-
presentando a su país, es cierto, pero también a esta cuna de poetas que sigue el legado 
iniciado a mediados del siglo XV por João Ruiz de Castelo Branco.
 Y si en un poema, Salvado se pregunta: “Río veloz de mi atardecer/ ¿dónde me 
llevan tus aguas mudas?/ ¿a qué mar corren en agraz murmullo/ del lecho que abre 
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grietas que no resisten?”, habría que replicarle que lo conducen a La Hora Sagrada, a la 
fértil cosecha de una siembra hecha en silencio y con inmensas sombras en el curso del 
camino. El sol estaba al otro lado de la Raya. 
 El destiempo empieza ahora, máxime cuando nuestro Poeta añora con mayor 
intensidad esa casa de la infancia: lo suyo es un sentir ubicuo por las callejuelas empi-
nadas que conducen hasta las ruinas del castillo, allá arriba de Castelo Branco. Raro es 
aquel ser humano -de cualquier rincón del  mundo- que no añore la casa de la infancia. 
Exceptuando quienes hayan sufrido malos tratos durante la niñez, lo usual es que, con el 
paso de los años, todos vayamos exprimiendo la memoria para que nos devuelva aque-
llos instantes irrepetibles. 
 Así pensaba mientras releía ‘Malva’ (Trilce, Salamanca, 2004), un brevísimo libro 
salido de la sensibilidad de António Salvado, uno de los más ‘secretos’ maestros de la gran 
lírica portuguesa y que traduje al castellano. ‘Malva’ está escrito en prosa poética, lo cual 
ayuda para que sea entrañado por todo lector, aun cuando crea que no le atrae la poesía.
 Y es que las palabras suelen apoyarse en la persistencia del recuerdo para así 
poder llenar tiempos vacíos o rememorar días felices de la infancia. De esta forma van 
alumbrándose filamentos donde quedan sostenidos aquellos juegos y pasiones prime-
ras del hombre que hoy -maduro tras mundanal andadura- no desea sentirse ausente de 
aquel existir entre malvas y cipreses. Por ello el poeta va fijando -con palabras- el lugar 
antiguo. También se vale de ellas para ir coloreando dicho territorio de fértiles temblores. 
Es su palabra la que se alza cuando empieza a fluir luz desde las sombras, cuando toda 
presencia de entonces aparece unos instantes para el reencuentro, pues todavía se per-
cibe algo de savia en los tallos de las malvas que contempla y que utiliza como metáfora 
de su propia existencia. El espejo interior libera las visiones y las modela mediante el 
reverbero de la sangre que no se cansa de medir los años y la distancia que le separa de 
esa intimidad añorada.
 Ah, amigos, el tiempo se arremolina en el reino recreado por António Salvado. 
Malva  es un himno que despierta la identidad del poeta regresando a la casa de la in-
fancia. Mas los años alteran lo que uno ha sido: el que vuelve ya nunca es el mismo; las 
cosas se van perdiendo o afantasmando, no obstante queden huellas del tránsito y la 
densa emoción de haber sido partícipes de la historia de ese rincón del mundo: “Escribo 
sobre el olvido imposible con la tinta de la nostalgia intemporal sin fijas fulguraciones: 
para mí nada fue conocimiento hasta el fin. La nitidez de la mañana, la limpidez de la 
propia oscuridad beberán en el lago de la aventura, del artificio impuesto, en ese lago 
profundo y enorme del sobresalto”. 
 Malva es inventario de  “encantados y festivos días floreciendo en la memoria”; 
Malva llega directamente al corazón, pues la escritura de Salvado es música antigua del 
espíritu humano que busca cantar purezas perdidas, tapiales que desaparecen, la orfan-
dad de los ancestros, las débiles lluvias empapando las vestimentas, el ritual de los ena-
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moramientos... El poeta nombra su mundo para que no se borre el centro o el nido donde 
habita la vida, aún a sabiendas que la muerte alumbra desmedidamente el firme árbol 
de la existencia. Desde un último peldaño y siempre expectante, vuelve a colocar en su 
retina el paisaje físico de los asombros: “Traer al atardecer de las arrugas, la crueldad de 
la infancia, la incómoda presencia: confesión desaliñada... hacer gestos a tantas cosas 
firmes pero ignorar si alguna vez cercaron formas, si habitaron sobre tejados seguros...”. 
Vivir de la memoria y hacer que los recuerdos filtren su sedimento de eternidad, su epi-
fanía y todos los silencios donde se cuelgan la ausencia y la dimensión buscada.
 Mientras existan hechos convocantes que recordar, habrá temperatura adecua-
da para ir soltando sombras, recontando los pasos en medio de la calle, proyectando la 
arqueología de los sentimientos. La infancia nos expande la mirada, pues en ella senti-
mos la vida sin simulacros futuros. Así lo entiende António Salvado con esta suma que 
certifica su ávida fidelidad con el pasado, desde un encuentro sin límites pero con algu-
nas lágrimas. Mientras las malvas sigan teniendo un mínimo anuncio de nuevas hojas 
brotando de sus ramas, en ese balcón donde reciben el rocío, ya no resultará imposible 
vivir sólo una vida: el renacimiento resulta ineludible cuando la razón se adapta al vacío 
que cambia de sentido, que le circunda y le golpea para confabularse contra el olvido: 
“Escribo sobre el olvido imposible con la tinta de la nostalgia intemporal sin fijas fulgura-
ciones: para mí nada fue conocimiento hasta el final. La nitidez de la mañana, la limpidez 
de la propia oscuridad beberán en el lago de la aventura, del artificio impuesto, en ese 
lago profundo y enorme del sobresalto”. Así, mediante la voluntad espiritual,  lo efímero 
puede llegar a transformarse en perdurable, en intemporal, en proyección trascendente, 
en testimonio creador. También el pasado puede ser presencia viva, ocupación de una 
realidad que penetra en el túnel del tiempo y se reconquista uniendo los hilos dibujados 
por el pensamiento y el tacto paralelo de la costumbre.
 Malva resbala desde la órbita sensorial del poeta y acierta a clavar su ternura 
en la ausencia y en el aire que ya no existe. Malva no sólo sirve para ver los espacios 
perdidos, sino también -y por virtud del magno oficio de la palabra poética- se convierte 
en eterno regreso a través del cual el ser humano atrapa el tiempo y expone sus hue-
sos a la cal que preside el incendio final de los días. Malva es un armonioso prosema 
con fulgurantes imágenes de un fragmento purificado de la realidad del poeta. En este 
poemario aflora la tristeza combatiente: “ Y, con todo, el centro del corazón se redondea 
para sobresalir...”, la incesante tensión del sentimiento y el pensamiento en una travesía 
que hace balance de los espacios disueltos y de las captaciones esenciales. Malva es 
escritura limpia y conciencia de la efímera carnalidad. Pero la escritura es otra cosa, es 
un remanso donde la exigua savia que aún poseen las malvas se extienden al alma para 
revelar imágenes y sentimientos desde su luz original. 
 Este libro responde con creces a la cosecha de cosas pequeñas que buscamos 
los hombres para rellenar nuestra materia sensible. Malva tiene el poderío del contagio 
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interior que sólo un auténtico poeta puede lograr, pues no debe olvidarse que la lírica 
lusitana de todos los tiempos tiene en António Salvado a uno de sus más elevados re-
presentantes. 
 Mientras, él sigue escribiendo en su ciudad natal; escribiendo a pesar de indife-
rencias, incomprensiones o silencios cómplices. Su respuesta es una obra afirmada en 
el despojamiento y en el veraz estilo de los vencedores. 

IV.
 La poesía esfuerza comunión: no lo olvidéis jamás. Lo digo y lo llevo a la prác-
tica. Por ello desde hace largos años vengo dando  noticia de un poeta que -por mucho 
tiempo- ha sido apartado de las escalinatas donde se colocan, generalmente a coda-
zos, los notables. António Salvado ha hecho de cada verso suyo un reclinatorio, un arco 
iluminado por esa humildad que permite soportar cualquier postergación. Tal forma de 
ser está tallada en su poema “Epitafio”: Le bastó ser origen de la felicidad: compitió,/ no 
cono ció triunfos; desdeñó coronas,/ no recibió envidias.
 Pero su obra permanece. Pero él hace acto de presencia en sus palabras impre-
sas, algunas hace más de seis décadas, como en el poema “Cicatriz”, donde segrega la 
savia de su mensaje: De todo lo que se ve,/ de todo lo que se dice,// de todo lo que se 
hace/ o no se hace-// la cicatriz:// señal/ de permanencia.
 Himnos de ternura y de desgarro encontramos en sus textos. Conocedor de 
los clásicos griegos, latinos y chinos, amante de Camões, el siempre discreto António 
Salvado hace bien en recordarnos cómo debe conservarse la Poesía: “No siempre el 
canto encanta/ al pasar el verano a la primavera:/ una cigarra asesinada yace,/ sin luto o 
llanto,/ inútil cosa muerta sobre la tierra:// destrozadas voz y alas”.
  Su poesía no siempre es epigramática, ni mucho menos. Tiene exten-
sas odas,  magníficos sonetos…, libre o con métricas distintas, con cánticos que tienen 
su fuente en los temas de siempre, pero siempre nuevos por la impronta que él moldea. 
De lo erótico a lo tanático, pasando por lo social, como en “El mejor de los mundos”, 
hermoso texto titulado con cierta ironía y, también, con un contenido de profunda crítica: 
“No existe nada que guardar:/ excepto la pobreza/ que soezmente hermana;// por la rota 
puerta de entrada/ la tenue claridad/ les dibuja el perfil;// aguardando la llegada/ de la 
muerte sin sorpresa:/ del vacío al vacío.// Grandeza de existir:/ el hambre como guía/ de 
los cuerpos avejentados.// (Un perro olfateando/ da saltitos por allí/ hecho guardián de 
nada)”.
 Él sabe lo que ha escrito, como su admirado Horacio: “La senda se prolonga/ en 
el extenso continente/ donde viven las palabras:/ dentro de él se esconde/ el semen que 
las aumenta/ cuando algunas mueren./ En mi deambular/ hacia nuevos lugares,/ tiernas 
palabras tengo:/ nacidas en el corazón,/ me dan otras melodías/ y un diferente aliento”.
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V.
 Desde Salamanca hemos estado encendiendo algunas bengalas para que otros 
ojos se posen en su obra inmensa. Y lo han hecho numerosos poetas de España y de 
Iberoamérica.
 Y es que con Salamanca tiene un connubio irrompible desde hace unos cuaren-
ta años. Con Salamanca ha ido claudicando repetidamente en su férrea voluntad de ais-
lamiento. Aquí ha sido distinguido por la Universidad de Salamanca y por la Universidad 
Pontificia de Salamanca. Aquí recibió, en la Casa de las Conchas, un homenaje tributado 
por la Sociedad de Estudios Literarios y Humanísticos de Salamanca (Selih). Aquí se 
le publicó, por el Centro de Estudios Ibéricos y Americanos de Salamanca (Ceias), una 
amplia antología de su obra poética. Aquí ha venido publicando en las revistas “Álamo”, 
“El Cielo de Salamanca” y “Papeles del Martes”. Aquí se le dedicó el XIII Encuentro de 
Poetas Iberoamericanos, celebrado en octubre de 2010 y donde se le publicó una amplia 
antología bilingüe, titulada ‘La hora sagrada’. Aquí…
 Contéstanos, António –le preguntamos años atrás–, ¿qué significa Salamanca 
para ti?: “Salamanca representa para mí una segunda patria (mejor: una segunda matria). 
Ciudad relativamente próxima de aquella donde vivo, desde hace decenas y decenas de 
años que la ciudad del Tormes constituye el punto más destacado de mi itinerario más 
allá de la frontera. Es refugio para mis inquietudes, puerto de cobijo para recuperarme 
de los sinsabores. Permanecer en Salamanca, no sólo por sus universidades, sus monu-
mentos o sus innumerables ofertas culturales, es encontrar, vivificadas, la amistad y la 
paz. Incontables veces la vi, pero cuando de nuevo lo hago, vuelvo a sentir la alegría de la 
primera mirada. De ella he recibido tantas pruebas de afecto, no sólo intelectuales, que, 
como dije, Salamanca es mi segunda matria”.
 En Salamanca hizo amistad con Alfonso Ortega Carmona, Pepe Ledesma, Jesús 
Hilario Tundidor, Claudio Rodríguez, Andrés Quintanilla Buey, Jesús Fonseca, José María 
Muñoz Quirós, Verónica Amat o Luis Frayle Delgado. Pero antes, y con poetas españoles, 
desde su juventud universitaria, mantuvo correspondencia con Vicente Aleixandre, por 
ejemplo. En Salamanca también conoció a buen número de poetas hispanoamericanos, 
entre ellos el venezolano Ramón Palomares, el peruano Alejandro Romualdo o el colom-
biano Harold Alvarado Tenorio, a quienes invitó a pasear por las calles de su pequeña 
ciudad.
 En Salamanca quiso estar junto a su paisano Amato Lusitano (João Rodrigues 
de Castelo Branco, más conocido como  Amato Lusitano  y Amatus Lusitanus, 1511-
1568), médico humanista salido de las aulas salmantinas y quien, por ser judío, tuvo que 
cruzar varias fronteras europeas perseguido por la Inquisición. 
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CON AMATO LUSITANO EN LAS VIEJAS
CALLES DE SALAMANCA

Revisamos el saber obtenido
por estas viejas calles frías, heladas,
y los mismos ojos descubro en ti,
la misma angustia, la misma lealtad
a la aspiración de someter aún más
la voluntad con la que todo consigues.
Aquí trazaste las vías, los caminos
que recorriste, libremente audaz
sin recelosos juzgamientos: peregrino
de un mundo nuevo esperando que lo cruzaras
y que otra fe brillante le donases,
desconocidas rutas descubriendo.
De aquí llevaste en tu alma la antorcha
que norteó la Vida que trazaste
a quien de la vida poco abrazaría –
negando rayas, aboliendo límites,
y las fronteras del odio y del peligro
expulsando: la ilusión que imaginaste.

 En Salamanca se escucha siempre su inmensa poesía, adusta, con lagunas 
misteriosas, como con voz de niño eterno, como cuando dice: “Siempre, donde nace el 
cántico/ alguna sangre allí queda/ marcando la esplendorosa/ fuente del sufrimiento:/ 
una señal que libera/ la voz que va por el mundo/ anunciando la vida/ y despreciando 
la muerte”.  Y hablando de cánticos, en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Sala-
manca se encuentra catalogada su versión del Cantar de los Cantares, cuyo manuscrito 
donó a la ocho veces centenaria institución académica. Ahora está muy próximo, en 
papel, a los textos de su admirado Fray Luis de León y del Arcipreste de Hita.

VI.
 ¿Qué podemos decir acerca de las vertientes de su creación poética? Mejor 
dejemos que sea el propio poeta, quien en una entrevista que le hiciera años atrás, 
contestaba: “Habiendo ya traspasado ampliamente la ‘mitad del camino de nuestra 
vida’, sirviéndome del verso del Dante, y autor de un número algo destacado de títulos, 
siento la poesía en todo lo que ven mis ojos, como si de la primera mirada se tratase, 
y en todo lo que consigue hacer fluir mejor a mi sangre, como si se tratase de un ali-
mento esencial para la vida. Mi poesía se impregna de amor y desamor; de esperanza y 
de desesperación; de algunas afirmaciones y de muchas negaciones; de seriedad y de 
ironía; de expectante intervalos entre lo que sucede y lo que podrá o deberá suceder; de 
la limpidez y del caos. Algunas veces, cada cierto tiempo, mi cántico también se pro-
longa en una aproximación a la muerte; pero, de pronto, en él surgen, como escenario 
o plano de fondo, las flores silvestres de la región donde nací (el romero, las jaras) y el 



/ 35

fluir del agua y el sabor del pan y las palpitaciones de mi corazón y el latido solidario 
del vuestro”. 
 En su obra encontramos desflorados todos los temas de la Poesía. Ya se sabe 
que los temas no se gastan, pero hay sensibilidades irremplazables, abordajes e im-
prontas que la amueblan con los fuegos de una única llama. Para la revista literaria ‘Ar-
quitrave’, publicada en Colombia, pude hacerle una entrevista. De allí extraigo algunas 
respuestas. Vayamos primero a Eros y Tánatos: “Amplias parcelas de mi poesía (amplias 
o amplísimas) se configuran mediante la cristalización de la palabra, por la elección de 
aquellos temas: en numerosos poemas existe esa articulación de la fuerza interior que 
los nutre. Del amor-loa, con vigor también en lo erótico, mi poesía se ovilla de tanto en 
tanto con la ‘provocación’ de la muerte. Ya Unamuno escribió que los portugueses re-
sultan un pueblo triste. De ahí los suicidios de los grandes personajes de la literatura y 
de las artes portuguesas. Varios han sido los críticos que me clasifican como un poeta 
elegiaco, lo que no se ajusta por entero a la verdad. No es por casualidad que la palabra 
Dios, los tránsitos hacia lo sagrado, la atmósfera desnuda por donde el creyente emigra 
antes que se coagule su sangre…”.
 Por ahí también se aprecia con nitidez ese punto cardinal de la poesía de António 
Salvado, cada domingo de derrota, cada día de agonías en expansión. Un Job que no re-
cula pero cuestiona, sin sentarse a esperar, sin bombillas (velas) artificiales. Así resume 
él su poesía espiritual: “… la ‘sustancia’ a lo divino ilumina algunos de los momentos más 
inspirados de mi creación. Eso sí, debo señalar que las modulaciones religiosas que atra-
viesan muchos poemas míos raramente son de simple alabanza. Muy por el contrario: el 
acto de creer encierra, para mí, toda una enorme consistencia de inquietud y de angustia. 
De eso hablan la mayoría de mis poemas a lo divino”.
 La escritura, Dios, el consuelo, o Antonio Salvado y Dios tras la tormenta… Pocos 
poetas como él ha sufrido tantas marginaciones del mundillo literario de su país, motiva-
das, entre otras cosas, por su declarada religación con Cristo y por su insobornable pos-
tura ética ante contubernios y mediocridades. A veces su silencio ha sido muy elocuente; 
a veces su negativa a participar en pomposos encuentros ha sido silenciada. Pero él si-
gue sin perder su identidad cristiana, sin dar bandazos ni enmascaramientos. Salvado no 
invoca o interpela a Dios desde los vergeles, sino desde una inhóspita intemperie cuyos 
Vientos traspasan el alma para purificar todas sus lindes. Salvado no leva anclas ante el 
sufrimiento del prójimo. 
 Ello le hace decir, esta vez en verso: “Hay en mí/ una inmensa voluntad/ de can-
tar y de llorar,/ porque en todos brotó/ el sufrimiento”. Y tras conocer a fondo el Evange-
lio, avanza la regla conductual que todo cristiano y poeta debería tener siempre presente: 
“Las llaves del Reino sólo podrán ser utilizadas después de la anulación del yo, después 
de la disolución del apego a lo inmediato y a lo transitorio. En una palabra: después del 
aniquilamiento de la ceguera del orgullo. Dolorido camino que el Poeta sabe traspasar”. 
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Por ello, cuando lo traspase, podrá escribir como él lo hace, impregnando sus textos de 
benevolencia con el prójimo. Y así es como pergeña estos dos sabios proverbios:

TERNURA

En cada paso 
que des, que un poco 
de ternura comprometa 
tu movimiento.

DENUEDO

Que jamás el veneno de tantas brasas 
te queme el corazón desencantado.
Escribe el mañana con tinta viva:
no dejes que un revés quiera apagarlo.

VII.
 Conozco a António Salvado desde hace varios lustros y puedo dar fe de su hu-
mildad nunca impostada, de su generosidad extrema en lo material, de su grandeza es-
piritual moldeada para atenuar sufrimientos y perturbaciones cotidianas. Salvado goza y 
agoniza, reconsidera el dolor ante las heridas de los suyos y las de su Maestro. Y luego, 
desde lo profundo, deja anotado el estatuto de su creencia: “De alma vigilante al llama-
miento del Creador, cimentando la libre opción de intentar -con humildad- comprender 
el horizonte de la Verdad trascendente, concentrando el fluir personal de la existencia 
en la esperanza de la Gracia, me confieso creyente en la afirmación de que Jesús es el 
revelador del Padre y fuente de la fuente del Amor, hijo de Dios Uno y Trino. Y por el hecho 
circunstancial de ser yo poeta también, en el mensaje de salvación recogí, con débil pro-
piedad no obstante, la sustancia que objetiva el contenido de uno u otro de mis poemas. 
Sustancia aclarada a veces con angustia, otras veces con serenidad y encantamiento”.
 Veamos, en primer término, algunos poemas que reflejan esa tribulación o con-
goja que pugna por volver escombros la fe del creyente y que torna al poeta en un mo-
derno Job, o bien en un Habacub o un David de nuestro tiempo. La Biblia, bien sabemos, 
contiene innúmeros pasajes que dan cuenta de dudas, vacilaciones ante fieros golpes de 
la vida, pero también del sostén de Dios para con sus hijos. Bastaría recordar el Salmo 
119, de cuyos 176 versículos sólo cito algunos: “Angustia y aflicción han venido sobre mí, 
mas tus mandamientos son mi deleite”; “Si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces 
habría perecido en mi aflicción”; “Abatida hasta el polvo está mi alma; vivifícame según 
tu palabra. Se deshace mi alma de ansiedad; susténtame según tu palabra”.
 Tratándose de António Salvado, les dejo constancia de dos fragmentos ilustra-
tivos de tales padecimientos y reclamos: “No gastaré palabras para alabarte:/ paralizan 
mis labios una honda angustia/ y es de guerra mi grito cuando empapa/ esta ausencia 
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de paz que no me serena.// Desasosiego, insomnio, desesperación:/ toda mi sangre tur-
bia se subleva (…)// Entonces, Señor, soy Tu criatura…,/ de Tu creación un frágil polvo…:/ 
haz descender sobre mí la Gracia que sólo Tú/ podrás entregarme hecha Luz”. El se-
gundo fragmento conexiona la angustia con la duda, el mejor carburante de la fe que 
logra consolidarse, pues bien conocemos que, por lo general, las súbitas expresiones 
de creencia devienen en súbitos abandonos de la comunión: “Angustioso/ es el remoto 
camino/ por donde transitamos/ sin saber/ si pronto surge el sol/ por el horizonte/ y que 
con sus rayos/ nos muestre dónde/ hallaremos la feliz certeza/ de haber sido recogidos/ 
sobre Tu manto de dulzura.// Y la duda, Señor,/  en mí persiste/ y más se hace presente/ 
cada día”. 

VIII.
 Hace algunos años, cual milagro en estos tiempos de banalidades aupadas a la 
cima del éxito, un importante periódico editado en Lisboa publicó una entrevista a Antó-
nio Salvado, dedicándole sus dos páginas centrales. ¿Cuál el titular destacado? Esta fue 
su declaración: “Felices aquellos poetas que encuentran a Dios y, si no lo encuentran, es 
Dios quien hacia ellos va”. Otra prueba más del hondo sentimiento cristiano de nuestro 
poeta.
 Ahora corresponde dejar constancia de sus poemas que irradian gozo y esperan-
za. En estos se aleja del salmista David: “Me rodean males sin número, y el corazón me 
falla./ Quieras, oh Jehová, librarme; Jehová, apresúrate a socorrerme” (Salmo 40:11-13), o 
del profeta Habacuc: “¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré, y no oirás; y daré voces a ti a 
causa de la violencia, y no salvarás?” (1:2). Se aleja de él mismo, de su otra vertiente más 
agónica y reclamadora. En estos poemas Salvado ha entendido a la perfección el mandato 
de Jesús: “Toma tu cruz y sígueme” (Mat. 16:24), y, en efecto, sigue a su Maestro:

         ENTRO EN ESA ALEGRÍA...

Entro en esa alegría de Tu ser,
presente siempre aunque lejano,
corrida la hilera de la cortina
abierta al infinito para verte.

Y sé que estás allí, aquí, a la espera
de que en mis labios Tus palabras suenen,
que todo en mí sea constante oración
de plena fidelidad a Tu amor.

Perdí temores, ansiedades, grandes
sequías anegadas en angustias:
porque entro en Ti, directriz de júbilo,
para que me sientas a Tus pies, cantándote.
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MELODÍA DE AMOR…

Melodía de amor, Tu voz
suaviza, serena y compasivamente,
todas las perturbaciones a mis horas,
todo desasosiego a mi vida.

Y la seducción del mundo se va fuera,
cual inútil fulgor de un falso brillo,
cuando Ella, cordial pero incisiva,
me llama dulcemente hacia Vos.

Entonces permite, Señor, que ella a mi lado
me acompañe por mares y desiertos,
por abruptas montañas y selvas,
por incertidumbres que el futuro traiga.

Acepta complaciente mi oración:
Sin melodía, pero de amor engalanada.

IX.
 Conozcamos algo acerca de las lecturas previas que Salvado tuvo de la poesía 
de la otra orilla del español: “Con relación a la América hispana, mi ‘historia’ es algo dif-
erente. Cuando ingresé a la Universidad de Lisboa, mi lectura se limitaba sólo a Pablo 
Neruda. Después siguieron Jorge Luis Borges, Octavio Paz y Gabriela Mistral. Pero en mí 
surgió una genuina voluntad de conocer, con cierta profundidad, la poesía de aquellos 
países tan distantes. Recuerdo que, de joven estudiante, fui buscando en las bibliotecas 
(cuando tenían) de consulados y embajadas hispanoamericanas en Lisboa y, también, 
de descubrir en colecciones editadas en España, obras de poetas de allí. Así pasé a amar 
la poesía de sor Juan Inés de la Cruz, Rubén Darío o Martí. También, mi interés aumentó 
cada vez más para constatar en qué medida los poetas americanos se habían des-
prendido de cualquier etnocentrismo europeo. Y otros nombres pasé a estimar: Andrés 
Bello, Amado Nervo, Delmira Agustini, Gertrudis Gómez  de Avellaneda o Alfonso Reyes. 
Además de tantos más recientes, que leí o conocí gracias a Salamanca, como Gonzalo 
Rojas, Ramón Palomares, Nancy Morejón, Carlos Contramaestre, José Emilio Pacheco o 
el propio Alejandro Romualdo, grande poeta peruano a quien tuve como invitado en Cas-
telo Branco… En definitiva, a la independencia política siguió una genuina independencia 
poética”.

X.
 Sostenida quietud la de este Poeta que tiene profundos vínculos con la poesía 
oriental. Y es que como un antiguo poeta oriental vive y mira al mundo nuestro admirado 
António Salvado, alejado del ruido ‘importante’ de las grandes ciudades. Él, a la inversa, 



/ 39

va de su ciudad pequeña (Castelo Branco) al pequeñísimo poblado (Monsanto) donde la 
ceremonia de las horas es diferente, pues la vieja brisa conmociona hasta cubrir de razón 
esa necesidad de retiro que permite levantar altares con humildes palabras.
 La relación de António Salvado con la poesía oriental atraviesa las centurias, tal 
como la de su patria poniendo el pie y la bandera en Asia. Y si a sus paisanos de antaño 
les motivaba lo material, a él lo único que le importa es lo espiritual de todas partes, 
incluido el Oriente tan rico en estos anclajes. Tengo la obra completa de tan notable hu-
manista lusitano y sé lo que digo cuando afirmo su ligazón afectiva al tesoro que revela 
la poesía china, japonesa y coreana. Así, por ejemplo, cito solamente tres nombres colo-
cados en la vanguardia de unos libros de la última época de su escritura. El último es de 
Wang Wei (Essa estória, Portugália Editora, Lisboa, 2008) y cuyo epígrafe sentencia: “Dif-
erente el rayo de sol,/ diferente su color en cada valle”. Antes había extraído un fragmento 
del Libro del Té, de Okakura Kakuzo  (Flor Álea, Ulmeiro, Lisboa, 2001) y, entre ambos 
libros, el convocado fue Wan Zhiwen (Afloramentos, Estudos Castelo Branco, 2007).
 Resalto esta comunión para que quede claro que no es de reciente data su abra-
zo a lo oriental, a diferencia de cierta moda que impera actualmente respecto al haiku y 
sus variantes.  En 2009, de su vasta obra entonces inédita, António Salvado envió a Sala-
manca varios ramilletes de poemas que tuve el honor de seleccionar y traducir al castel-
lano. Se publicaron en portugués, castellano y japonés bajo el título de Otoño (Trilce Edi-
ciones, Salamanca, 2009, con traducción al japonés de An Oshiro). Fue su ‘Discurso’ de 
agradecimiento por haber sido nombrado Miembro de Honor de la Asociación Cultural 
“Takenaka-Basho” de Pintores, Poetas y Amigos de Japón. 
 Por elección del poeta portugués, Basho y su discípula Den Sutejo, son quienes 
le acompañan en esta exposición de sus destellos de luz. Los Sumi-e del pintor Kosei 
Takenaka ensanchan las imágenes de sus logrados tercetos ‘orientales’, algunos de los 
cuales traigo hasta aquí:

A paz no pensamento.
A paz no coração.
O chilreio das aves.

La paz en el pensamiento.
La paz en el corazón.
El gorjear de las aves.

É no ruído as vezes
que mais se tornam claros
arpejos do silêncio.

A veces es en el ruido
cuando son más evidentes 
los arpegios del silencio.
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O crepúsculo soa
no lento latejar
de um coração exausto.

Se oye el crepúsculo 
en el lento latir
de un corazón cansado.

Outono. Como restam
ainda nesta árvore
as verdes ilusões?

Otoño. ¿Qué verdes
ilusiones aún quedan
en este árbol?

Entrego-te o segredo:
nunca o teu coração
treme perante a dor.

Te desvelo el secreto:
nunca tu corazón
tiemble ante el dolor.
Há papoilas e espigas nos teus olhos:
o reflexo da breve pequenez
do silêncio da terra quando gera.

Hay amapolas y espigas en tus ojos:
son reflejo de la breve pequeñez
del silencio de la tierra cuando fecunda.

XI.
 Cada febrero António Salvado suma años al de su nacimiento. A veces uno mis-
mo suele incurrir en tópicos, en repetitivas frases que poco nutren las raíces del senti-
miento que vivifica al ser humano, en artículos y notas que destilan loas y grandilocuen-
cias por todos los poros de la página o la pantalla del artilugio electrónico que sirve de 
soporte. 

 El poeta cumple otro febrero y a mí lo único que se me ocurre es darle un abrazo 
que dure todos los febreros de Chronos... No se me ocurre homenajearle con un poema, 
que ya varios le he dedicado a lo largo de los buenos años de amistad genuina que man-
tenemos. Tampoco se me ocurre escribir un artículo o ensayo que compendie y retrate 
su valiosa obra lírica que viene escribiendo desde su Castelo Branco natal. No se me 
ocurre llamarle para decirle, en broma, claro, ‘Feliz cumpleaños, querido Tozinho, Prínci-
pe de las Beiras’. No.
 No se me ocurre nada, salvo este abrazo sin distancia física, siempre vencida 
por la potencia espiritual, por el voltaje de los sentimientos que nos sitúan en la misma 
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órbita, hermanados desde el Principio, desde el Verbo. Un abrazo que contenga Poesía 
(hay abrazos sosos, desganados, que se notan falsos; como hay versos sosos, acarto-
nados, claramente carentes de Poesía). Se me ocurre un abrazo tejido de estrellas, por-
que somos parte del cosmos; pero también con una porción de infinito, de misterio, de 
palabras que alarguen el tiempo que vivimos profundamente. Este abrazo sí que le puedo 
ofrecer porque está cimentado desde el corazón y lejos de los cuentos de hadas, de las 
ingratitudes, de los regodeos...
 El poeta se merece cálidos abrazos que contengan recién brotadas flores del 
almendro. La vida, también la de todo poeta, acopia deleites y sinsabores, algunas ale-
grías y múltiples desengaños, dolores, tristezas... Y en estos años de vida (sesenta como 
poeta editado), António Salvado, el ‘viejoven’ cuya infancia transcurrió en la casita con 
malvas en las ventanas, subiendo a las ruinas del castillo de Castelo Branco, ha sabido 
dar muestras de grandes dotes literarias y de humildad personal, esa humildad serena 
que sólo pueden detentar los que realmente son maestros y no necesitan impostar su 
presencia en el mundo
Sólo se me ocurre un abrazo largo, largo... 

XII.
 Preparando esta intervención, releo el volumen Na eira da Beira (En la era de la 
Beira, Aríon, Lisboa, 2005, pp. 121), mediante el cual tres ayuntamientos lusitanos (Cas-
telo Branco, Fundão e Idanha-a-Nova) quisieron celebrar el cincuentenario de la vida 
literaria de António Salvado. ¿Qué decir sobre estos cincuenta y cuatro poemas -espi-
gados de su monumental obra- que integran este atractivo libro, editado en tapa dura, 
ilustrado con excelentes fotografías de Diamantino Gonçalves y  textos preliminares de 
F. Paulouro y de J. M. Capelo?
 Este pensamiento surge en mí tras su lectura. Los versos sobre la tierra son 
como migas de plata que el poeta  esparce para que sus destellos guíen a quienes 
volverán del éxodo o se presenten por vez primera sobre los sedientos bordes de su 
comarca. Así -con esas llaves maestras- la cerradura se abrirá, y la mirada será otra, y la 
respiración tendrá que ser boca a boca, y los pies andarán sin descanso: entra el espíritu 
en materia cuando sigue la huella electrizada de esas creaturas que contienen lágrimas 
y memoria, ecos irisados y despojos, encantamientos y epitafios, paisajes por nacer y 
remembranzas de la patria pequeña, del terruño que curte la magnavoz del poeta. Sal-
vado es vecino nuestro, de esas tierras del otro lado de la Raya que conforman A Beira 
Interior, desde Guarda hacia abajo, pasando por Covilhá. 
 Así se rinde el mejor homenaje para quien escribe: “La pequeña aldea: son me-
dia docena/ de casas construidas de humildad,/ algunas huertas   árboles espaciados,// 
sol cuando llueve y cuando no hay lluvia./ Pero un día cualquiera   hecha la diáspora/ 
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ahí -misión cumplida- se regresa”.  A Beira Interior se enorgullece de quien canta: “Estos 
campos que mimo en el regazo/ de gratas devociones... Cuántas amapolas/ me recor-
ren la sangre enrojecida...”. 

XIII.
 Cada libro nuevo de António Salvado tiene, por mi parte, una reacción inmediata. 
Traducir algunos poemas para difundirlos en España y en la América hispana. Así, por 
ejemplo, cuando recibí “Esa historia” (Portugália Editora, Lisboa, 2008). Son cincuenta 
poemas imantados con las cartas memoriosas de una fe de vida y, también, con los la-
bios intensos del fracaso. Por entonces traduje tres textos que el tiempo no envejecerá. 
Aquí el primero, “Es entonces”, acogido en la página 41: “La llegada del crepúsculo/ nunca 
sabe que la sombra/ surgirá con su velo/ tejido por los astros/ acortando, dóciles/ la dis-
tancia entre nosotros/ y el ignoto infinito./ Es entonces cuando se ve/ lo que las estrellas 
dicen:/ que el infinito tiene/ la extensión del amor”. 
 El segundo es “Lágrima oculta” (p. 89), un poema donde la confianza o la creen-
cia está algo astillada: “Aún cuando volvieses a pisar/ las hierbas del camino,/ aún cuan-
do tus manos anunciasen/ en su cavidad, agua de las fuentes,/ aún cuando confusa/ 
los sonidos de tu voz/ como otrora se oyesen cerca o lejos/ y aún cuando tus ojos/ 
lánguidamente mirasen hacia los míos-/ ahora sólo podría responderte/ con una lágrima 
oculta/ que no fue derramada”. 
 Finalmente “Este lugar”, una declaración de fidelidad a su suelo de origen: “Quie-
ro este lugar como se quiere a la estrella/ que centellea en silencio/ porque él es/ quien 
me entrega el placer/ de lo que ya fue viveza afortunada/ y que ahora, yermo triste, se 
deshace en el recuerdo.//  Leve en su paso/ tal llovizna en hoja/ zigzaguea aquí/ allí/ 
airosa/ en su contorno tan lejano y próximo/ como si el aire gozado ofreciese algún 
alivio.// Ah qué dulzura aquella suavidad/ de ese sol de la tarde,/ cuando por la alameda 
adornada/ con finas hileras de árboles,/ corrías a buscarme/ valiente y sin secretos.// 
Amo este lugar que queda donde/ cada día nace/ una imagen perpetua ya sin nombre”.
  

XIV.
 Tiempo atrás, ordenando papeles que abundan en mi despacho, me topé con 
una carta enviada por Salvado en febrero de 2009. Dentro había un texto escrito a má-
quina (el poeta no usa ordenador). Al final de la segunda  página dice: “Querido Alfredo: 
en mi humilde texto se encuentra el estremecimiento que los tuyos me causaron”. Se 
refiere a los poemas de mi plaquette titulada En nombre del Hijo, parte primera del libro 
Cristo del Alma.  He aquí lo que escribió el notable poeta portugués, maestro humilde:
 “Hiéreme los ojos Tu luz, Señor, y mientras tanto eres Tú quien nos acepta en la 
inconstancia de nuestro caminar. Un nuevo sol de animado calor me lleva al rellano de la 
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claridad que la certeza de Tu existencia vigoriza. Porque si eres Dios de nuestro silencio, 
Tú alimentas las llamas ardiendo en la garganta de nuestra conmoción.
 Porque sólo Tú eres la esperanza imperecedera capaz de vencer la desolación 
que nos oprime. Por mí, ignoro catecismos, pues en cada instante surges y resurges 
traspasando a tu propia creación. Fecunda se anima la itinerancia de nuestra condición, 
de mi condición, peregrinos en busca del infinito de Tu universo. Y nada me expulsó de 
Ti, cuando miserias insaciables me atormentaban la serenidad, perturbando la calidez de 
mi día a día. A lo efímero respondí con la grandeza de Tu compañía: en verdad, mis llagas 
de proscrito fueron suavizadas por la caricia de Tu compañía, y mis oídos se cerraron a 
la insipidez de propósitos ajenos. Y si alguna vez Te reclamé, eso nada más fue debido a 
la transitoria circunstancia del desaliento.
 Y repito, Señor: ningún soberbio altar sirve para configurar Tu inmensidad silen-
ciosa. Y Tú, que transformas la oscuridad en luz, acepta el renacimiento de mi creencia 
siempre continua e inmaculada, y hacia Ti volcada. Por los desiertos del mundo alcanzo 
la fecundidad de Tu fulguración. Y en el latido de mi corazón no viven idolatrías, pues Tú, 
Señor, sólo Tú, eres el relámpago que traspasa la noche iluminando los días. Tu ley es mi 
ley, y Tu justicia me cubre con la certeza del destino. Lo que complace a mi cuerpo  es tan 
solamente la voluntad de Tu deseo. Y que las alas de tus ángeles desciendan también 
hasta mí. 
 ¡Ah, Señor, por cuántas sendas y parajes yo transito! Lentamente, no por rece-
lo de peligros o de sacrificios, sino por saber que el amor de la satisfacción se alcan-
za cuando la escondida fuente se abre ante mí y que es en ella donde podré saciar mi 
sed. Pues, Señor, humano como soy, es más allá de esa fuente que la mujer elegida me 
aguardará, y es para nuestro amor que yo ruego Tu amparo y Tu contentamiento, oh Tú, 
espejo azul de lo invisible.
Y ya que así lo determinaste, acepta la plegaria de la familia que, al sexto día, Tú creaste 
para siempre”.
 Así el diálogo fértil, de ida y vuelta.

XV.
 Tan cerca Portugal de España, pero a veces tan lejos parece, debido principal-
mente al desconocimiento o a los tópicos que se acumulan por siglos. 
 Pero aquí termino, sabiendo que la Poesía no tiene utilidad y sí Trascendencia, 
como la obra que viene escribiendo António Salvado, un poeta que nos deja su impronta 
en cualquiera de sus textos, como en estos que marcarían el tránsito existencial de todo 
ser humano:
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HUELLA

Si de los pasos me queda
tan sólo una huella,
siento alegría:
está es
la mejor forma de ser 
más que nada.

¿Qué mares podría
haber conocido?
--Una huella 
dibujada y fría:

¡la prueba de haber vivido!

* Professor universitário. Poeta. Ensaísta. Antologiador. Crítico.
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LIMIAr. 
fIgurAS DA TrANSCENDêNCIA 
NA PoESIA DE ANTÓNIo SALVADo 
António Pedro Pita*

“onde fui eu deixaste de brilhar”

 Falarei deste trabalho como de uma aventura. António Salvado não é o objeto, o 
assunto, o tema. É um guia intempestivo e involuntário que solta, quero dizer: desenca-
deia, inspirações e forças e ao mesmo tempo as reúne e organiza ou reorganiza dando-
lhes uma espécie de estabilidade provisória, que provisoriamente suspende a intranqui-
lidade da aventura.
 Quase sessenta anos depois de revelar-se em livro - A Flor e a Noite, 1955 - e 
em resultado de uma dedicação integral, a obra de António Salvado é hoje um corpus 
impressionante. Às quase setecentas páginas que reúnem a produção do período entre 
1955 e 1999, precisamos de acrescentar os mais de trinta títulos que marcam presença 
ao longo desta década e meia do século XXI.
 O mais relevante, porém, não é isto. É a plural modulação no interior de uma 
escrita, que não quero caraterizar como identidade ou unidade, porque é mais ou, sobre-
tudo, outra coisa do que isso.
 Uma obra recente, publicada já em 2014, ajuda-nos. Trata-se de Sinais do Fluir 1 
É um livro breve, austero como todos os outros, com a gravidade de tom em que o poeta 
iniciara os seus leitores logo em 1955 e a que não falta uma inesperada presença do 
Augusto Gil da Balada da Neve2.
 Dois poemas interessam-me especialmente. Um, “Não sei onde repor…” porque 
subscreve e, nessa medida, cauciona a ideia do “fluir” como eterna passagem, tornada 
tópico da cultura europeia. Podemos ler:

“Não sei onde repor a minha voz
pelo tempo cansada, pelas vias
direitas tortuosas,
pelas luzes e sombras que a exprimiram,
pela espera e descrença que a nutriam”

E termina:
“Esta voz me prolonga sem barreiras
que a definhem na sua solidez:
novos timbres soando em minhas veias
e diferentes ritmos de entremeio.
esta voz continua a renascer” 3.

1 António Salvado, Sinais do Fluir, Edição do Autor, Colecção Intemporalidades, Castelo Branco, 2014.
2 Trata-se do poema ”Este frio” (Idem, ibidem, p. 22).
3 Idem, ibidem, p. 32.
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 O tempo e a voz fluem, renascem e este renascimento feito de morte e princípio, 
o que começa no que acaba é um traço cultural relevante da herança europeia.
 Mas um outro poema, “E tudo é remorar…” obriga a repensar o tema e a universa-
lidade da resposta. Embora o texto seja integralmente relevante, sublinho a última estrofe:
 

“Que passado futuro nos contempla
no remoinho informe do fluir,
na fé de que o façamos só presente
a ser lembrado como tal um dia?”4

 Note-se: o “remoinho informe do fluir. Demarcando-se de clássicas noções, este 
fluir não está organizado, muito menos ordenado, muito menos ordenado para (e por) 
uma finalidade. O fluir é um remoinho informe. E é aí, no “remoinho informe”, que o “pas-
sado futuro nos contempola”. É preciso soletrar para extrair todas a força semântica do 
verso. Não é o futuro do passado nem o passado do futuro que nos contemplam. É o 
passado futuro que nos contempla, “na fé de que o façamos só presente/a ser lembrado 
como tal um dia”. Por aquele “na fé”, e não, por exemplo, na esperança, na expetativa, na 
convicção, poderíamos reler toda a dimensão religiosa da poesia de António Salvado.
 Mas agora importam-me dois outros aspetos: o passado futuro feito por nós só 
presente e o porvir deste presente.
 Os dois poemas referidos ajudam-nos a distinguir o fluir da simples passagem. 
Por isso mesmo que remoinho informe, o fluir implica-nos, porque estamos nele, numa 
temporalidade complexa, em que o passado, o presente e o futuro não se sucedem como 
momentos de um percurso homogéneo, antes se implicam, conferindo ao presente uma 
inegável densidade ontológica.
 Trata-se de indiciar a possibilidade de uma experiência da temporalidade he-
terogénea, que não disponibiliza utilitariamente o mundo mas implica no trabalho de 
transfiguração das coisas do mundo - quer dizer, as coisas, os objetos, o que chamamos 
real tornando-se expressiva e não úteis, devindo uma espécie de objetos transicionais.
Há uma figura, na obra de António Salvado, em que pode ler-se este fluir, este devir: é o 
lugar. É uma figura frequente, que percorre toda a obra e que se reveste de um significado 
que é oportuno realçar agora.
Vejamos o seguinte texto:

“Onde esta luz me pareceu inteira
onde este sol me resguardou da morte
onde esta brasa me aqueceu na espera
de uma outra luz maior, onde este abismo
por mim passando eternamente aqui
mas cuja ponto me permite andar
nos âmagos de mim, onde este dia
me renovou em sonho e desespero”5

4  Idem, ibidem, p. 23.
5 Idem, “Na Margem das Horas” in in Obra I, A Mar Arte, Coimbra, 1997, p. 47.
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 Estamos a perceber. Não é a definição - isto é: uma afirmação substancial - o 
que melhor convém ao lugar. É justamente a noção do fluir, do devir. A condição de lugar 
é afirmada no devir, um devir a que António salvado também chama “espera” - que é, no 
mais alto de si, a “espera /  de uma outra luz maior”.
 O lugar é uma referência central da poesia de António Salvado. Porque, de certo 
modo, lugar é o nome para a transformação da natureza em história e para a inscrição 
da História na rota da transcendência. O lugar não é um espaço físico, material: é um 
movimento de transcendência, no significado mais elementar da palavra.
 Então, a experiência do lugar é uma experiência de transcendência. E a experi-
ência da transcendência acontece entre o limite e o limiar. Precisamos de levar a sério a 
centralidade desta experiência na poesia de António Salvado para poder perceber o al-
cance do verso que verdadeiramente gerou esta comunicação, ou melhor: esta aventura. 
É um verso dos inícios do percurso poético de António Salvado:

“onde fui eu deixaste de brilhar” 6

 

 Formulação felicíssima num magnífico poema, este verso condensa, bem como 
todo o poema a que pertence, a iminência da transcendentalização como condição da 
existência humana. Num ponto preciso, que importa identificar com rigor: a existência 
é humana longe (ou fora) das premissas do humanismo, na medida em que este se 
organiza, justamente, em torno da centralidade do eu. Ora, “eu” é uma estabilização, 
provisória ou não, de uma instância de organização do mundo mas da sua organização 
imanente, quer dizer, uma organização da autossuficiência do mundo.
 Para onde nos leva aquele “onde fui eu deixaste de brilhar”? Nem sequer estou 
certo de que a minha leitura coincida com a experiência do poeta. Mas não creio ser in-
fundada a hipótese de que a autossuficiência do eu bloqueia a tensão da transcendência: 
há uma impossibilidade de princípio na determinação integral do percurso de transcen-
dência (aberto, chama-se-lhe por vezes) onde há uma autoconsciência de princípio da 
autossuficiência do eu. O “eu” é impermeável ao devir porque se entende como a medida 
e o critério do devir. Quem ou o quê deixou de brilhar onde o “eu” ocorreu? 
“O Teu reino esperado é a Voz ao longe

Onde fui eu deixaste de brilhar!
E agora escondo a minha vida aqui: já não sei começar”7

 É, portanto, fora da instância subjetiva que ocorre o percurso poético de António 
Salvado. A sua poesia é a escrita de uma espera, de uma demora, de uma suspensão ou 
de uma expetativa de sentido, qua aconteceu entre o limite e o limiar.

6 Idem, ibidem, p. 47.
7 Idem, ibidem, p. 47.
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 A consideração literal da proposta de Fernando J.B. Martinho segundo a qual o 
hermetismo é uma orientação que seduziu “um sector significativo da poesia revelada 
em meados da década de 50”8, com destaque para António Salvado – e já foi referida a 
obra de Eugénio Montale –, ajuda a situar “o real” no espaço poético de Salvado: poeti-
camente visado, quero dizer: poeticamente colocado na escrita poética, o real deixa de 
existir no plano empírico e é imediatamente inscrito no que podemos chamar um itine-
rário de transcendência.
Não há escrita poética sem esta consciência de limite: a escrita poética arranca d/no 
limite do real empírico (ou do real empírico levado ou pressentido ou percebido no seu 
limite) e ocupa-se do que se abre ao limiar. 
 Qual é, pois, a importância do “limiar” na poesia de António Salvado? No tra-
balho poético de António Salvado, o que é que “limiar” designa? “Limiar” é o nome de 
quê? “Limiar” é a condição da transcendência. Se estivéssemos no espaço, poderíamos 
dizer que “limiar” é a fronteira pera além da qual se estende o plano da transcendência. 
Mas não estamos no espaço. Nem - o que complica sobremaneira as coisas - no tem-
po cronológico. Estamos no tempo discrónico, em que uma experiência do passado e 
uma experiência do futuro são imanentes ao presente. E, nesta singular experiência da 
temporalidade, o “limiar” ocorre sempre que, posta à prova, a subjetividade  - o Eu - se 
reconhece chamado pelo que não controla. Ao que a subjetividade não controla mas 
é imperativo que responda - porque existir é responder ao que não se controla - pode 
chamar-se, segundo a lição de Salvado, transcendência.
Vejamos dois textos. Um, com o título expressivo de “Apelo”:

“O além me chama:
a distância de longe me saber

onde eu sinta o sabor que tem a fama
de outras geografias conhecer” 9

Outro:
“Move-me a luz que vem daquela flor,
Tão exilada luz
Chega-me esguia a revolver no peito
As mil penumbras
Os mil anseios
As mil verdades”10

8 Fernando J.B. Martinho, Tendências dominantes da poesia portuguesa da década de 50, Edições Colibri, Lisboa, 1996, p. 189 e p. 437: “A 
aproximação de António Salvado (…) à linha neobarroca da lírica da década faz-se, essencialmente, através do hermetismo, dessa obscuridade 
tão prezada pelos autores barrocos, para os quais era condição do «precioso estar escondido». O mesmo crítico sublinha o interesse de 
Salvado pela poesia de Eugénio Montale, a quem pertence a epígrafe de uma colaboração de Salvado na revista “Folhas de Poesia”. Além disso, 
Salvado publicou, no primeiro número desta revista, alguns poemas do poeta italiano, de quem anunciou mesmo uma antologia (a realizar em 
colaboração com Aniel Jannini), que, porém, não chegou a ser editada. 
9 António Salvado, “Tropos” in Obra I, p. 132.
10  Idem, ibidem, p. 153.
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 Este poema exemplifica o processo poético: o que move (a experiência humana, 
a experiência poética) é “aquela flor” (real empírico) mas na realidade é outra coisa, que 
não haveria sem a flor mas que poeticamente não se confunde com ela - e isso é, mais 
do que simplesmente a luz, a exilada luz, entidade exclusivamente poética. 
 Ora, quando a subjetividade é chamada ou movida e responde coloca-se no 
limiar. A este propósito, o poema “Receio” é expressivo, porque o limiar intimida, ame-
dronta:

“No limiar invade-me o receio
Tão pouco fiz para merecê-lo…
E não sei de onde veio
Este medo profundo e o sofrimento em tê-lo.

(…)

E pronto. A porta aberta,
Na solidão urge entrar
Tenho a palavra definida e certa
… Mas resta-me falar”11

 É um receio não tanto do desconhecido - que sempre pensamos em relação 
com o conhecido: o que não é conhecido - mas o que não tem medida nem referência 
com o conhecido: o que transcende não é o que não é conhecido mas uma espécie de 
desdobramento do conhecido, uma singular zona de conhecido, o secreto lugar da fé.
 Na sua mão direita, publicou em 2013, que Prof. Doutor José d’Encarnação já 
valorizou, fecha com um ciclo de cinco poemas intitulado “O secreto lugar”. O quinto 
poema desse ciclo explicita o que se pode designar por experiência de transcendência. 
Admitindo que Deus é o nome da figura mais “elevada” da transcendência, percebemos 
quais são as duas coordenadas dessa experiência:

“Sem medida se mede o infinito:
ânsia de a Deus chegar só é preciso
‘squecer o tempo e ultrapassar o espaço”12

Formulação coerente com uma interrogação de 1962:

“Como se existe, amor, pra lá do tempo?”13

11  Idem, “Cicatriz” in Obra I, p. 125.
12  Idem, Na Sua Mão Direita, Sirgo, Castelo Branco, 2013, p. 45. Não seria necessário citar o célebre verso “Na mão de Deus, na Sua 
mão direita” para que toda a temática deste livro de António Salvado pudesse ser posto em relação com aquele não menos célebre soneto de 
Antero. Mas essa aproximação merece um estudo autónomo.
13  Idem, “Difícil Passagem” in Obra I, p. 80. O poema intitula-se “Limite”.
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 Percebemos, então, que o propósito mais singular da poesia de António Salvado 
não reside tanto na identificação de figuras da transcendência mas em coloca-las no 
ordem do dizível. Que figuras são estas? Refiro três: noite, amor, Deus - e não são as 
únicas. Mas se reserva o nome de Deus para a figura das figuras e se a condição para 
caminhar na transcendência é a dessubjectivação (a desindividualização) - 

“Quanto mais me desconheço mais me aproximo de Ti”14

 - a poesia, mais do que ficar paralisada numa limitação congénita (dizer o que 
é exterior à ordem do dizível) obriga-se a um desconhecimento de si. 
 Escrever pressupõe, então, ou pressuporia, desconhecer-se, tornar-se estranho 
a si mesmo - como condição para poder escrever a transcendência. Ou apagar(-se):

“Quem me dera apagar quem mais conheço: 
um eu aqui ao lado que aborreço”15.

* Professor universitário. Ensaísta de temática filosófica.

14  Idem, Na Sua Mão Direita, p. 31.
15 Idem, Repor a Luz, FólioExemplar, Lisboa, 2011, p. 26
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ANTÓNIo SALVADo, o PoETA DA Luz
António dos Santos Pereira*

 Entre a Gardunha e o Tejo, no último século, nasceram dois dos maiores poetas 
portugueses de todos os tempos: Eugénio de Andrade e António Salvado. Este leu aquele 
e, certamente, nele se reconhece. Não quero forçar a nota, mas aquele deve ter ficado 
com ciúme por este poder continuar por mais tempo nos “lugares do lume”, ou do lar, a 
sorver o ciclo anual de primavera, verão, outono e inverno, que só a Beira cumpre mode-
larmente, em palavras e sintagmas doces: brotos, sirgos, ninhos, cerejeiras, linhos, as vi-
des soalheiras, as andorinhas que se vão, o rouquejar do sol, o dulçor da friagem, a neve 
a ungir a solidão. Confirmo que é apenas aqui, junto de uma das mais antigas matrizes 
de Portugal, a Idanha-a-Velha, que todos os meses são diferentes. Cada um destes me-
rece versos a António Salvado. O poeta nasceu a 20 de fevereiro, logo foi concebido pelo 
S. João, no mês da luz, a que dedica um hino muito particular Na Eira da Beira1. Todavia 
não há ave do céu, pedra, musgo, árvore ou planta da terra, que lhe sejam indiferentes. 
Estamos perante um poeta da criação e tudo nele tem nome e sentido e em tudo deixa 
sinestesias: giestas, marcelas, xaras, malmequeres, nigelas, papoulas, violetas, rosmani-
nhos, margaças, alecrim, ilhas avistadas de rosmaninho, de alfazema, de estevas e mais 
não digo para não me perder. O húmus de António Salvado responde pela positiva ao 
húmus negativo de Raul Brandão. Onde este visse uma árvore raquítica, António Salvado 
veria a força exaltante da natureza que extravasa em um recanto. Húmus não é morte 
é vida, é “um húmus viçoso de porvir”2. Há nele, quatro versos de motivação ímpares, 
revelação de Deus ou do Amor, um canto polifónico em uma multidão de naipes:

“Cantarei porque a terra está madura
E as papoulas namoram as cigarras.
…
Cantarei porque tu nasces a água
Nos riachos cruzando o coração”3.

 Olho, pois, a aura de António Salvado. Esta é tudo o que dele se reflete, refrate, 
difrate. É a luz de tanta vigília. É o espírito. É a ordenação do caos, a criação, a revelação 
dos dias, a aproximação ao grande enigma, o Homem, o único ser da criação a quem 
Deus mostrou a Liberdade na árvore ao centro do Paraíso. Que seria de nós se não hou-

1 António Salvado, Na Eira da Beira, António Salvado, Diamantino Gonçalves e Aríon Publicações, 2005, p. 54.
2 Id., Ibid., p. 49.
3 Id., Ibid., p. 35.



/ 52

vesse poetas descobridores do absoluto do Homem, desde Homero, por Quental, a Sal-
vado, capazes de revelar a esfera da mais íntima humanidade e dar-lhe sentido? António 
Salvado é um poeta independente, comprometido com a grande poesia e os poetas de 
todos os tempos, onde a melhor arte de todos os tempos conflui na consciência da dig-
nidade humana, que é a modernidade das modernidades como já descobrira Pico della 
Mirândola nos primórdios do Renascimento.
 A metamorfose do dia na noite e da noite no dia, a vigília, a mudança e o con-
traste em sucessão de cores são os temas prediletos da literatura em particular da po-
esia, mas sempre referenciados ao homem. Mais do que o entardecer, a aurora inspira 
toda a arte, a literária em particular, não havendo também doutrinário que a ela não 
recorra como veículo inspirador dos novos tempos, da modernidade política, económica 
e social. As novidades sintagmáticas a propósito são de uma riqueza semântica incom-
parável em António Salvado como direi um pouco mais adiante.
 António Salvado viu os seus poemas tomarem a forma de livro, em 1955, na 
antítese A Flor e a Noite, muito cedo, portanto. Fazia, então, dezoito anos e logo entrava 
em um dos seus temas maiores, a Luz, que o levará, desde João de Deus e Frei Agosti-
nho da Cruz, a Petrarca e a Luís de Camões e, mais longe, aos poetas clássicos gregos, 
a Homero, a Píndaro, a Simónides de Ceos e a Hesíodo, entre outros, dando-lhe aquela 
aura que o coloca na esfera superior do talento. 
 Sempre coube aos poetas a aproximação ao divino ou às expressões mais for-
tes da humanidade e a luz é a primeira das criações divinas. Curiosamente, antes de criar 
o sol, a lua e todos os luzeiros do firmamento do céu, Deus criou a luz, logo no primeiro 
dia: “dixitque Deus fiat lux et facta est lux” (Génesis, 1,3). É a luz que paira sobre o Caos 
e que ordenará este. Daí se confundir o mesmo Deus com a luz. E é a luz que dá a cor. 
Quando criou a luz, Deus coloriu o mundo. O caos não tem cor e sempre foi representa-
do a preto e branco ou na cor plúmbea que é a negação das verdadeiras cores. A cor é 
sinónima de beleza. Ao criar a luz, Deus deu a Sua Beleza ao mundo, aproximou-o de Si, 
Beleza Suprema, não ficando aquela conceção bíblica longe também das interpretações 
platónicas e neoplatónicas de gradação do divino. Deus revela-se a Jacob na cidade da 
Luz e é aí que ele vê a escada do céu e os anjos que por ela sobem e descem, ligando 
o mundo material ao etéreo (Génesis 28, 19) como cabe os poetas. Na leitura da poesia 
de António Salvado, as cores e o clima do paraíso são uma constante. Destaco, por 
exemplo, o verde que aparece em Os Sinais do fluir4. Todavia, o verde é apenas a base. 
No poeta, resplandece toda a flora do paraíso e em particular as rosas da cor de sangue, 
o símbolo do Amor, também sinónimo de Deus.
 A poesia de António Salvado não tem apenas fundamentos clássicos e bíblicos. 
O louvor da luz e a dicotomia noite/dia preenchem os versos da poesia portuguesa des-
de a Idade Média5. A dimensão trovadoresca está, pois, muito presente em António Sal-

4  António Salvado, Sinais do Fluir, coleção Intemporalidades, Castelo Branco, 2014, p. 14.
5  Ana Maria Machado, “A coloração hagiográfica – entre a luz e a escuridão”, in Isabel de Barros Dias e Carlos F. Clamote Carreto, (Org.)  Cores: 
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vado, mas nele também observamos as marcas que aquela deixa na prosa e nos temas 
mais desenvolvidos nesta, os das legendas hagiográficas, e que já foram estudados nas 
narrativas reunidas sob o título Flos Sanctorum que nos chegaram6. Toda a produção 
literária de António Salvado compõe um políptico ativo, luminoso, dramático, por vezes 
amoroso, outras, doloroso, a representação da vida em imagens, em que este se vê e 
aos outros, e conta em histórias com sentido, em que o leitor também se pode ver ator. 
Não há madrugadas em Portugal que o homem culto não associe às cantigas de amigo 
ou àquela triste e leda madrugada do nosso épico. Aquelas e o soneto de Camões que 
assim começa já fazem parte da identidade portuguesa.
 Mais próximo de nós, um dos poetas maiores da Luz foi Antero, o autor do sone-
to “Mais Luz”, dedicado a Guilherme de Azevedo, de que José Saramago reproduz o últi-
mo verso “o claro amigo dos heróis”7. Todavia, Antero há de abrir também a linha trágica 
do silêncio e da escuridão no célebre soneto “O Palácio da Ventura”. A luz transubstancia 
em Guerra Junqueiro, encarna, é aurora, esperança, vida, mãe do dia. Sem lhe pronun-
ciar o nome, o Deus da Luz de Junqueiro é o Sol, que pode também ser entendido como 
Jesus Cristo. Porém, insisto que entre os poetas que deixam transparecer luminosidade 
como os anteriores, não há maior do que António Salvado8. Neste, a luz é profusa, mas 
discreta e afetiva nas palavras, de forma bem diferente de Guerra Junqueiro, tonitruante 
delas9. A Oração à Luz deste é um livro de amizade proclamada, como a obra de António 
Salvado Repor a Luz é uma obra de intimidade vivida. Homem de contrastes, à vastidão 
de securas de estevas e urzes, opõe o pequeno jardim que já vimos de verde e vermelho, 
que é o seu, mas também ouso ver a mesma vastidão que lhe é externa e coloca em 
outras cores: a vastidão do azul dos céus onde ele observa os anjos como Jacob10.
 Mais do que em Antero ou em Junqueiro, observo, pois, os assentos de António 
Salvado em outros autores mais intimistas como os antigos trovadores ou o jovem Vi-
torino Nemésio e sempre um fundo bíblico recorrente em muitas das suas peças, ainda 
que em todos perpasse o verso e o reverso: luminosidade/escuridão, noite/dia, solidão/
companhia, silêncio/partilha, frio/calor, morte/ressurreição. Há uma religiosidade pro-
funda em António Salvado que remete ao Génesis, como notei acima, mas também a 
Job naquele contraponto luz/trevas (Job, 30, 26) que me leva ainda a compará-lo ao 
salmista. É mesmo um salmo de louvor e gratidão, reforçados em anáforas, que ele nos 
deixa por sentir nele a luz do Senhor, que é a sua vida:
 “Louvor à claridade inicial, diáfana, levemente colorida, após o desalento amorfo 
e confuso da noite interminável; Louvor à confiança  ilimitada, ardente e exaltante, na boa 

Actas do VII Colóquio da Secção Portuguesa da Associação Hispânica de Literatura Medieval, Lisboa, Universidade Aberta em rede.
6 Id., Ibid..
7 José Saramago, Todos os Nomes, Lisboa, Caminho, 1997, p. 229.
8 António Salvado, Repor a Luz. Lisboa, Fólio Exemplar, 2011.
9 Guerra Junqueiro, Oração à Luz, Porto, Lello, 1900.
10 António Salvado,  Repor a Luz, p. 55.
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ventura da sucessão do tempo, mistério que nos traz agora e que para outro mistério nos 
leva - e que esse ir e vir seja sempre realizado com amor; Louvor ao espaço indefinido 
onde existo e permaneço e que permite à minha ansiedade um local, ainda que mínimo, 
onde possa edificar a casa da poesia - dádiva quase sublime, para meu conforto; Lou-
vor às palavras, admirável criação, que me deixam dizer louvor e, ainda, muitos outros 
sentidos de ternura; Grato me é agradecer a límpida pureza do pensamento, saudável e 
afável, e quantas vezes maculada pelo temor e pela angústia; Grato me é levar a mão à 
residência do coração e sentir o seu cadenciado vibrar; Grato a Ti, Senhor, por em cada 
instante me reensinares a manter-me sob a Tua luz, com fé maior e com a mais viva 
esperança”11.
 Os poemas de António Salvado são verdadeiros hinos ao lado positivo da vida. 
Nele, nem a noite é negativa, antes significa oração e o amanhecer um ato de amor e as 
cores e a música, memórias de um paraíso luminoso.

“OS ACORDES...
Os acordes começam
a comover a mansa intimidade
desta quietude rara da minh’alma.
A música atravessa
como benigna voz
as horas que passando
defronte dos meus olhos
afastam turbulências.
E então bem-digo a dádiva perplexa
de eternecidos sons
que me conduzem casuais até
à luz fortuita assim aparecida
no meu frio horizonte”12

 Um outro conjunto de autores tem insistido no contrário da Luz para valorizar 
esta, mais do quem em uma forma existencial, de uma forma política militante como Al-
ves Redol em Barranco de Cegos e José Saramago em Ensaio sobre a Cegueira. António 
Salvado não esquece o quotidiano anoitecer e amanhecer, mas o que o deslumbra é a 
luz na sua absoluta dimensão positiva. Em um mundo deprimido, de cega gente, é bom 
poder ter entre nós um homem que vê a luz e nos ilumina e põe em verso o que a “Mulher 
do Oftalmologista”, uma das mais belas criações de Saramago, dizia: “meu Deus, a luz 
existe e eu tenho olhos para a ver, louvada seja a luz”13.
 A formação de António Salvado incluiu as leituras fundantes de Vico e Gaston 
Bachelard e, como estes, leu, muito a sério, os clássicos. Todavia as suas formas expres-
sivas atingem uma originalidade conseguida apenas por poucos na poética portuguesa. 

11 António Salvado, site de poesias. 2/03/2014. http://sitedepoesias.com/poesias/99894.

12 António Salvado, Sinais do Fluir, Castelo Branco, Edição do autor, 2014,  p. 38.
13 José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira, São Paulo: Companhia das Letras, 1999. p. 223.



/ 55

Tudo nele é talento e arte e ele ultrapassa qualquer querela na dialética clássico/moder-
no, direi, porém, que, na sua poesia, a mais bela, suave e profunda dos novos tempos, 
confluem em particular a riqueza do Simbolismo e a dignidade das sucessivas Gerações 
Modernas. Herdeiro, pois, dos simbolistas e dos modernos, tão culto como os mais cul-
tos, vai além deles no perfecionismo. Vai mesmo além de José Régio e é, como Miguel 
Torga, refinado na escolha da palavra certa, com uma riqueza vocabular que faz inveja 
ao romântico Camilo e ao sinuoso Aquilino Ribeiro. Todavia, na forma e nos temas, ainda 
que a cultura ocidental seja o seu maior sustento e o imaginário português e o beirão em 
particular lhe deem as formas mais originais de expressão, António Salvado é um poeta 
universal. Fazer poesia, colocar a palavra certa no poema, é para ele um ato de prazer. 
Ele mesmo se dá conta que, depois de fechar os seus poemas, neles penetra o sentido, 
com flores de laranjeiras e cerejeiras e o perfume dos frutos da macieira14. 
 Deixo para outro lugar toda a sintagmática original de António Salvado, lembro, 
agora, aqui, como anuncio acima, apenas algumas das mais caras expressões à luz ou 
à falta dela da autoria de António Salvado: alvoradas com noites a morrerem15; dia que 
lampeja16; malha do crepúsculo17; manhã de bréu18; noite peregrina19; noite-pesadelo20; 
noite reveladora dos segredos21; servidor da noite22; sou em mim noturno23; a turbação 
enorme de infinito24; o véu de escuridade25; o arraiar26; a aura27 etc.
 Luminoso nos temas, António Salvado também o é na forma. A sua expressão 
maior é a do clássico soneto. Todavia o uso repetido do paralelismo em dísticos ressoa 
poemas bíblicos. Porém, direi que a sua forma mais original aparece-nos em tercetos, 
ou na sua duplicação em sextilhas, que deixou com particular beleza em retoma de can-
tigas de amigo e que algumas formas japonesas também cultivam, atingindo a suprema 
expressão em Castália (1996).
 Concluo repetindo que António Salvado é sobretudo o humanista que, contra 
ventos e marés, acredita em uma nova aurora cujos contornos ele tem desenhado em 
múltiplas vigílias e que só pode ter os prolongamentos do respeito pelo património, pelos 
outros e pela natureza, as vivências da paz e do amor, numa palavra, a luz de que o seu 
espírito é portador. 

* Professor universitário. Ensaísta de temas históricos e literários.

14 António Salvado, Castália, Coimbra: A Mar Arte, 1996, p. 23.
15 Id., Afloramentos, Castelo Branco, Estudos de Castelo Branco, 2007, p. 3.
16 Id., O Dia - A Noite - O Dia, Lisboa, Fólio Exemplar, 2012, p. 18.
17 Id., Ao Fundo da Página, Castelo Branco: Estudos de Castelo Branco, 2007, p. 54.
18 Id., Ibid. p. 16.
19 Id., O Dia – A Noite – O Dia, p. 18.
20 Id., Ibid., p. 17.
21 Id., Ibid., p. 20.
22 Id., Ibid., p. 19.
23 Id., Ibid., p. 17.
24 Id., Ibid., p. 16.
25 Id., Ibid., p. 14.
26 Id., Ao Fundo da Página, p. 32
27 Id., Ibid., p. 71
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ANTÓNIo SALVADo: 
AÍ DENTro Do PoEMA (ESTá DEuS) 
Carlos Lopes Pires*

Desejaria, primeiramente, esclarecer que não tenho formação literária aca-
démica, pelo que, por muito esforço que fizesse, não estaria à altura de desenvolver a 
reflexão que gostaria de fazer sobre a Obra de António Salvado. Sendo assim, escolhi 
deixar-me ir numa reflexão, talvez muito pessoal, sobre o que fui lendo, ao longo de cerca 
de 20 anos, nos livros escritos por Antonio Salvado. Aliás, como é evidente, trata-se de 
uma Obra vasta e, simultaneamente, complexa. Dois aspectos que naturalmente dificul-
tariam a tal reflexão que gostaria de fazer. No entanto, enquanto pessoa, essa Obra pro-
voca um certo impacto naquilo que designaria como a minha existencialidade, e e é essa 
reflexão que venho aqui trazer-vos. Daí que tenha escolhido para título desta intervenção 
António Salvado: aí dentro do poema (está Deus) (título, de resto, baseado num verso do 
mesmo António Salvado).

E nesta reflexão começaria por expressar-vos algo em que acredito: António 
Salvado não escreve sobre si mesmo, ou a sua vida, e a sua poesia não é representação 
da realidade, ainda que seja relativa à sua. Dito de outra maneira, afirmo que os grandes 
poetas não escrevem sobre si, não desabafam, não exprimem os seus sentimentos ou 
emoções, do mesmo modo que a grande poesia jamais pretende explicar ou mesmo 
descrever a realidade. Estes objectivos são estranhos ao poeta e à poesia. Talvez se 
apliquem à epopeia científica, mas não à poética. 

Gostaria, em sequência, de atrever-me a dizer-vos que o nosso poeta es-
creve sobre a (sua) existencialidade e que, assim sendo, os seus poemas são a própria 
realidade, e que esta é de uma natureza que escapa, de uma natureza que não é possível 
agarrar ou delimitar. Os poemas não são, pois, metáforas sobre a realidade ou uma sua 
representação. Os poemas são (a) realidade. Por isso, existencialidade não é sinónimo 
de existência. Diversamente, é a qualidade de uma existência pressentida, revelada, 
daquele que vive uma vida que não pode nunca apreender na sua totalidade, porque o 
mundo, as coisas, a realidade, são sempre mais-do-que. Existencialidade é a qualidade 
daquele que se descobre existindo numa vida e num mundo. E por isso, de algum modo, 
a poesia trata da sua revelação. Quando se lê António Salvado percebe-se que este é 
consciente desta vocação da poesia e do caminho sem alternativa do poeta neste mais-
do-que. E este mais-do-que é também uma abertura mística, religiosa. É uma abertura 
em Deus, no caso presente. Uma abertura porque nada do que é existente é dizível. E não 
é dizível porque se situa fora do que pode ser dito. Esta indizibilidade e impossibilidade 
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constituem, naturalmente, o território primordial da poesia de António Salvado e expli-
cam, pelo menos parte, do seu desvelo místico.

Assim também a relação desta poesia com as suas origens não é a de um 
trabalho arqueológico, histórico ou de preservação das tradições e dos lugares, sejam 
estes físicos ou afectivos. É antes a da salvação dessas origens e lugares, colocando-os 
num domínio de indizibilidade e de abertura ao que nunca pode ser dito. É uma abertura 
ao porvir. A grande poesia é assim: salva através de uma mais-do-que linguagem que se 
constitui nos limites da própria linguagem. Sejamos claros: as origens e os lugares a que 
me refiro são mais-do-que. E a missão poética de António Salvado realiza-se através 
de um processo de depuração e despojamento, condições necessárias ao que atrás 
designei como revelação, e que agora reformularia como revelação do indizível. António 
Salvado fala-nos disto, creio, no poema “O poeta…”:

O poeta vive aí
como estendido o herói
jaz no campo de batalha

Em fala: húmus e asa
em ter: e nada foi tido
caminho   fronteira   além

Mora: no secreto arfar
do coração   feito sílaba
desprendido   interrogado:

Círculo dentro do círculo
esgar de boca cerrada
o ponto final da dádiva

Só: de tudo despojado:
aí   dentro do poema.

António Salvado, Obra II, pág. 106

Também o poema “Infância” é exemplificativo. Vejamos:

Do coração se nutrem as ruínas.
Os brinquedos deixados na saudade:
Bonecos desenhados na parede
da ternura e nas pétalas do riso. 

A ressurgida voz emudecida
que falava das fadas e do medo:
O sussurro murmúrio do jardim,
semeador memória de pureza. 

Do coração se nutre
a velha casa.

António Salvado, Interior à Luz, pág.47
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 Os dois últimos versos bastariam para exemplificar o que pretendo dizer. Po-
demos, é claro, reflectir e dissecar, até, sobre o coração, sobre a velha casa ou sobre 
nutrir. Podemos racionalizar e, aparentemente, explicar o poema. Mas ao proceder-
se assim apenas se está a escangalhar o poema. O coração não é metáfora de coisa 
alguma (como diz, e muito bem, Sousa Dias1), simplesmente porque estes versos 
nos dizem algo que não é possível ser dito ao situar-se no domínio da existenciali-
dade. O coração diz-nos muito, mas é porque não nos diz qualquer referente. Pelo 
contrário, nomeia o que não é possível de ser dito. O coração é mais-do-que uma 
coisa. Situa-se antes e depois de tudo o que se possa entender como referente. Serei 
agora mais claro: existe na vida um segredo, e a poesia fala desse segredo sem o 
nomear. Nomeia o indizível e a isso poderemos chamar revelação. Este poema, em 
particular, invoca cenas da infância com o seu mais-do-que. Realiza uma revelação 
que jamais é objectivada. Creio que tal fundamenta a natureza sedutora e encan-
tatória que o poema me provoca.
 
 E que dizer do poema seguinte, poema sobre a amizade? Cada verso, quase 
cada palavra, dizem-nos uma imensidão de mais-que-coisas. 

Uma criança muito suja
atira pedras a um cão. O cão não foge.
Esquiva-se e vem até junto da criança
para lhe lamber o rosto. Há, depois,
um abraço apertado, de compreensão e de amizade.
E lado a lado, com a mãozinha muito  suja no pescoço felpudo,
lá vão, pela rua estreita, 
em direcção ao sol.

 António Salvado, in “Cicatriz”

 Li muitas vezes este belo poema e sempre que leio os derradeiros versos sin-
to uma comoção, um sentimento que me transborda. Simplesmente me abandono 
nele, pois que esse sentimento escapa-me, como me escapa essa mais-que-coisa 
que vai em direcção ao sol.
Alguns poemas, que temos a sorte de encontrar na nossa vida, são assim. E quando 
os encontramos deixamo-nos ficar neles. Habitamo-los e somos por eles habitados. 
É verdade, tornam-se uma espécie de habitação aberta, um abrigo com janelas, por 
onde se escapam as estrelas, e com elas nós vamos também. 
 
 É o que sucede com a poesia de António Salvado. Mas também é o que su-
cede, permitam-me dizê-lo, com a pessoa de António Salvado. Tal como em relação 
à sua poesia, igualmente em relação a António Salvado, enquanto pessoa, não é 

1  Sousa Dias (2014). O que é poesia? Documenta.
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possível delimitá-lo. A sua generosidade e a sua silenciosa afectividade sempre me 
tocaram e sempre me pareceram mais-do-que. 

Bem-haja, António Salvado, e toda a poesia que carrega no coração.
Muito obrigado a todos.

Castelo Branco em 25 de Outubro de 2014
* Professor universitário. Poeta e Ensaísta.
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SoBrE A PoESIA DE ANTÓNIo SALVADo: 
ALguMAS IMPrESSÕES
Cristino Cortes*

 A  António Salvado, à sua poesia, tenho devido não poucas satisfações e ensi-
namentos desde que há alguns anos com essa poesia contactei - muito antes de ter o 
grande gosto de conhecer o seu autor. Sei, hoje, como é extensa e rica, regular e per-
sistente, a poesia de António Salvado. E sei também como só à poesia se deve o seu 
valor e o seu reconhecimento pois se trata de um poeta arredado dos meios literários, 
vivendo e produzindo longe da capital e dos seus círculos de influência, decerto indifer-
ente a essa geral aceitação, normal e felizmente passageira, que outros tanto procuram.
 Talvez poucos saibam que António Salvado tem um poema a encimar a porta 
d’A Brasileira do Chiado - e eu jamais esquecerei a surpresa que tive quando descobri 
tal facto, só à primeira vista contraditório com o estatuto de discrição do seu autor! Uma 
coisa é a poesia - e outra o poeta. Felizmente.
 Em António Salvado é a poesia que fica, e é a poesia que vale. E se ele tem es-
crito muito! Há cinquenta e tal anos bem contados que os versos de António Salvado 
começaram a ser mostrados ao público, quase sempre em edições reduzidas e não 
fugindo, decerto, ao que é a normal recepção de obras de poesia no nosso País... Mas 
António Salvado é um perfeccionista e talvez por isso tenha antologiado a sua própria 
obra, e por mais de uma vez. Ultimamente organizou-a mesmo em termos de volumes 
que creio corresponderem à versão definitiva dos seus poemas, é certamente esta a 
obra que ele quer deixar para a posteridade.
 Publicou, efectivamente, três grossos volumes, Obra I, Obra II e Obra III, corre-
spondendo, grosso modo, aos períodos de 1955 a 1975, 1975 a 1995 e 1995 a 1999. Mas 
se alguém pensava que com esse acto de ordenação António Salvado se despedia das 
musas que há tanto tempo o acompanhavam estava muito enganado. Não que o seu de-
ver deixasse de estar cumprido, naturalmente e à saciedade; mas quando um homem é 
um poeta sê-lo-á sempre, e jamais deixará de o ser sejam quais forem as circunstâncias 
de tempo ou de lugar - nem poderia deixar de o ser se porventura o quisesse! A poesia 
suplanta e sobrepõe-se sempre ao seu autor - e ainda bem. 
 Após 1999, digamos pois que genericamente neste século XXI em que nos en-
contramos António Salvado já publicou para cima de 20 títulos de poesia. Não houve um 
único ano em que não tivesse comparecido com obra nova, e quase sempre com mais 
do que um livro. Em três anos - 2001, 2002 e 2005 - deu a lume dois títulos; em 2004 
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publicou 3 livros. O seu ano de glória foi, no entanto, sob esta óptica redutora e decerto 
que desadequada, 2003, visto que ele regista o aparecimento de quatro diferentes títulos, 
em outras tantas editoras. 
 Poderá porventura pensar-se, mesmo que estas coisas se não meçam a palmo 
ou em termos  quantitativos, que se António Salvado publica tantos livros é porque eles 
são pequenos. Mas não é verdade, oh minha gente, dado que em dezasseis títulos ap-
enas um - A Dor, publicado em 2002 pela Sirgo - é manifestamente mais pequeno do que 
o tamanho normal de um livro. Trata-se de um único poema, ainda que longo, resultado 
de circunstâncias particulares que lhe pareceram justificar a autonomização da edição. ( 
É, na verdade, um pequeno opúsculo de doze páginas. ) Mas se exceptuarmos este caso 
- e, a meio caminho, a edição de Rochas, patrocinada pela Câmara Municipal de Idanha-
a-Nova em 2003, com 36 páginas - todos os outros livros sucessivamente publicados 
por António Salvado ultrapassam as cinquenta páginas - e em seis casos ultrapassam 
mesmo a centena delas!
 Agrada-me verificar esta constância, assim como a extensão e regularidade da 
obra. Num percurso poético tão rico como o de António Salvado - e eu creio que mais 
do que a sucessão dos livros que vai publicando nele predomina, e é mesmo constante, 
uma atitude poética na forma de encarar a vida e o mundo -  são detectáveis algumas 
predilecções temáticas e algumas regularidades formais. De umas e de outras diremos 
alguma coisa.
 Por predilecções temáticas entendo eu uma certa diversidade de motivos que 
em quase todos os livros - e está confirmado em Afloramentos, título de 2007 - são 
abordados pelo sujeito lírico. Para além da contemplação da natureza e da meditação 
sobre a experiência vivida, por exemplo, nos livros de António Salvado encontram-se, no 
geral, expressões de fé e confiança no futuro, histórias de casos ou figuras, porventura 
alheias, diálogos com a divindade, autênticas orações... O tu que com frequência António 
Salvado utiliza parece-me, às vezes, uma forma disfarçada de ele se referir a si mesmo. 
A impressão que predomina é, quase sempre, a da imprescindibilidade da poesia, a do 
conforto que essa presença significa, qual companhia a que o poeta se habituou e sem 
a qual já não poderia passar.
 É muito bom sentir um poeta com esta confiança, com esta natural alegria, ou 
não fosse a poesia uma linguagem soprada pelo espírito dos deuses. Etimologicamente 
a inspiração tem a ver com este sopro divino - é preciso é conservar os olhos da alma 
bem abertos. E se os deuses da poesia são exigentes não deixam - também - de cor-
responder em conformidade aos  que lhes são fiéis.
 Característica igualmente já consolidada no ofício poético de António Salvado 
é a substituição, quase total, da pontuação clássica por espaços em branco entre as 
palavras de um mesmo verso. ( Confesso que só há pouco compreendi melhor a lógica 
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interna de tal processo. ) No geral as estrofes são regulares, e há como que uma reminis-
cência da rima, uma proximidade fónica, no final de cada verso. Ele tem mais liberdade 
do que na versificação tradicionalmente clássica - mas vê-se bem que se infringe as 
regras estabelecidas é porque muito as conhece.
 Em Afloramentos, por exemplo, a quase totalidade dos poemas é constituída por 
três estrofes de quatro versos - tal como em Castália, um título de 1996, nos deparáva-
mos com um conjunto de 100 poemas, cada um deles constituído por quatro tercetos. E 
os seus livros, sobretudo os últimos, são sóbrios, sem títulos ou divisões internas, sem 
prévias explicações ou alongadas epígrafes. É a poesia que importa, é a recriação dessa 
atmosfera que o poeta procura, é sobretudo uma questão de postura - generosa, aberta, 
solidária, porventura melancólica mas jamais cínica - perante o mundo e a extrema e 
cíclica variedade da vida. E digamos que, no geral, o poeta é bem sucedido nesse seu 
esforço de sonhar - e de exprimir - o que está ao alcance de poucos.
Arrojadamente embora, e sem a responsabilidade que um perfil académico - se o tivesse 
- decerto me acarretaria, atrevo-me a pensar que esse predomínio das formas fixas na 
poética de António Salvado de que há pouco falava configura como que a adopção de 
uma certa espécie de soneto, uma forma muito peculiar de apresentar esse tão tradi-
cional e difícil molde poético! E para tudo o poeta tem licença, é uma liberdade que de 
direito lhe é atribuída pela divindade a quem serve - apenas nos cumprindo exigir que o 
resultado esteja à altura. No caso claramente está.
 O primeiro grande prazer que obtive na leitura da poesia de António Salvado foi 
o resultante da necessidade de consultar o dicionário - assim alargando os horizontes e 
aumentando os meus conhecimentos. Bem sei que essa necessidade, para além de ser 
diversamente valorizada, variará muito de caso para caso: quanto maior o desconheci-
mento inicial mais intenso haverá de ser esse recurso ao tira-teimas... Mas depois fui-me 
apercebendo que não era só uma opulência de léxico o que na obra de António Salvado 
me impressionava; essa ia eu interiorizando e alargando e sempre com gosto, e reno-
vada surpresa, assim ia aprendendo... Com o prosseguir da leitura paulatinamente me 
fui apercebendo que havia outros aspectos que largamente ultrapassavam essa riqueza. 
Deles, com as limitações que me tolhem, me cumpre dar pública confirmação.
 Reparei no modo como António Salvado empregava termos fora do seu contex-
to usual: bafagem, viveza, parola, balsamou sejam os exemplos escolhidos. Sem grande 
dificuldade, integrando-os no contexto em que surgem, facilmente lhes reconheceremos 
o significado; mas nem por deixamos de pensar que nós, provavelmente por ignorância, 
empregaríamos outro vocábulo. De algum modo é por essa via que o poeta constrói uma 
voz própria, cria uma imagem, fixa um perfil. António Salvado não é um poeta fácil - e 
acreditem todos que esta constatação é uma coisa rara, e é um reconhecido elogio para 
quem, como ele, o merecer.
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 Com o decorrer da leitura, aliás, facilmente delimitamos um corpo central de 
vocábulos que lhe são muito característicos, brotos e ambages sejam os exemplos es-
colhidos. Mas outros poderiam igualmente ser apresentados: brancor ou queimor, cri-
das, folhame, afoiteza, vasteza. No contexto compreendemos imediatamente o que o 
poeta quer dizer. Mas a surpresa no ouvido, essa permanece. É visível como ele constrói 
verbos a partir de adjectivos e substantivos: baforar, alvoreja, pradeja, aurorava; ladeirar, 
atorrejam, bemolou, barquejam, fadigar são bons exemplos desse trabalho de inovação 
sobre o corpo da língua. António Salvado, saudável e provocantemente, coloca-nos em 
questão: deverá dizer-se colorando ou colorindo? Amoráveis ou amorosas? E facilmente 
vemos que não foi por razões de métrica ou de rima que escolheu determinada fala e 
não outra. Não, o poeta lá terá as suas razões.
 Reparei em como utilizava palavras que, com discutível generalização é certo, 
se poderão considerar pouco frequentes ou mesmo raras. Decerto alguém saberá o que 
são aradeiras ou anafaias, aflar ou aferga, anacoras ou afoniado, adurente ou acoram, 
aiam ou atoam, agraz ou amavios, buir ou berçar, belgas ou campam, lio ou lagamar, 
marfado ou mutriz, ladas ou messar, gaudinar ou marfado, lenidade ou niveal, mutar ou 
pandora, retempo, soez ou zizia; decerto alguém conhecerá e saberá empregar correcta-
mente alguns destes termos __ mas dou os meus parabéns a quem os conheça a todos, 
sem necessidade de relativamente a qualquer deles retirar uma dúvida ou fazer uma 
confirmação. O próprio programa do computador em que estou a trabalhar é, porven-
tura, um bom teste e a melhor testemunha desta estranheza __ visto que à maior parte 
das palavras atrás mencionadas ele as desconhece e como tal... assinala erro. ( Tem de 
voltar à escola, coitado. )
 A esse aspecto de enriquecimento do vocabulário sou eu particularmente sen-
sível; uma língua não evolui apenas com a progressiva e quantas vezes acéfala aceit-
ação de neologismos, admitamos que porventura um tanto inevitáveis face à evolução 
da própria vida. Também muitos dos termos que em outros tempos foram usados po-
dem agora ser reaproveitados e a outra luz utilizados... O trabalho de António Salvado é 
notável neste campo - e tanto o é que até duvido que sejam gralhas dois ou três exemp-
los que à primeira vista como tal se me afiguraram. Não é este o sítio nem a ocasião para 
deslindar tais minudências.
 Espero que não tenha sido inútil esta singela apresentação de alguns dos as-
pectos da «oficina poética» de António Salvado, tal como me pareceu entrevê-los, do 
lado de fora, a uma prudente distância. Oxalá os que me lêem possam ser sensíveis a 
essa riqueza e com ela possam crescer e evoluir; e oxalá não perca o poeta a capaci-
dade de surpresa e encantamento, e por muitos e bons livros nos continue a iluminar a 
existência, e a fazer-nos parte dessa linguagem divina que é a poesia. Porque, nestes 
casos, só a poesia importa e só a poesia fica, e é dessa poesia que eu quero dar fé e, 
tanto quanto possível, fazer apostolado.
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 É este um acto de justiça, que não colide, nem é influenciado, com o apreço pes-
soal pelo Poeta. Ainda tenho bem presente a emoção que senti ao ler a sua Amada Vida 
__ que, no início dos anos oitenta, me foi ofertada pelo José Manuel Capêlo, jamais lhe 
agradecerei suficientemente as portas que por essa forma me abriu... 
 Assim como não esquecerei facilmente a surpresa que foi a minha quando, no 
decorrer de uma entrevista que lhe fiz para a Revista Sol XXI, ele se alargou sobre a 
sua ligação a Espanha e referiu um facto comezinho mas indiscutível: ele chegava mais 
facilmente a Salamanca do que a Lisboa, e era lá mais reconhecido e respeitado do que 
na capital do seu próprio País! Publiquei tudo obviamente; mas confesso que fiquei um 
pouco de cara à banda... Logo comigo, que então pacificamente pensava que de Es-
panha nem bom vento nem bom casamento, é que o António Salvado havia de entrar em 
tais confidências!
 Mas a partir daí, e simbolizando um dos marcos essenciais da minha geografia 
de Portugal, passei a associá-lo a Castelo Branco - tal como jamais passava em Coim-
bra sem prestar a minha homenagem ao famoso otorrinolaringologista da Praça da Por-
tagem! E de todas as vezes que por ali passo - e agora, da auto-estrada , já mal se divisa 
a cidade - me lembro dele, e progressivamente interiorizo a falta de que agora aqui me 
faço eco, dando pública voz ao que de há muito é um lamento privado:
 - E então, ó homem, essa Obra IV quando é que aparece?
 E pelo andar da carruagem, felizmente, já não chegará um quarto volume. 
Haverá certamente um quinto - e quem sabe mesmo se um sexto ( e um sétimo.)
 Que o poeta nos não desiluda é o que peço a Apolo e a todas as musas. E que 
trabalhe sempre, que trabalhe mesmo que a voz lhe doa - que este saudável egoísmo 
de voraz leitor me seja perdoado. No fundo, no fundo, sei que não estou sozinho nesta 
reivindicação - e que o próprio António Salvado me compreenderá, e consigo mesmo 
sorrirá. Sabemos ambos que ao primeiro verso os deuses o dão - mas só a esse. E sabe-
mos também que o envolvimento com a poesia é para toda a vida. Haja esperança.   

* Poeta. Contista. Ensaísta e Cronista.
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ANTÓNIo SALVADo
uN PoETA DE ESPLENDoroSA 
INSPIrAção E fASCINANTE BELEzA
Fabião Baptista*

 Decorria o ano de 1999. Já lá vã 15 anos e parece que foi ontem. Como o tempo 
corre, Santo Deus...
 Ao regressar de férias, tive o gratíssimo prazer de encontrar, sobre a minha mesa 
de trabalho, mais uma obra literária, de autoria de António Forte Salvado, um poeta de 
eleição.
 Mas, para que a minha satisfação fosse ainda maior, junto a este livro, estava um 
outro, de fina concepção literária, que saíu as prodigiosa pena da erudita declamadora 
Maria de Lurdes Gouveia Barata, a tão conhecida e admirada “MILOLA”.
Com belíssima apresentação, ambos os livros tinham um cunho de execução gráfica, da 
conceituada editora “A Mar Arte”.
 0 livro de António Salvado, era uma Obra titulada de “A Plana Luz do Dia” que 
deu fértil ensejo a que Milola, escrevesse uma cintilante, fulgorante e feliz análise literária, 
não só daquela, mas como de outras Obras daquele que é considerado o maior poeta 
albicastrense e um dos mais florescentes vates dos tempos contemporâneos.
 Conhecedor, como somos, do talento literário do poeta António Salvado, não nos 
surpreendeu, em nada, o brilhante pendor poético que se respira, ao ler os versos de “A 
PLANA LUZ DO DIA”. Ali estão condensados 105 poemas, de prodigiosa inspiração, em 
versos sol tos ou brancos, mas todos reflectindo o elevado talento que tornaram António 
Salvado, como um génio da lírica portuguesa.
 Naqueles versos se repercutem angústias recalcadas, desabafos, sen timentos 
íntimos, inquietações dum vate que “não sabe onde pousar - tris te poeta - a fé perdida, 
eterno peregrino, na busca da corola d’uma flor aberta”. Não podemos olvidar que isto 
foi escrito e sentido em 1999. Ainda se manterão estes sentimentos?...
 Os versos de “A PLANA LUZ DO DIA”, são poemas que inebriam profun damente 
e mexem com a sentimentalidade de quem os lê, saboreia e sente.
Com uma cadência métrica genial, as suas estrofes correspondem a um estado de es-
pírito emotivo e eruptivo, acostumado à especulação subjectiva e ao hábito de poder 
exprimir os sentimentos psicológicos que lhe vão no espírito, como aquele: “Apenas Tu”, 
que amorosamente dedica á sua idolatrada Mãe, onde diz: “Abençoada seja a dor do 
ventre / Que tanto sofreu para que um dia eu fosse”. Simplesmente embri agador, ad-
mirável, sumptuoso...
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 Neste livro, o autor desliza, da angústia para a serenidade, e por vezes, do ex-
terior para o íntimo da sua alma. 0 seu estilo, embora mais refinado e subtil, mantém o 
mesmo potencial poético, a mesma qualidade de riqueza, enlevo e pureza multifacetada. 
E tudo isto se entrelaça de tal modo, que quase me atreveria a dizer que se destila em 
estilos múltiplos, se soubesse, de antemão, que não ía ser descortês ou não ía ferir sus-
ceptibilidades dos altos expoentes da literatura portuguesa, mandando-me para o érebo.
 Em meu entender, “A PLANA LUZ DO DIA”, é uma das mais notáveis e extasiant-
es Obras (desculpe-me dr. António Salvado) que saíram da vela Poética e da prodigiosa 
inspiração de António Salvado. É algo de belo, de fascinante, de electrizante. É um verda-
deiro florilégio, de viçosas e atraentes flores, colocado em versos soltos, em revérberos 
de alegria.
 E não se estranhe esta minha franqueza. Já porque estou habituado a dizer e 
escrever o que penso, já porque os poetas estão sujeitos a altos e baixos, a fazerem coi-
sas boas e menos boas, a terem uma cota ção flutuante, tal como os valores comerciais 
das Bolsas. E tudo isto, às vezes, verifica-se com pequenos intervalos de tempo. 0 gosto 
evolui em todos os sectores da vida e nem sempre as musas estão junto da imagi nação 
criadora do estro, embora a Arte seja perene, mesmo quando a musa de Racine não está 
presente. Não tem sido o caso de António Salvado, que tem sabido, ao Longo aos anos, 
superar-se asi próprio. Bem aven turados são os escritores, como António Salvado, que 
são lidos e apre ciados, sem que se desvaneça o entusiasmo da sua bela poesia. É um 
sinal, seguro e certo da sua imortal imarcescibilidade poética.
 Apelando aos seus profundos sentimentos e a uma linguagem directa e por 
vezes trivial, António Salvado tem conseguido atingir momentos de elevado gabarito, na 
poesia, em arroubos de aurifulgente beleza, mercê da sua sinceridade, conjugada com a 
veemência da sua paixão pela musa Polínia. Uma espécia de Luís Vaz de Camões, arauto 
de toda a lusitani dade, sem especulações racionalistas e com outras vivências,  “Porque 
o amor / Uma conquista lenta / Precisa do passado e do presente / Quando  constrói os 
elos do futuro”.
 Poesia vibrante, luminosa, directa, de grande impacto e forte musi calidade, em-
bora tão sóbria, na sua opulência vocabular.
 António Salvado, nos seus poemas, continua a fazer alarde da sua inspiração, 
de consagrado poeta e do sortilégio de moral seu talento. repleto de vibração, cheio de 
espontânea arte poética vibrante, inconfundível e avassaladora. A sua poesia e pictural, 
naturalista e unipessoal, onde sobressai a limpidez de forma e de con teúdo, atributos 
estes dos quais António Salvado faz alarde e onde a nitidez de linguagem se alia per-
feição do verso, que manipula com inexcedível talento e arte, representando, entre os po-
etas hodiernos, um  valor literário de incomensurável merecimento e aurifulgente brilho 
de expressão poética.
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 António Salvado, de forma admirável e talentosa, continua a poetizar, nas Obras 
que vai escrevendo um conjunto de sentimentos e concepções que volitam na sua mente 
de inebriante vate. A riqueza poderosa da sua infindável inspiração poética, contínua in-
esgotável, razão porque será muito difícil encontrar esta característica num outro poeta 
contemporâneo. Razão esta porque consideramos António Salvado um poeta incom-
parável, que muito tem enriquecido o panorama literário, da nossa região beirã, e da 
cultura do nosso País.

* Jornalista. Quadro superior dos CTT.
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uMA VIAgEM ÀS ESSêNCIAS:
ENSAIo SoBrE “AurAS Do EgEu 
E DE ToDoS oS MArES”, 
uM LIVro DE ANTÓNIo SALVADo
Gabriel Magalhães*
 

 Os livros do poeta António Salvado costumam chegar a minha casa como pom-
bas postais. Vêm embrulhados num sistema tão exato de papel pardo e fio do Norte 
– que o pacote faz lembrar um soneto. Quando se cortam os cordéis e se rasga a pape-
lada, surgem aquelas edições brancas, sóbrias, que têm algo de vila alentejana. Com um 
desses volumes desenvolvi uma relação especial: Auras do Egeu e de Todos os Mares. 
O livrinho encontra-se na minha estante de obras líricas preferidas. Trata-se de uma 
coletânea de 2011: dela falarei, não trepando ao púlpito dos especialistas para pregar um 
sermão de erudições, mas simplesmente como um leitor que também escreve.
 Aprecio, em primeiro lugar, nesta obra de António Salvado, a intensidade da sua 
vivência cultural. Surgem, nas dedicatórias de alguns poemas, nomes crípticos, que são 
um modo intimista de referir - creio eu - poetas dos recantos da Antiguidade. Aparecem-
nos, assim, Nóside, na página 27, que deve ser Nóside de Locris; Íbico, na página 31, que 
será Íbico de Régio; ou ainda Myro, na página 38, que julgo tratar-se de Myro de Bizâncio. 
O poeta como que trata Apolo por tu, sussurrando misteriosamente alguns heterónimos 
que o deus das artes foi gerando no arquipélago lírico greco-latino.
 Com efeito, na obra de Salvado, existe uma curiosa tensão entre, por um lado, 
uma vasta cultura, que pode chegar muito longe nas suas viagens pelo tempo e pelo es-
paço - sem com isso faltar nunca a um dever de fidelidade para com a sua matriz beirã 
- , e, por outro, um intenso desejo de aflorar a essência do mundo. Esta pulsão de atingir, 
de dizer a raiz do real acaba por ser mais importante - do que os museus culturais que 
vão perpassando pelos seus poemas. E foi a esse aspeto, o de uma viagem ao essencial, 
que a minha leitura deste livro se mostrou mais sensível. Creio mesmo que o veio clas-
sicista da poética da Salvado tem a ver com este amor pelo mármore das verdades que 
resistem ao tempo.
 Entre essas essências, conta-se em primeiro lugar o mundo natural, espelho 
por onde perpassam os férteis mistérios do cosmos. Assim, encontramos, em “Tens a 
pureza…”, na página 49, uma representação do real que funde o elemento feminino com 
os quatro elementos basilares, numa visão estilizada da Natureza:



/ 72

Tens a pureza da água,
suavidade do ar
e fogo que só é luz - 

o corpo cheio de espírito,
sem noite feita de dia
e do presente futuro.

 O corpo, que evoca a terra, transforma-se numa plataforma que acolhe a água, o 
ar, o fogo, metamorfoseado em luz - e é tal a energia dessa corporalidade que salta para 
lá da noite, tomando posse dos horizontes do futuro.
 Além do tema da Natureza, que é um dos números pitagóricos da fórmula do 
mundo, ao leitor se depara também o Tempo, como assunto do poema “Em cada Pri-
mavera…”, na página 26. Depois dos quatro elementos, as quatro estações. De novo, a 
matemática da realidade a derivar para música na poesia de Salvado:

Em cada primavera nascem rosas,
no verão  crescem frutos sazonados
e no outono o vinho resplandece
e no inverno a terra aguarda morta.

Porque o Tempo, nos tempos conjugado,
à natureza obedecendo segue 
o seu fixo fluir determinado.

 Repare-se que, no terceto final, se funde o tema que anteriormente vimos, o da 
Natureza, com esta questão dos ponteiros temporais que se movem no relógio do uni-
verso e que se refletem, em concreto, nos ritmos do nosso planeta.
 Tudo tem tendência a fundir-se com tudo, por conseguinte, na poesia deste au-
tor, mas, nos seus versos, o lugar da fusão maior é o amor. Este tema, já aflorado no 
primeiro poema que referimos neste texto, constitui um dos assuntos mais constantes 
da sua lírica. Como se fosse a grande essência do universo - e provavelmente é-o - , o 
sentimento amoroso palpita nas páginas do poeta, como uma primavera que vai sempre 
acontecendo. Mas, em Auras do Egeu e de Todos os Mares, impressionou-me, sobretudo, 
na página 28, uma bela peça intitulada “Em neblina…”, dedicada ao outro lado da lua de 
amar, o da melancolia: 

Em neblina longe
o amor se esconde.
Para procurá-lo
são precisas armas,    

certa segurança
tentativa grande,
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confusão receio
nós feitos desfeitos,

aventura risco,
águas mansas p’rigo -  

mas quando se encontra
deixa de estar longe?

     

 Portanto, o classicismo de António Salvado, de que há pouco falávamos, conduz 
os seus versos a essências naturais, temporais e afetivas. As sílabas cuidadosas do seu 
estilo, perfeitamente polidas em versos exatos, chegam assim a uma beleza, que é raiz 
do real. 
 Contudo, não se pense que essa pesquisa, essa demanda do mistério do mundo 
se transforma num desfile de vácuas solenidades. Pelo contrário, estamos perante um 
lirismo que gosta de habitar no recanto dos seus sussurros e de acolher no seu seio a 
pulsação do silêncio. De resto, um dos temas dos versos de Salvado é precisamente a 
revelação quase metafísica da beleza das pequenas coisas. Eu diria até que este poeta 
beirão e português é maior quando se ocupa do pequeno, do mínimo que, aflorado pela 
luz do seu verbo, cintila como uma estrela secreta de um céu privado. Veja-se, nesta 
coletânea, o poema “Pequenas coisas…”, na página 41, particularmente revelador no que 
diz respeito a este ponto:

Pequenas coisas furtivas
enchem o meu universo,
existem quase escondidas
de serem vistas à espera.

Como flores são abertas
quando a solidão persiste
olhando-me - dir-se-ia -    
com ternura que me cerca. 

Por vezes pairam no ar,
outras flutuam na água,
outras resplendem a terra,

e também p’ra me aquecerem
ardem no fogo vermelho
do meu secreto universo.

 Esta viagem às essências, capaz de ver as mínimas maravilhas de que se faz 
o cosmos, usando para tal o microscópio da emoção lírica - também se desloca rumo 
aos últimos mistérios do Espirito. António Salvado tem cultivado a poesia religiosa, num 
tempo que parece particularmente surdo ao tanger desta lira mística. Procedendo as-
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sim, o poeta fica na boa companhia de São João da Cruz, do Herculano de A Harpa do 
Crente, de um certo Antero, que punha a sua vida na mão direita do Pai. Olhada no seio 
do percurso que estamos a fazer, esta vivência espiritual faz todo o sentido – como mais 
uma etapa, porventura a principal, de um itinerário lírico que vai, repetimos, rumo à es-
sência da Criação.
 Em Auras do Egeu e de Todos os Mares, surge-nos um belo soneto, escrito como 
uma reflexão, liricamente codificada, sobre a comunhão. O impacto religioso desta peça, 
que nos surge na página 36, não é imediato. Acontece num segundo momento, quando 
se ilumina o sentido mais fundo dos versos. Este pão que aqui nos surge oscila, na ver-
dade, entre o seu sentido literal – e o seu significado transcendente:

O pão que em tempo largo eu amassei,
o vou comendo em dias e outros dias,
procurando que o lume na lareira
não se apague  vivaz até ficar cozido.

Com pouco me contento: uma fatia
faz o meu regozijo; e sempre inteiro
me parece restar e satisfeito
porque dele renasce – dir-se-ia.

Aquela comunhão é como um cântico
às musas consagrado  oferecido
com palavras de fé… também de pranto…

E a minha fome singular sacio
nessa brancura que me anima tanto
que julgo que será p’r’além da vida.

 Anotemos aqui que a sensibilidade cristã que o poema insinua no horizonte dos 
seus últimos sentidos - não deixa para trás o classicismo greco-latino. Pelo contrário, de 
um modo renascentista, articula-se com ele. E é por isso que a comunhão se compara a 
“um cântico às musas consagrado”.
A última essência que subjaz a tudo isto é a própria poesia. Nela, tudo o que temos 
vindo a enunciar chega a um corpo: a uma encarnação, feita de palavras. Sobre a poesia 
surge-nos nesta coletânea uma peça de enorme beleza, na página 10: talvez a pedra 
filosofal deste livro. O texto é o seguinte:

Ama a cigarra a cigarra,
ama a formiga a formiga,
ama o falcão o falcão:

e em todo o tempo ou o espaço
por mim eu amo a poesia
a ser-me no coração:
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nada mais doce do que ela
nem o sonho a primavera
nem as flores e as abelhas - 

e canta sem pedir nada,
humilde na sua azáfama
mas de voo audaz perfeito.

 Eis aqui todas as essências de Salvado: o “espaço”, cuja concretização é so-
bretudo natural, gerando um rosário de imagens - “primavera”, “abelhas”, “flores”…  -; o 
tempo, que tende a ser o “tempo todo” de uma eternidade a que se contempla desde a 
varanda da beleza; o amor, que pulsa no coração, onde a poesia derrama a sua doçura; 
e, finalmente, o ato poético, apresentado com base na fábula etérea de uma cigarra, uma 
formiga e um falcão, que surgem literalmente na primeira estrofe - e implicitamente na 
última, visto que quem canta sem pedir nada é a cigarra, quem é humilde na sua azáfa-
ma é a formiga, do mesmo modo que o voo audaz, perfeito, pertence ao falcão. Belís-
sima arte poética esta: a palavra final “perfeito” - sente-se como um eco na cúpula do 
texto.
 Também a mim me calhou ser cigarra, formiga, talvez falcão, lendo este livro e 
contando ao leitor essa vivência - certamente imperfeita. A leitura de poesia não tem de 
ser, de um modo fatal, esse labirinto de desencontros encontrados que Pessoa descreve 
no seu célebre texto “Autopsicografia”. Também se pode tornar abraço dado ao que é lido 
e partilha, não de um fingimento brincado, mas sim da verdade, da beleza possível de en-
trever e sentir neste mundo. Auras do Egeu e de Todos os Mares tornou-se, para mim, um 
volume de referência. Como que um lugar escrito, cujos recantos, praças, becos, avenidas 
e varandas - gosto, de vez em quando, de voltar a percorrer.

* Professor universitário. Ensaísta de temas variados.
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SoBrE A NATurEzA DA ArTE PoéTICA
Joaquim Domingues*

Imitar a Natureza é tornar visível o invisível. Só esta 
encarnação pode ter valor para a génese da poesia. Confundir 
o mistério espiritual da manifestação, ou da encarnação, a que 
aludia Aristóteles, com a reprodução figurativa do teatro natural, 
foi o erro que academistas e classicistas expiam agora perante 
as exposições técnicas de arte abstracta.

Álvaro Ribeiro, Escritores Doutrinados, p. 28.

Se nem sempre é fácil agradecer e saldar as dívidas pessoais, sobretudo quando 
mais subidas são na escala dos valores, que direi das contraídas enquanto membros da 
comunidade espiritual no seio da qual nascemos, vivemos e aspiramos a perviver?! O 
povo que escolheu Luís de Camões como um dos máximos símbolos nacionais, cele-
brando-o no dia do Anjo de Portugal, sabe bem quanto deve aos poetas, que continuam 
a ser ainda hoje porventura quem melhor voz dá à alma pátria. Sinal de uma virtude 
criadora que, apesar da geral degradação e da paralisante anomia das instituições, sob 
cujo impulso se deveria construir e constituir o nosso viver próprio e o conviver universal, 
é motivo de esperança, que importa encarecer.

Associando-me à homenagem prestada ao poeta António Salvado, que me ha-
bituei a admirar, graças à generosidade com que me vem cumulando desde há muitos 
anos, gostaria de me não cingir ao elogio pessoal, por demais merecido, aliás. Acresce 
faltarem-me os dons de analista e de hermeneuta indispensáveis a tentar a lição de uma 
obra de tal amplitude e altura, cuja fonte se tem revelado inesgotável, graças a Deus. 
Repetir, sem brilho nem proveito, o que outros já disseram e melhor explicitarão nesta 
oportunidade, seria, afinal, banalizar a razão que presidiu a esta iniciativa.

Julgo, porém, não destoar da intenção comum, pois é evidente que quanto se 
afirme acerca do universal se aplica necessariamente ao particular e ao singular; de 
modo que espero convergir no fito de trazer alguma luz mais à celebração do poeta. Com 
efeito, chegou-se a tal indeterminação no conceito da arte que se tornou por vezes difícil 
distinguir o valor das obras, sujeitas às omnipotentes leis do mercado ou aos favores 
de uma crítica de circunstância. Ora, sem uma noção minimamente clara e consensual 
acerca da sua natureza, significado e valor, a actividade artística tenderá a depreciar-se, 
ainda quando alguns homens inspirados continuem a alumiar o nosso caminho.
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Desde a Antiguidade se reconheceu a existência de regras da criação artística, 
fosse em função dos modelos exemplares, como a Ilíada e a Odisseia, da reflexão acerca 
da essência das artes, como o tratado sobre a Poética, de Aristóteles, ou da experiên-
cia acumulada, conforme a Carta aos Pisões, de Horácio. E em todo o tempo e lugar se 
transmitiram as técnicas operativas, num processo onde os discípulos se esmeravam 
para atingir a perfeição da arte, orientados pelos mestres. As pertinentes críticas con-
tra o academismo resultaram menos da contestação da necessidade da aprendizagem 
oficinal, do que da reacção contra a crescente rigidez dos modelos impostos por institui-
ções que, a seu tempo, tinham alcançado notável sucesso.

Na Idade Média lograra-se tal homogeneidade na execução das encomendas 
que é possível identificar a escola e até a oficina de onde saíram muitas pinturas, em-
bora ignorando a identidade dos artistas. E nos antigos cancioneiros não raro a mesma 
composição recebe dupla e tripla atribuição de autoria, tal era a semelhança dos estilos 
e o gosto por imitar os modelos considerados clássicos. Nem sequer o romantismo pôs 
em causa a transmissão dos valores formais, tendo o século XIX sido marcado pelas 
sucessivas ‘escolas’ artísticas que, de modo mais ou menos feliz, definiram as linhas de 
uma progressão cujo termo se veio a revelar indefinido ou infinito.

O ponto tem a ver com a moderna noção de originalidade, entendida como dese-
jo de exibir um ineditismo que, singularizando o autor, seria a pedra de toque para aqui-
latar a verdadeira arte. Ao arrepio da linguagem popular, que ainda hoje chama ‘artista’ a 
quem se dedica ao ofício de carpinteiro, de pedreiro ou de pintor, por exemplo; seguindo 
muitas vezes a tradição familiar, no exercício prático da respectiva ‘arte’. O problema 
passaria, aparentemente, por saber se a arte se define pela competência adquirida na 
aplicação de normas reconhecidas ou pela feição inédita, insólita e quiçá irredutível de 
produções por vezes incompreensíveis, repugnantes ou obscenas.

A tendência para sobrevalorizar a individualidade, cuja assinatura garante di-
reitos transmissíveis até por herança familiar, assim como a subjectividade da criação, 
que a dispensa da vinculação aos valores sociais, remete para critérios sociológicos a 
distinção do que é ou não artístico. Ora, se não devemos ignorar as dimensões histórica 
e social dos valores, importa reconhecer que ao pôr em causa a sua objectividade e 
perenidade se favorece a degradação ou minoração, até ao limite da insignificância. Tal 
como a proliferação dos objectos rotulados de artísticos tende a nivelá-los com os pro-
dutos artesanais ou mesmo industriais, nem sempre com equivalente grau de perfeição 
técnica.

Vem-nos à memória o caso do ourives a quem foi encomendada uma custódia 
para o mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, hoje exposta no Museu das Janelas Verdes, 
depois de confiscada pelo estado liberal e desviada do fim para que fora criada há cinco 
séculos. Foi necessário pesquisar nos arquivos para descobrir que terá sido obra de 
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Gil Vicente, mestre da balança; sem que possa assegurar-se, no entanto, o que tenha 
da sua lavra pessoal ou da de algum outro oficial, nem tão-pouco o que resultou da 
sua invenção ou das exigências de quem a encomendou. Não obstante, figura entre as 
obras-primas da arte portuguesa e suscita a geral admiração, mesmo de quem ignore o 
nome e a condição do autor, a finalidade religiosa da sua execução e as circunstâncias 
que levaram a consagrar ao culto religioso o ouro de Quíloa.

Mais conhecido é o facto de Gil Vicente ter sido o autor de um conjunto de autos 
que o colocam num dos lugares cimeiros da literatura portuguesa e europeia, sobretudo 
desde que Almeida Garrett chamou de novo a atenção para eles. Acontecera que os her-
deiros do artista tomaram a feliz decisão de reunir em livro esses textos, que corriam o 
risco de perder-se, pois muitos tinham sido concebidos para uma única representação e 
de poucos havia publicação avulsa. Ora, no seu tempo, aqueles autos de devoção, farsas 
e dramas cavaleirescos tiveram o condão de pôr em acto algo em que se revia todo o 
povo português, na mais ampla acepção do termo, incluindo a nobreza, o clero e até a 
casa real.

Bem podemos imaginar que o autor, sem embargo da consciência que tinha do 
valor das suas criações, não menos a teria de que, afinal, nelas corria um património co-
mum, a que ele dera expressão tão adequada que a todos comovia e entusiasmava por 
igual. E afinal até aos vindouros, distantes no tempo e no contexto, conforme o atestam, 
entre muitas outras, algumas almas de eleição, como Afonso Lopes Vieira, António Ma-
nuel Couto Viana ou Dalila Pereira da Costa… O que, a par da noção do espírito da época, 
qual era aquela em que brilhou Gil Vicente, nos remete para a do espírito do povo, por ele 
celebrado no Auto da Lusitânia e não muito depois por Luís de Camões em Os Lusíadas, 
por sinal, em ambos os casos, recorrendo à mitologia antiga.

Em sintonia com o seu tempo, assim metamorfoseavam uma verdade que, pas-
so a passo, tendeu a esquecer-se, abrindo a via para uma modernidade em que a arte 
se quer realidade separada e autónoma, expressão individual e subjectiva. Disponível, 
pois, como arma de combate, instrumento de afirmação de um grupo, uma classe ou 
uma ideologia e, por isso mesmo, limitando o seu alcance e significado. Em todo o caso 
afastando-se da perspectiva que Álvaro Ribeiro sintetizou ao afirmar que a literatura é 
expressão do sobrenatural; doutrina generalizável às demais artes, de acordo com o 
pressuposto de que toda a imagem requer uma legenda, seja explícita ou implícita.

Com efeito, a superioridade da imaginação humana decorre da palavra articula-
da em discurso, graças ao qual o mundo ganha forma definida e significante, susceptível 
de intencional aperfeiçoamento. De outro modo, os movimentos humanos não se distin-
guiriam das reacções animais, tanto mais eficazes quanto mais cingidas às leis da física, 
da química e da fisiologia. Pelo que carece de verosimilhança a tese da origem natural da 
linguagem humana; tanto mais quanto a oralidade está condicionada pela audição, certo 
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indício de que a linguagem é um dom recebido pelo homem ou, melhor, o dom por via do 
qual nos tornamos humanos, ainda que seja por mera simpatia ou empatia.

Sigamos, pois, o trilho da linguagem; com a desenvoltura tolerável ao amador, 
que busca apenas algumas luzes para se não perder de todo no caminho encetado. E 
sirva-nos de guia o já provecto, mas ainda prestante, José Inácio Roquete, esclarecen-
do que o nosso termo arte, correspondente ao latino ars, equivale no entanto ao grego 
τεχνη, cujo significado era mais lato, porém, pois “abrangia toda disciplina em que se 
davam regras e preceitos”. Assim, tanto a gramática, como a retórica, a poética, a lógi-
ca, a dialéctica, a pintura, a arquitectura ou a estatuária, todas eram artes; ainda que se 
distinguissem as que eram próprias dos homens livres e as dos escravos (J.-I. Roquete 
e José da Fonseca, Dicionário dos Sinónimos, poético e de epítetos da Língua Portuguesa, 
Porto, 1949, p. 63).

Emigrado em Paris, o P.e Roquete ousara em 1848 “ombrear com o primeiro 
literato português de nossos dias”, D. Fr. Francisco de S. Luís Saraiva, cujo Ensaio sobre 
alguns sinónimos da Língua Portuguesa, tomo segundo, Lisboa, 1828, a pp. 136 e 137, 
explica que, havendo uma ideia comum a arte e mister - “toda a obra manual que se faz 
por preceitos e regras” - , há entre elas uma diferença notável, a saber, “que a primeira, 
não tendo por fim satisfazer as necessidades indispensáveis da vida, mas sim concorrer 
para o agrado e prazer, também não tem estimação e valor senão quando se exercita em 
um certo grau de perfeição, e por isso requer conhecimentos, instrução, e talvez génio no 
artista; ao mesmo passo que o mister, como necessário às comodidades indispensáveis 
da vida, é mais dependente do trabalho mecânico, que da invenção, talento ou génio”. 
Pena foi que ao versar o termo génio não tivesse contemplado a acepção em que aqui o 
usa por duas vezes.

Roquete, porém, dedica-lhe bem vibrantes linhas, considerando-o “uma espécie 
de inspiração frequente, porém passageira; seu principal atributo é o dom de criar, como 
o diz sua etimologia, de gigno, gerar. Sucede que o homem de génio se eleva ou se abai-
xa sucessivamente, segundo que a inspiração o anima ou o abandona.” (Ibidem, p. 254) 
Ora, a inspiração define-se como “uma maneira directa de fazer entrar alguma ideia no 
espírito de alguém, ou algum sentimento em seu coração”. “Assim é que uma ideia nova 
e que se apodera subitamente da alma, sem que se conheça o que a motiva, parece uma 
inspiração de Deus.” (Ibidem, p. 294) O que condiz ao outro verbete onde esclarece que 
“A inspiração é a ilustração ou movimento sobrenatural com que Deus inclina a vontade 
do homem a fazer alguma acção boa.” (Ibidem, pp. 381-382)

Anatole Bailly, no Abrégé du Dictionnaire Grec-Français, tendo traduzido τεχνη por 
arte manual, indústria, habilidade para fazer algo, informa que deriva da raiz Τεκ, dar à 
luz, gerar; de acordo com a noção do génio exposta por Roquete. Geração que, resultan-
do da inspiração, ou seja, do movimento que, do exterior, influi no espírito ou no coração 



/ 81

humano, o inclina para fazer algo de bom; no pressuposto, evidentemente, de se tratar 
de inspiração benigna. Assim, explica ele, aos sagrados Escritores “o Espirito Santo os 
ilustrou interiormente, moveu a escrever e dirigiu sua pena em tudo que escreveram para 
ensino e santificação dos homens.” (Ibidem, p. 382)

Doutrina que, mesmo do ponto de vista bíblico, não obsta a que a inspiração 
possa ter outras origens, diabólicas e satânicas; ou que, noutros contextos, como n’ 
Os Lusíadas, se atribua a entes tais como os que, na Antiguidade, ocupavam não só a 
complexa corte do Olimpo mas toda a redondeza do orbe. Divindades falsas e mentiro-
sas, se tomadas à letra, advertia o poeta, mas que não deixavam de representar algo de 
verdadeiro, cuja intervenção explicava o essencial da trama épica. Numa época em que a 
visão cristã do mundo era consensual entre nós, o problema mal se punha, como resulta 
do parecer do censor do poema; se bem que D. Manuel de Faria e Sousa, cuja edição 
comentada se excede na erudição sobre a mitologia camonina, se tivesse visto obrigado 
a uma clarificação suplementar, na Informacion… Sobre la acusacion que se hizo en el Tri-
bunal del Santo Oficio de Lisboa, a los comentarios que docta, i iudiciosa, i catolicamente 
escrivio a las Lusiadas del doctissimo, i profundíssimo, i solidíssimo poeta christiano Luis 
de Camoens (Madrid, 1640).

Eruditíssimo também, mas menos prolixo, Eudoro de Sousa dedicou ao tema 
alguns estudos exemplares, designadamente no texto introdutório à tradução da Poética 
de Aristóteles, cuja primeira edição saiu em Lisboa em 1951. À pergunta: “que é um deus 
grego?”, respondia ele: “um deus grego é o agente de uma διακοσμησις” (p. 44). O que, 
mais tarde, viria a formular na tese: “Cosmofania é Teocriptia”; quer dizer, “o mito não nos 
relata o aparecimento dos deuses no mundo, mas, sim, o seu desaparecer no apareci-
mento do mundo”; para concluir: “mito não é ‘história dos deuses’, mas só do que eles 
fizeram, desta ou daquela diacosmese” (Mitologia / História e Mito, Lisboa, 2004, p. 187). 

Nessa perspectiva, “o deus grego não transcende o kósmos; o mesmo kósmos é, 
por assim dizer, a definição de deus: o kósmos é deus, ou deus é uma diacosmese, princí-
pio e plenitude de uma ordenação do céu e da terra e de todos os seres naturais, humanos 
e divinos” (Dioniso em Creta e outros ensaios, Lisboa, 2004, pp. 90-91). Ora, a reversibili-
dade entre o divino e o mundano  - graças à qual o mundo “tem tanta existência quanta a 
existência dos deuses que, morrendo, se transformam nas coisas vivas que há no mundo” 
(Ibidem, p. 151) -, se tudo sacralizava, de algum modo limitava os deuses, justificando a 
crítica dos filósofos e a futura superação. Daí que, para Eudoro, “O Cristianismo tem inegá-
vel razão contra o paganismo clássico, que não soube ou não pôde chegar à concepção 
do Deus Pai, Criador do Céu e da Terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis - o que, no 
fundo e em uma só palavra, significa: transcendência.” (Ibidem, p. 90).

Visto o problema por este prisma, teremos de reconhecer que não teria sido de 
todo inócua a substituição das formas cristãs pelas pagãs, ainda que a título de simples 
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metáfora, favorecendo um certo distanciamento, propício à dessacralização que veio 
a grassar desde o Renascimento. A metaforização do sagrado abriu caminho ao natu-
ralismo que, dispensando a ‘hipótese’ de Deus, ficou como herança do Humanismo e 
justificou o moderno ateísmo. Sendo certo, porém, que nem assim se obnubilou a noção 
de que a criação artística envolve algo de misterioso, no limiar da consciência normal, 
conforme se depreende das concepções românticas, simbolistas ou surrealistas. 

Na verdade, se admitirmos que “não é artista quem quer” - conforme asseverava 
Raul Lino, em artigo que deu o título a uma antologia dos seus escritos dispersos - , é 
porque, além da componente oficinal, acessível a quem quer que seja suficientemente 
dotado, incoercíveis factores intervêm também na criação artística. De modo gradual, 
aliás, explicando a escala que vai desde o produto artesanal à obra genial. Distinção que, 
no entanto, está longe de ser sempre evidente, já que a história da arte abunda em exem-
plos das alterações dos juízos de valor acerca de artistas e de obras, tanto em função do 
tempo como dos contextos culturais.

Aliás, a fronteira com os produtos industriais tende a esbater-se quando o ar-
tista recorre, como amiúde acontece, às máquinas ou às técnicas mais sofisticadas. 
E se a obra do artesão não é destituída de valor, mesmo quando reproduz modelos de 
origem imemorial, também na actividade industrial, não obstante os rígidos condicio-
nalismos a que está sujeito, o operário introduz algo de próprio no resultado do seu 
trabalho. De modo que a genialidade artística, embora condicionada na sua expressão 
pelos aspectos técnicos, reside em factores insusceptíveis de intencional programa-
ção ou preparação.

Leonardo Coimbra, que, além de iniciar os discípulos na arte de filosofar, os des-
pertou para a hermenêutica da poesia, referia-se a Guerra Junqueiro como um resso-
ador, alguém que dera voz à alma popular, mormente nas composições de Os Simples. 
Ora essa ressonância supõe uma sintonia, uma relação simpática com o som ou o sopro 
a cujo movimento subtil vibra o artista; quiçá sem plena consciência da génese misterio-
sa do que, aparentemente, lhe brotou de dentro, como criação pessoal. Tanto mais que, 
como é evidente, há uma participação decisiva sua, sem a qual a mensagem não seria 
captada, nem alcançaria a forma que o artista superior imprime às suas obras; as quais, 
do mesmo passo que recebem a sua marca, revelam algo que o ultrapassa, de modo 
que nelas se revê todo um povo e porventura a humanidade.

O termo génio tem, como é sabido, origem religiosa, designando aqueles entes, 
de natureza intermediária, que servem de mensageiros entre as realidades terrenas e 
as supernas, celestiais, ou infernais; a que na linguagem corrente chamamos anjos ou 
demónios. Ora, se a maioria dos que qualificam de geniais determinados autores ou 
obras, numa cultura cada vez mais laicizada, ignora as conotações do termo, elas não 
deixam de existir e, portanto, de ter a sua efectividade. E basta atentar na peculiaridade 
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dos procedimentos seguidos por alguns desses ‘génios’, para reconhecer a agência de 
elementos estranhos à sua vontade e até à sua consciência.

Na Igreja Ortodoxa, os pintores dos ícones não iniciavam as suas obras sem 
uma preparação de feição vincadamente ascética; sabiam carecer de um auxílio sobre-
humano para representar os mistérios sagrados, de molde a suscitar a unção e a pie-
dade dos fiéis. As concepções hoje dominantes, de feição metafísica ou metapsíquica, 
como as psicanalíticas, transferem para a ‘natureza’ ou o ‘inconsciente’ a origem da 
inspiração, valorizando os estados de consciência alterada, em que ela rompe os limites 
normais. É no entanto digno de nota que as criações realizadas nesse contexto, se algum 
significado têm, exigem uma hermenêutica que se não afasta notavelmente da tradicio-
nal, conforme se lê nos diferentes dicionários de símbolos.

Vem a propósito o episódio narrado por Marie-Louise von Franz, conhecida dis-
cípula de Jung, nas conferências dedicadas ao tema do puer aeternus, onde analisou o 
célebre livro de Saint-Exupéry, O Principezinho. Conta ela que um doente tratado pelo 
método psicanalítico de Freud, explicava a um amigo que, estando finalmente curado, 
se propunha simplesmente ganhar dinheiro e encontrar uma mulher para casar. Sur-
preendido, porém, consigo mesmo ao constatar o que havia de limitado em tal plano de 
vida, exclamou então: “É estranho; livraram-me dos meus demónios, mas afugentaram 
também os meus anjos!”

Somos pois reconduzidos à questão de saber se a arte poética há-de entender-
se numa perspectiva essencialmente naturalista ou sobrenaturalizante do homem. Sen-
do certo que nem a história nem a filologia logram dar-nos resposta satisfatória, pois 
admitem uma pluralidade de opiniões ou teses, cujos argumentos não garantem conclu-
são necessária. Aliás, o termo ‘arte poética’ tem algo de redundante, composto como é 
por duas palavras quase sinónimas, remetendo ambas para a noção de ‘fazer’, matizada 
embora pelas de criar, gerar ou originar, enquanto visa pôr no mundo uma criatura, algo 
dotado de vida própria.

Temos assim que, na melhor acepção, a actividade artística ou poética envolve a 
noção de finalidade; pois se a acção reprodutiva ou imitativa se pode explicar em termos 
naturalistas, já o esforço deliberado para dar à luz algo de novo, com certo grau de auto-
nomia, introduz um elemento que altera qualitativamente o equilíbrio geral e remete por-
tanto para um fim. Com efeito, o homem não se concebe inteiramente circunscrito pelas 
leis comuns da natureza, tão evidente é haver nele algo mais, isto é, de sobre-natural… A 
noção psicológica de motivação, assim como a filosófica de causa final, subentendem 
um dinamismo pelo qual o sujeito se projecta em direcção a uma meta, sob o influxo ou 
agência de algo que, consciente ou inconscientemente, o atrai ou solicita.

O que, no âmbito da “ontologia dos valores poéticos”, Álvaro Ribeiro concebe 
nestes termos: “O poeta, longe de exteriorizar e exprimir, como o prosador consciente, 
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é envolvido por algo de ordem metapsíquica, e tal reconhece ou identifica quem fala de 
inspiração. Verdade bem conhecida pelos poetas antigos, só por ter sido esquecida no 
pensamento ‘moderno’, reaparece agora com novas vestes que causam assombro aos 
positivistas. À escritura automática, usada nos processos de metapsíquica e decaída 
depois em processo de psicanálise, corresponde nos poetas o período de mais densa 
operosidade.” (Escritores Doutrinados, Lisboa, 1965, p. 15)

Não custa atribuir à rudeza dos tempos a origem das crenças religiosas; mais 
difícil é compreender como também o fosse das numerosas obras de arte cuja pereni-
dade admiramos e até dos progressos de toda a ordem registados nos livros de história. 
Em contrapartida, é assaz duvidoso que as concepções naturalistas augurem um futuro 
melhor para a humanidade; já que os progressos técnicos, de natureza instrumental, 
estão condicionados pela finalidade para que são usados. Mudar nem sempre significa 
melhorar, pois depende da meta para que tende o movimento; e ele só será positivo se 
contribuir para o aperfeiçoamento universal, através da superação dos limites pessoais, 
no âmbito da realidade concreta em que nos foi dado existir.

A tradição, entendida no seu intrínseco dinamismo, não é pois um obstáculo, 
mas a condição mesma para inserir de modo eficaz a criatividade pessoal no património 
comum, de molde a servir, por sua vez, como futuro ponto de referência. Assim, a verda-
deira finalidade da arte há-de ser a de contribuir para o aperfeiçoamento do homem - e 
desde logo do artista criador  - , mas também do mundo em que ele realiza o seu destino 
superior. Daí que careça de bom senso a pretensão da arte pela arte, ou seja, de que ela 
não tem finalidade senão em si mesma, bastando o gosto egoísta da sua fruição para a 
justificar.

Bem mais verdadeira parece a doutrina, corrente na tradicional interpretação 
do aristotelismo, de que a arte aperfeiçoa a natureza; na acepção de que a realidade, tal 
como a conhecemos, apela à intervenção humana, para actualizar as suas potenciali-
dades adormecidas, senão pervertidas, de molde a levar a cabo ou completar o que, na 
criação, permanece de algum modo inacabado ou frustrado. Noção que, significada por 
Leonardo Coimbra no criacionismo, perpassa o melhor da cultura portuguesa, onde o 
amor pela natureza desempenha uma função decisiva, seja na ligação à terra natal, seja 
na aventura descobridora, buscando dar “novos mundos ao mundo”. Nessa perspectiva, 
o afecto ou o movimento da alma estabelece a mediação fecundante por via da qual o 
espírito se realiza dando vida nova à matéria.

Numa acepção algo diferente da de Raul Lino, pode dizer-se que todo o homem 
é artista de sua natureza, realizando a sua humanidade pela criação artística, de acordo 
com a singularidade irredutível de cada um. O que, a seu modo, foi vertido por Agostinho 
da Silva na conhecida expressão de que devemos ser poetas à solta; poetas, na acep-
ção original de criadores, à solta, como ele sempre se quis, rebelde à tirania da norma, 



/ 85

mas reconhecendo que sem ela não há liberdade autêntica. Ajudando assim a libertar a 
noção de poeta da forçada restrição à de versejador, que é apenas uma modalidade do 
poder criacionista do homem, por vezes sublime no mais humilde ou natural exercício, 
como seja o de criar um filho, fazer da criança um homem.

Está claro que há criação e criação; variam os paradigmas da criatividade con-
forme as circunstâncias do tempo e do espaço, ou seja, da cultura. Merece, por isso, 
reflexão o facto de, na nossa, na senda da Poética de Aristóteles, vermos privilegiada a 
palavra, a palavra rimada e ritmada, como a referência capital da criatividade humana. 
Tema que excede as minhas forças e por isso deixo apenas enunciado, na esperança de 
suscitar algum esclarecimento a propósito.

Lembro, no entanto, que do tratado aristotélico apenas chegou até nós a parte 
relativa ao teatro, o qual, conforme tudo indica, teve origem ritual, no âmbito do culto dio-
nisíaco. Sendo que os mais antigos textos conhecidos, em verso ou prosa rítmica, são os 
livros sagrados das diferentes religiões. E que Álvaro Ribeiro, com quem comecei e com 
quem já agora termino, entendia que a mais elevada forma da poesia é a oração, que é 
como quem diz, o movimento pelo qual a alma se eleva até ao princípio de que descende.

O que tudo me parece condizente à arte de António Salvado, vivida com a inten-
sidade de quem se não conforma passivamente à rotina, nem se evade para um mundo 
abstracto, antes considera todos os planos da realidade, do mais próximo ao mais re-
montado. Não como parcelas separadas, mas elementos de um todo, em cujo dinamis-
mo participa activamente. O que explicará também a fecundidade do seu estro, cujos 
motivos circunstanciais não perdem de vista os últimos fins do homem.

Assim, um dos mais recentes títulos, de anterina ressonância, Na Sua Mão Direi-
ta, abrindo com a evocação bem terrena do despertar com o “chilreio dos pássaros”, em 
Toral de los Gusmanes, culmina no momento intemporal em que, erguendo confiante o 
pensamento ao alto, exclama:

O coração nas mãos a Ti entrego
a minh’alma em sossego   qu’estremece
quando souber, Senhor, que é a teu lado.

* Professor. Ensaísta de temas filosóficos.
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o ELEMENTo MIToLÓgICo CLáSSICo
NA oBrA PoéTICA DE ANTÓNIo SALVADo
João Mendes Rosa*

A poesia de António Salvado chameja entre as duas barbáries do século XX, das 
quais nos falou Edgar Morin, uma resultante da intolerância, do belicismo e fanatismo; a 
segunda que está agora em pleno fulgor, advinda da servidão tecnológica, que «ignora 
o indivíduo, o seu corpo, os seus sentimentos, a sua alma, e que multiplica o poderio da 
morte» como escreveu o mesmo Morin. 

Mercê da sua multímoda formação e do cultivo de uma visão pluridisciplinar de 
toda a criação humana, António Salvado salvou-nos da servidão da morte: a sua poesia 
transporta-nos nas asas etéreas de um sonho mitológico e assegura-nos que acordar 
é colaborar com as peias do cativeiro: Salvado, dessedentando-se da própria figuração 
actualizada de Minerva, subiu ao Páramos e acendeu a tocha no carro do Sol e trouxe a 
flama que que dá ao Homem a sua dignidade e a «angélica visão de Sol»: 

Curvado, que assim mesmo é alta ainda
A torre do meu sonho, eu só percorro
O pobre calendário dos meus dias
Afogado nessa angélica visão
De sol!
  E permaneço pois…
Confundo a minha vida anuviada, 
Descubro o infando espaço onde navego,
E encontro o nó da corda que me prende
À ilusão, este impossível nó!
[…]1

Sol em chama, poesia comprometida com o transcurso dos tempos, com o di-
fuso e contraditório curso da humanidade, uma humanidade em busca da sua própria 
transcendência mas que é incapaz de erguer altares ao próprio Homem. Assim, o nosso 
poeta procura muitas vezes que a sua poesia preencha vazios, que una elos desavindos, 
conecta polos, constrói pontes fazendo uso do elemento mitológico como recurso in-
temporal de salvação do Homem.  Mas nesse belo entroncamento do que é a sua visão 
estética do processo cultural humano universal e um afeiçoado apego a um telurismo 
local que mergulha no passado histórico dos seus horizontes beirões, designadamente 

1  ‘Prometeu’ in RECÔNDITO, Cadernos do Centro, Lisboa, 1959.
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no período clássico romano, emergem os traços definidores de relação irrepetível:

[…]
Volátil labareda     vítreo fogo
rutilante planando sobre a ara 
Da lembrança bramida sempre clara
Ardendo nela    rezo      canto    afogo
A dimensão do peso deste afôgo.2

Libens Anima Votum Solvit - o poeta cumpre assim o seu voto ao mais além das 
barbáries e ergue o altar que acolhe a libação sacrificial, o fogo purificador e reparador 
de penas e consolador de penas. A oração sublime, o rogo, o canto, acompanham essa 
liturgia com que o poeta se quer comprometer permanentemente, furtando-se a padro-
nizações cultuais ou deíficas. 

É que a poesia de António Salvado compendia todas as tonalidades que permitem 
as sombras do passado e as luminescência do devir, a força semântica e a estética vibrátil 
da contemporaneidade, mas que conserva pois através do elemento mitológico uma arrei-
gada presença  das linhas modeladoras que revitalizam a temática  meramente clássica.

Assim, a invocação e convocação das divindades clássicas para o seu imaginá-
rio mais fecundo não é apenas estética ou sequer o resultado de uma cultura modelar: 
reflecte o seu universalismo, o sentido plural das emoções mais profundas, transcen-
dentes. Uma crença arreigada do amor imortal, o amor e a imortalidade como sendo as 
únicas características verdadeiramente divinizadoras. E nessa visão, preserva e mantém 
a sua poesia equidistante dos juízos extremados já que para ele, apenas o amor justifica 
o confronto, justifica até o sangue derramado em Troia no decénio atroz, mas não é por 
Helena, não é pelos Aqueus ou pelos Troianos, não é por Menelau ou por Páris que o 
mesmo se justifica, mas pelo poema épico que o amor e a guerra puderam proporcionar, 
é o legado homérico que Salvado quer perpetuar.

Ao mesmo tempo, há na sua poesia uma lição contínua e memorativa de vivências 
e lugares de um tempo nunca pretérito: A Ítaca viajamos em homéricas cadências e nos ve-
mos transportados  à pequena pátria insular dessa corporização de Ulisses de que Salvado 
nos incumbe, carregando no dorso «o saber-te lá nos confins da noite à minha espera».  

Carrego às minhas costas o lampejo
que nos abraçará, na incessante
esfera que define o teu olhar.
Breves sejam os teus rios (os ausentes)
eles se alongarão até aos lábios
da minha perdição: sempre mais longos,
a raiz (a procurar) da confiança
que me alimenta os passos e o encontro.
[…] 3

2  ‘Ara’ in O CORPO DO CORAÇÃO, Átrio, 1994
3 ‘Ítaca’, ESTRANHA CONDIÇÃO, 1977. 
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Demora toda uma madrugada de emoções neste poema. Pelas correntes me-
diterrânicas nos perdemos e através das enciclopédicas águas sabemos que Penélope 
nos espera na ilha e não desejará outro esposo, ansiará pelo abraço amantíssimo que 
guardamos para ela, pois ele guarda o simbolismo de toda a lealdade, a confiança, de 
toda a capacidade para renunciar aos luxos do palácio, aos prazeres vazios dos sentidos, 
enquanto não voltarem aos mármores das colunatas e dos vãos,  os ecos dos passos do 
seu verdadeiro proprietário. Penélope é a matriarca da perseverança, da resistência, da 
convicção - o esteio inabalável do amor imorredouro: 

[…]
pelo fervor dessa fidelidade
que a toda a ousadia resistiu,
pelos pungentes férvidos cuidados
que os vossos corações em dor abriam
[…]4

O poema oferece uma polissemia semântica transcendente: Salvado fala da 
usurpação, de todo o assenhoreamento ilegítimo, no campo das artes, das ideias e da 
política. De quantos momentos não está cheia a história, que intrusões ilícitas, ataques 
iníquos, acometidas desajustadas, acometimentos cruéis saíram vitoriosos e impuse-
ram os seus desígnios de oprobriosos mas que, graças à resistência das ‘Penelopes’ 
intemporais, permitiram que a legitimidade fosse alfim reposta…. Pensava aqui Salvado 
no ânimo que enformou todos os que, ao longo dos tempos, preferiram colher os frutos 
amargos do cativeiro, do que saborear o mel impostor da usurpação.   

Assim, a componente mitológica clássica permite ao nosso poeta - com vá-
rias aportações metafóricas similares ao caso apresentado - estabelecer correlações 
temáticas que facultam uma visão globalizadora da humanidade e da sua história: seja 
o tirano de Esparta ou de Santa Comba Dão, tenha o tirano marchado sobre Roma ou 
mandado bombardear Guernica, tenha o tirano criado Gulags ou Auschwitz… Penélope 
esperou vinte anos, mas o dobro de tempo esperaria e resistiria, até que viesse o legítimo 
esposo encordoar o arco:

[…]
E houve o regresso. Em leito conjugal
os encantos de amor   por longos males.5

 

A obra Rosas de Pesto é precisamente aquela que consigna com maior inten-
sidade a ilustração clássico-mitológica de António Salvado - um clímax de convocação 
das divindades como se alarme fora, um clarim a rebate ou, como escreveria Alfonso 

4 ‘Penélope’ in ROSAS DE PESTO, Amar Arte, 1998
5 Idem, ibidem.
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Ortega Carmona acerca da obra de Salvado, «la poesia enquanto intento titânico de co-
municación e ideas». No volume citado, o nosso poeta delineia para o presente treze 
divindades greco-romanas e mais quatro figuras históricas.

No poema ‘Ariadne’6  somos também conduzidos no fio do tempo por entre a 
perdição e o decoro em que mais uma vez o amor - mas o amor justo, lídimo - sai vi-
torioso, e faz-se-nos saber novamente que só ele tem valor verdadeiramente salvífico, 
desafiando a omnipotência da própria entidade divina:

Repudiada na pequena Día,
a túnica rasgada   os pés descalços
aos gritos de ‘traidor’ rega as faces
com lágrimas sem fim imerecidas,

[…]

Que dor cruel no coração traído 
angustiou teu sangue  a tua mente
quando o delírio pático de Líber
os braços t’enlaçou e como prenda

o céu te ofereceu   feita coroa?
Sem forças desprezastes a lividez 
D’insídias e perfídias - o teu erro –
Como podias a um deus opor-te? 7

 Em ‘Calipso’, Salvado invoca precisamente a figura oposta à de Penélope, e in-
voca a sedução, a tentação, as promessas fascinadoras de prazeres e da própria imor-
talidade, que saem perdedoras…  

Ó tecedeira de celeste voz,
arde-lhe o peito àquele que suspira
nos altos alcantis sentado chora
a penar de saudade  tão dorido 8

Contudo, desta vez, o autor condói-se de Calipso por ser ter enamorado de Ulis-
ses, acabando por absolvê-la, já que tudo o que uma divindade podia oferecer ao herói – 
desde logo a imortalidade – era muito pouco comparado àquilo que o mesmo perderia: 
uma esposa, um filho, uma pátria...

Os álamos os choupos os ciprestes
as aves de asas largas fontes prados!
Ó deusa solitária   o que lhe deste 
não tinha o sol duma precária pátria. 9

6 Ariadne, filha de Minos, rei de Creta. Correspondeu ao desejo de Teseu a quem o Oráculo de Delfos havia dito que só o amor o poderia ajudar 
a vencer o Minotauro.  Ariadne deu a Teseu uma espada e um novelo de fio (Fio de Ariadne) com o qual consegui sair do labirinto depois de 
matar o Minotauro.
7 ‘Adriane’ in ROSAS DE PESTO, Amar Arte, 1998
8 ‘Calipso’, idem, ibidem.
9  Idem, ibidem.
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A obra homérica está ainda presente no poema ‘Nausícaa’, como sabemos, é a 
uma das figuras mais cativantes da Odisseia. Foi ela que encontrou o náufrago Ulisses, 
quando se encontrava à beira-rio:

[…]
Uma deusa brincando à beira-rio
virgem donzela ao despertar da aurora 

Todavia ela é absolutamente mortal, apenas a sua beleza iguala a das divinda-
des, e o próprio Ulisses  compara a sua à de Artemis:

[...] 
Mortal   chamar-lhe teu imaginaste
na doçura de amor a percorrer-te;
e o lar que não tiveste, ó flor na haste,
que amarga sorte não deixou colher.

A morte no trânsito do amor, a interrupção da felicidade conjugal, é tratada por An-
tónio Salvado numa outra vertente: pela construção de poema Hero, em torno do famoso 
mito grego de ‘Hero e Leandro’, fala-nos da fatalidade do sentimento amoroso (muito abor-
dado, como se sabe, na literatura romântica), em que a jovem sacerdotisa de Afrodite de 
nome Hero, que vivia numa torre da cidade de Sesto, na margem do Helesponto, se apai-
xona por Leandro, acabando ambos por morrer em distintos momentos, mas nas mesmas 
águas que os dividiam até aí, tornando-se estas assim, um fatal elemento de união eterna. 

As ondas da morte… Ó mar enlouquecido!
Amor oculto que não teve pátria -
Aurora que foi sempre a despedida -
Cruel amanhecer da lágrimas abraços - 
[….]
Unidos pela morte eternamente
sem mar encapelado a separar-vos.10

E como poderia um poeta tão versado na temática clássica deixar de falar-nos 
nos amores do príncipe dos deuses? ‘Euridíce’, formosa ninfa, esposa de Orfeu, é uma 
composição que reflecte o mito orfeico contado pela própria amada. Mas curiosamente 
é ela que lamenta a ‘fraqueza’, a avidez do deus em contemplar a sua beleza, desobede-
cendo assim a Hades e deitando tudo a perder….

[…]
O preço da avidez em contemplar-me!
O temor de perder-se o que viveu.
Não serei mais tua. Voltarás
Também à solidão. P’ra sempre adeus!11

10 ‘Hero’, idem, ibidem
11 ‘Euridice’, idem, ibidem
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 Na obra em apreço, António Salvado interrompe ao de leve a senda helénica 
mas mantendo-se na mitologia clássica, envereda pela via latina, na esteira virgiliana, 
para nos trazer as memórias de legendárias de Dido, mítica fundadora e rainha de Car-
tago, filha de Belo, rei de Tiro:

O destino a fraqueza te enganaram
Mulher enamorada que perdeste
Pudor amor e glória  abandonada
À ilusão mais vã        e ao desespero 
[…]12

A temática é igualmente a da tragédia amorosa e o poema remete para a opção 
que Eneias tem de fazer - depois de instado por Júpiter através de Mercúrio - entre o 
amor e a sua missão patriótica. Decidindo-se pelo dever, Dido apunhala-se e atira-se 
para uma pira funerária.

Este condoimento de António Salvado pela rejeição amorosa, merece ainda a 
sua atenção no poema ‘Eco’ - ninfa da montanha, companheira de Artemis, a quem Hera 
tirara o poder de falar, ao perceber que Zeus lhe pedira para distrair aquela, para poder 
prosseguir as suas aventuras amorosas. Todavia ao poeta interessa-lhe não aportação 
helénica mas a versão de Ovídeo, a desilusão, o abandono, o desprezo, as tentativas da 
bela mas muda diva para seduzir Narciso, que a repudia: 

Condenada ao silêncio     em vez da frase,
da sua boca amor apenas vinha: 
inflamada     escondida    perseguindo
- impossível paixão – o ser amado.
 […]
D’ele o adeus a ele foi ouvindo:
‘adeus’ repetiu a soluçar.
E para sempre chora nos gemidos
repercutindo sons do verbo amar.13

Como vemos, a consagração poética à temática em análise é uma constante na 
obra de Salvado e assume por vezes foros de verdadeiro devotamento, que convive com 
a contemporaneidade de uma forma integrada, quase sem se dar por isso. Isto porque o 
classicismo está sempre presente em qualquer produção poética que preze uma certa 
consciência universalista e não colide, antes revigora. o recorte vanguardista. Já em «Cer-
tificado de Presença», a ‘presença’ mitológica havia assumido um carácter definidor de 
uma linha mestra, a ‘presença’ enquanto significado de uma abóbada imutável na corren-
teza da criação poética de António Salvado. São três as composições que nos remetem o 
mundo clássico greco-Romano. Em ‘De Actéon para Diana’ – Salvado coloca revive o fa-

12 ‘Dido’, idem, ibidem
13 ‘Eco’, idem, ibidem



/ 93

moso episódio e regista o jovem Actéon, filho do Rei Cadmo, a lamentar-se da sua desdita, 
o castigo dado pela divina Diana poe este ter ousado contempla-la sem vestes:

[…]
Tanta beleza nestes olhos ávidos.
Os cabelos, a face, o colo, os seios
O donaire das pernas e do ventre.

	 E lastima o preço que pagou pelo arrojo, ao ter sido transformado em cervo, não 
sendo reconhecido pelos pela própria matilha com que habitualmente caçava: 

[…]
O castigo feriu-me a ousadia
do meu amor arrebatado ardente.14

Há neste claro jogo em que o humano é divinizado e a divindade humanizada, a 
intenção de realçar os limites do próprio homem, os efeitos de uma desconsciencializa-
ção cívica das sociedades, mercê de um progresso desenfreado e desprovido de uma 
dimensão deontológica, que, num terceiro momento, animaliza o humano. 

Todavia, Salvado também colabora na profusão do gosto clássico de humanizar a 
divindade - a antropomorfia sentimental atribuída às divindades greco-romanas faz com 
que as mesmas assumam as debilidades e limitações humanas - revela por vezes o lado 
lunar do paternalismo próprio dos seres imortais. Os deuses, como os sonhos, também 
morrem e se o homem deixa de crer neles, de os temer, de lhes atribuir uma natureza mor-
tal, a ferida abre-se-lhes no peito como a qualquer ser finito. Dormir sem sonhar é morte já:

[…]
Um deus adormeceu. E a morte veio. 15

Em ‘Dionísio e o Delfim16’ - recorde-se que aquele será segundo algumas ver-
sões mitológicos o único deus olímpico filho de uma mortal, António Salvado alerta-nos 
para a pequenez em que por vezes cai o ser majestoso, se transige de si mesmo, se se 
deixa arruinar.

Os seus versos: cais
de pirataria
(remos de serpentes
flautas invisíveis)

fizeram de si
- em mar fácil calmo -  
um venal delfim
não arrependido.

14 ‘De Actéon para Diana’ in CERTIFICADO DE PRESENÇA, A Mar Arte, 1996.
15 ‘Um deus às vezes fere’, Idem, ibidem.
16 Idem, ibidem.
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Mas se predomina em António Salvado a revivificação do mito e da divindade 
clássica, é em O extenso continente17		que se nos revela o seu gosto pelos «templos», que 
são, no fundo, a morada terrena dos deuses. O poema intitulado precisamente ‘Templos’ 
- além de denotar um elevado conhecimento das componentes arquitectónicas e espa-
ços litúrgicos de um templo romano - atenta para a particularidade de o Ser Humano se 
deixar amiúde amesquinhar pela discricionariedade do suposto ‘divino’ e através do jogo 
de que falámos atrás da inversão de papelis entre o divino e  humana:

[…]
 Não sei se vou pedir p’ra perdoares 
nossas ofensas - nós os ofendidos  (…)

Ou seja, são os deuses que devem pedir perdão pelas arbitrariedades em que o 
Homem se vê por vezes enredado. Esta dimensão humanista do nosso poeta, é a sobre-
vivência da condição humana libertadora na crença de um qualquer natureza extraterre-
na. E tal sujeição, essa «servidão da morte» de que nos falava Edgar Morin, é plurimilenar 
e transversal a todos os credos religiosos.  

Fora  num templo grego que eu entrara
para sai d’uma além-tejo ermida.

Salvado faz-nos atentar assim para o fenómeno milenar da resacralização dos 
espaços, mas mudando o credo, a divindade que preside ao templo será a mesma. Os 
templos têm assim a medida da devoção e não da divindade - fenómeno também trans-
versal a todas as religiões. Lê-se em «Templos»: 

Na branda fixidez (recolhimento
 À medida do homem) do frontão,
das colunas, do pórtico, vislumbro 
o chamamento à emoção da naos.
Aí tão comovido em passos lentos
penetro, aperto em laço as duas mãos
sobre a cabeça a dimensão d’um mundo
resplendoroso de saber e gáudio.18

 

No ano de 2001, António Salvado brinda-nos com uma obra que, pela nossa 
parte,  há muito aguardávamos: um volume dedicado exclusivamente à temática mitoló-
gica e afim. «Quadras (im)populares e sábios epigramas» - é bem a explanação  do estro  
clássico do poeta. Na dedicatória, a invocação de três amigos, são disso a inaugural 
expressão: «À memória de meus amigos JUVENAL, PÉRSIO e MARCIAL - óptimos com-
panheiros de momentos péssimos».  

17 A Mar Arte, 1998.
18 Idem,	ibidem. 
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E desde a simples «Lição» das seduções de dionísio…

De todo o tempo é sabido 
que tu, taurino Dionísio,
enlouqueceste as mulheres.

Dos homens… não dizem nada
os vestígios do passado
nem manuscritos: só delas.

Até à ironia mordaz dos Centauros dissimulados , vegetando na  destemperança …

Está escrito em muitos livros
no seu desenfreamento, 
os centauros consumiam 
carne crua violentos  -
daí ficarem o símbolo
do desenfreio para sempre.
[…]

… passando, metaforicamente,  pelo - por vezes - ingrato destino  dos poetas: 
Eurípedes, o célebre poeta dramático, terminou os seus dias recluso rodeado de livros e 
morreu em 406 a.C., dois anos antes de Sófocles. 

Dizem que Eurípedes foi
por cães trácios devorado:
- imaginamos a dor
em cena de tal teatro!

E que morreu asfixiado
por um bago de uva Sófocles:
- afiguramos o pobre
em tal cena sem palavras!

O celebrado dramaturgo segundo a tradição, terá morrido a engasgado ao co-
mer uvas no festival Antesteria em Atenas. Homero, o invisual e visionário Homero, terá 
morrido à beira-mar da maneira mais infausta.

E que Homero, o pai divino
da cultura dita grega,
morreu de fome sem cheta
par’enganar o destina!

Vejam se com tais desditas
a ILÍADA a ODISSEIA
e as TRAGÉDIAS de permeio
não tinham já sido escritas!!...
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Como está bom de ver, António Salvado e a sua poesia habitam um tempo e 
uma cultura que sobrevivem ao relógio e ao calendário: quantos dos poetas ao longo da 
história, conheceram a incompreensão, o infortúnio, a indigência até… E porque, como 
temos dito, o tema clássico é intemporal, também a poesia de Salvado percorre anacro-
nicamente as páginas passadas de uma obra adventícia.

Em três das suas mais recente obras, editadas precisamente no corrente ano de 
2014, António Salvado prova à saciedade a sua índole de poeta responsabilizado com o 
mundo helénico e latino: em «Ecos do trajecto»19 António Salvado mantém essa sua pro-
pensão profunda - essa sua necessidade de não perder de vista horizonte clássico que 
sempre o acompanhou afinal. Em ‘Concúbito de Vénus e de Marte’, o autor refaz o amor 
entre os deuses: não são deuses os mortais enquanto amam?

Languidamente Vénus s’estendeu
no seu leito   macio   deleitoso
p’ra receber o deus    apaixonado.
Que beijos imprimiram suas bocas!
[…]20

 O livrinho intitulado ‘Treze odes latinas’ 21, que abre com a citação de Horácio, 
num caminhar dialogado com amantíssima escava liberta Délia - nome de sabor grego, 
nome de quem está indelevelmente, perdidamente arreigado à ilha de Delos - é um hino 
ao amor, à liberdade, à beleza, à harmonia.
 Em ‘Psique e Cupido’22 - paráfrase poética do ‘conto’ de Apuleio, Salvado - e pe-
gando nas suas próprias palavras - edifica «em decassílabos de versos brancos o itine-
rário e o destino dos dois amantes», retendo afinal do famoso canto, «uma encantadora 
história de amor: de amor contrariado mas triunfante».

O nosso poeta revela o mesmo fulgor do amor dos verdes anos, a crença no 
amor imortal e rejuvenescedor que uma reencarnação poética mantém redivivo: eis a 
razão por que António Salvado é imortal … porque imortais são os deuses que ele canta!

[…] a morte, em nenhum tempo acolhida,
há-de ignorar, não passará a cerca
Do nosso anelante lar.23

 

* Historiador, poeta, dramaturgo  e artista plástico. 

19 A23 Edições, 2014
20 Idem, ibidem.
21 Colecção Intemporalidades, ed. Autor, 2014.
22 ‘Psique e Cupido’ seguido / segundo Apuleio, Colecção Intemporalidades, ed. Autor, 2014.
23 ‘Treze Odes latinas’, idem, ibidem.
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PoESÍA Y TErrITorIo EN SALVADo:
uN APuNTE ESPAÑoL
José Amador Martín Sánchez*

Antonio Salvado. Territorio de Luz, territorio de silencio

 En primer lugar tengo que decir que el territorio para un poeta no sólo responde 
a la materialidad que supone nombrar una ciudad, nombrar un  paisaje, en ese sentido 
se puede decir que consiste en lo que cada persona ha hecho de él. Cada individuo vive 
de forma única aquello que otros viven

Sobre tú influencia reconstruyo la vida.

 Luz, camino, verdad, cada individuo amasa la materia y sus circunstancias, re-
construye el espacio sin nombrar, un hueco en el cuerpo de su ser, y el poeta prescinde 
del modelo territorial para someterse a un sinfín de posibilidades a una racionalización 
de sus intenciones que es la visión fragmentada de la realidad que armoniza con la sis-
temática lingüística y su discurso poético.
 El  poema nos acerca al ciclo vital que está presente en su vida la construcción 
del espacio se entiende como un ordenamiento de su experiencia más íntima y se ex-
pande alrededor de su estructura lingüística que existe más allá de la estructura propia 
del entorno, su territorio es su íntima vivencia . El primer territorio de su existencia,

Mi Patria
Es donde nacen las rosas
Eterno su perfume
Persiste,
Mi corazón reposa allí
Y oculta las fronteras
Que la trazan
Que la colorean

 Donde reposa el corazón oculta las fronteras, su corazón reposa en un espacio 
infinito y ese espacio nunca estará definido porque hacerlo supondría limitar la ilimitud y 
cerrar lo que está abierto al Universo.
 Cada poeta define su territorio, hace suyos los distintos territorios como la tem-
peratura  de una naturaleza inasible.
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Dentro de ti se bebe el agua pura
De la vida y por las naves corre el fuego
Que agita el corazón, inagotables
Fuentes de calor y bienestar…

 Esta sinceridad en el decir, instala la palabra en un territorio que determina y 
concreta, que define y hace de su entorno un territorio interior como el carácter íntimo de 
su poesía, en el que existe y se expresa poseído por el sentimiento.

Sobre tu influencia reconstruyo la vida
Y un suspiro de amor restaura el Universo

 La vida es la vida del poeta, su suspiro es la fuerza en la que se restaura el Uni-
verso, espacio que Acontece como un territorio inabarcable
 La Catedral es su interior, su propio interior que apunta a la luz que es otra fe 
brillante y que le mantiene como alma de antorcha.
 La poética de Antonio Salvado busca y se alimenta de la luz, luz que en el poeta 
se hace fe, luz que niega rayas, que borra  límites, fronteras de odio y de peligro.
 El lenguaje constituye un  todo común, un sentimiento que dota a la poesía del 
conocimiento para hacer posible la figuración de imágenes cercanas al hombre para 
que sea extendida en toda su totalidad y hacer de la libertad del hombre una realidad sin 
límites como una medida de lo inmedible.
 La poesía necesita ser un  discurso de vida que recoja el saber y la experiencia 
del poeta y así nos sumerja en los territorios velados que el poeta quiere mostrar, en la 
primigenia esencia de su existencia.
 Iberia es el territorio físico de Antonio Salvado, su descripción se convierte en un 
espacio cercano

Cumbre o base de una vieja Europa,
Surge Iberia extendida y sinuosa
En montañas y ríos por la orilla…

 Y sin embargo Iberia es una metáfora en el corazón y, por tanto en el sentimiento 
del poeta, amoroso sentimiento, sensorial que abarca el espacio visible.
El concepto de Iberia se hace universal, al afirmar 

Iberia es hoy el mundo
Repartido por los cinco continentes

 Iberia deja de ser una realidad física para hacerse un  sentimiento extendido por 
el Universo, relacionado con una especie de Patria Universal. Ya no es la Península base 
de la vieja Europa, descrita en los primeros versos, para terminar siendo un concepto 
abstracto, un espacio universal, sin fronteras ni límites…
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 Una reflexión también sencilla y tratada con gran amor es el territorio  de la Pe-
queña Aldea, descripción íntima y llena de sensibilidad

Media docena de casas, construidas de humildades, algunos huertos..
Pero algún día cualquiera, hecha la diáspora, ahí misión cumplida 
se vuelve…

 Imágenes de ausencia, recuerdo, retorno, nuestra tierra, nuestro principio siem-
pre va con nosotros, constantemente en Antonio Salvado.

“Contigo me comprendo
Oh tú que eres como mi principio
Y serás mi fin”

 Afirmación firme, lenguaje de un  territorio interior, certeza  del lugar donde se 
nace Recuerdo a Cavafis

Dijiste: “Me iré a otra tierra, me iré a otro mar.
Otra ciudad aparecerá mejor que ésta
Cada esfuerzo mío será destinado a una condena
Y está mi corazón – como un muerto enterrado…
Donde dirijo la mirada, donde miro
Tus negras ruinas de mi vida veo aquí”

 El territorio ocupa, pues, la visión de Antonio Salvado, la tierra, su tierra, la ciudad, 
la Catedral, la aldea, se asoman como objetos como parte de sí mismo y su interpreta-
ción se hace la verdad que la estructura y es la suma de elementos la que configura el 
territorio de Salvado, no incurre en error al decir 

queda un espacio sin nombrar, un hueco sin definir

un territorio, una ciudad… no sólo responde a la materialidad observada, es lo que el 
poeta hace de ella.
 Cada poeta tiene su territorio… crea su Universo poético y  lo ama, como ama su 
sentimiento a la manera de sus circunstancias y de sus sueños.
 Un mismo paisaje es un paisaje distinto para cada persona, para Salvado el pai-
saje es territorio íntimo de su alma que se prolonga en un Universo de presencias.
 He dejado para el final los versos para mi más profundos para la reflexión.

Cercados por la esperanza, traspasados
Por el quejido, tenemos la certeza
Dela Hora en el día a día del límite
Del muro edificado en nuestro espíritu.
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 Mi reflexión sobre este poema me lleva a la ciudad, la ciudad de muros altos, 
muros de indiferencia, muros de soledad. las sombras se oculta la verdad del día, esta-
blecen el límite real de la vida de la ciudad.
 Los rayos de esperanza llegan llenos de luz, de la luz que percibe Antonio Salva-
do cuando dice 

Tenemos la certeza de la Hora en el día a día del límite
Del muro edificado en nuestro espíritu.

 La poesía de Salvado es poesía ligada a los territorios que ama que conforman 
su existencia

 Portugal como tierra del alma. Portugal como flor perfumada con la Saudade. 
Portugal en medio de la oración de un fado, Portugal en tantas partes de la Diáspora, 
Portugal, simplemente eternizada por la poesía de Salvado, al igual que lo es por la de 
Luis de Camoes, Portugal como centro de los territorios amados del poeta de Castelo 
Branco.

SALAMANCA,  OCTUBRE 2014

* Ensaísta. fotógrafo de arte. Antologiador.
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A LIção Do HIBISCo ou 
A ESPIrITuALIDADE Do PoETA
José d’Encarnação*

 Não acredito! No chão jazes agora, com as cinco pétalas murchas enroladas 
sobre si mesmas, como que suavemente amortalhadas, a esconder o orgulhoso filete 
de cinco resplandecentes anteras amarelas que ainda ontem se mostrava ufano no seu 
esplendor, numa sedução de mui gulosos insectos, dir-se-ia.
 Saudei-te ontem, quando, no meio do verde vistoso das folhagens, desabrocha-
vas essas pétalas, também elas a ostentar um amarelo-torrado bem vistoso. Efémera 
foi, pois, a tua existência, flor!
 E, agora reparo, já em teu lugar, num caule ao lado, outro botão surgiu, numa 
esperança de amanhã ser ele a deliciar-nos a vista!
 E dei comigo a reflectir na lição: resplandeceu, deu o que tinha a dar e, passado 
o seu tempo, serenamente, caiu no mármore do jardim, à espera que a recolhessem e lhe 
dessem o destino habitual, o regresso à terra, no desejo de a fertilizar.
 Assim o Poeta. Como o pintor, o fotógrafo, o músico.... Na captação do momento 
significativo e significante do dia-a-dia - que «o caminho se faz por entre a vida», escreve 
António Salvado. 

 Não, não sou poeta! Gosto, porém, de saborear as palavras bem escritas!
 Por dever de ofício, dado que a Associação Cultural de Cascais a que pertenço 
se dedicou a divulgar poetas ditos ‘populares’, leio e releio poemas e até ouso escrever 
prefácios e fazer apresentações. Ousadia pura, já sei! Designadamente a partir do dia 
em que, já muitas rimas me haviam passado pela mão, propus a um colega que, se lhe 
aprouvesse, diligenciasse no sentido de se publicar num jornal singela nota de leitura 
acerca de um livro de poemas seu. Não lhe aprouve, porque, esclareceu-me, para eu 
compreender a sua poesia, teria de a ler e meditar toda, todos os livros que publicara!... 
Reduzi-me, pois, à minha insignificância, garanti-lhe que doravante não mais quereria 
fazer o papel do sapateiro que pretende ir além da sua chinela.
 De novo me surgiu o dilema agora, quando me foi comunicado este honroso 
convite! Que vou eu dizer? Nada sei de terminologias técnicas, daquelas frases plenas 
de teoria e de mui elaborados conceitos, eu que, mais do que nas Universidades oficiais, 
venho diariamente aprendendo naquilo que amiúde se exara no facebook: «formado na 
Universidade da Vida»! E, por outro lado (o que é ainda mais grave!...), que li eu do vastís-
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simo reportório de António Salvado? Nada, praticamente nada! Rematada é a ousadia, 
por conseguinte, que só enorme complacência se arriscará a perdoar!

 Que me seduz nos Poetas? Essa sua enorme capacidade de captarem o instante.
 Leio amiúde Poesia – III, de José Gomes Ferreira. Encanta-me, por exemplo, a 
«canção daquela borboleta verde que vi, há momentos, aturdida num passeio de Cam-
polide» (XX, p. 23):

 Borboleta verde,
 aqui não há flores.
  - procuras nas pedras
jardins interiores?

 E pergunta-lhe, ainda, se procura «perfumes dormidos» ou «flores geladas» 
para, no fim, lhe declarar:

 Borboleta verde,
 chama quase morta.
 - Também eu, também,
 aos tombos nas pedras,
 não encontro a Porta.1

 De insignificante pormenor se faz meditação, se tiram lições, se buscam senti-
dos… O hibisco há pouco, a borboleta agora!
 Ao andar, nos encontramos connosco e com os outros. E também com o Outro, 
Deus, na Sua dimensão imprescindível, queira-se ou não.
 Encontro que António Salvado fortemente consciencializa em Na Sua Mão 
Direita,2 um livro deveras especial, impregnado de ressonâncias bíblicas: a evocação dos 
apóstolos Paulo, Pedro e Judas numa procura de perdão; a «água niveal de Siloé», sím-
bolo da purificação por que se anseia; a via-sacra da vida, «noite amarga» em busca de 
«um som de claridade» que anime e revigore…
 A epígrafe que abre o volume não deixa dúvidas: vem de Antero a inspiração. Do 
bem conhecido soneto «Na mão de Deus», que assim começa:

 Na mão de Deus, na Sua mão direita,
 Descansou afinal meu coração.3

 Ofereceram-me um livro estranho,4 onde se dá conta de que, com 51 anos de 
idade, uma matrona romana, Apronénia Avítia, que teria vivido no século IV da nossa era 
(também essa uma época de grandes interrogações religiosas!), ia fazendo em tabui-
nhas de buxo, ora encontradas e traduzidas, anotações diárias sobre os mais diversos 

1 FERREIRA (José Gomes), Poesias III, Círculo de Leitores, Lisboa, 1971.
2 Edições Sirgo, Castelo Branco, 2013.
3 QUENTAL (Antero de), Sonetos Completos, nº 299 de Livros de Bolso Europa-América, Mem Martins, s/ d., p. 149.
4 GUIGNARD (Pascal), As Tábuas de Buxo de Apronenia Avitia, Livros Cotovia, Lisboa, 1999 (a 1ª edição, em língua francesa, da Gallimard, é de 1984).
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assuntos: listas de compras, episódios quotidianos, impressões de caminho… A mim o 
que mais me chamou a atenção, porque o sinto, foi a explicação que o autor dá na apre-
sentação (p. 20):
 «Este diário é daqueles que um belo dia obedecem de repente a uma intimação 
irresistível imposta sem dúvida pelo sentimento da morte, mas a hipocondria domina, 
tornando subitamente necessário anotar com minúcia o estado de saúde, os pormeno-
res das refeições, das crises, dos humores e das insónias».
 Creio que também para António Salvado escrever poesia é assim a modos de 
um halo vital, imprescindível, omnipresente. Não direi que são seus livros um diário, mas 
eles retratam fielmente a sua forma de estar no mundo: sentimentos, perplexidades, 
alegrias, lirismos de mui suave recorte… E este Na Sua Mão Direita marca, no recanto 
perdido e achado do seu ser, aquela necessidade íntima de se interrogar sobre o Além, 
a transitoriedade da vida, o íntimo desejo de, alfim, repousar de uma existência que mui 
apressadamente se nos escoa por entre os dedos e… para onde é que ela vai ou nos leva?
 Em momento de pausa, uma das personagens do livro Desculpe Sr. Nobel, de 
Maria Helena Ventura, cai em si e interroga-se: 
 «Há fracções de tempo em que o olhar agarra fios de luz vividos e os entrelaça 
com outros por viver, a cabeça ocupada a tecer relatórios de ontem, de amanhã. Hoje, 
agora, esta porção de existência ao alcance da mão, fica a planar na linha do horizonte, 
mais longe do que passado e futuro. Porque não alimentamos a vontade de a vestir de 
cores alegres? Só a cor sépia do que foi e o matiz do que será têm magia?».5

 O tempo. A sua relatividade fugaz. O momento que urge saborear, como António 
Salvado escreve no poema «E tudo é memorar...» inserto em Sinais do Fluiŗ  2014, p. 23:

 D’ilusões, de miragens se edificam
 os curtos espaços num mudável tempo,
 se fazem pontes, metas com limites
 mas que se julgam indeléveis, firmes.

 Que passado futuro nos contempla
 no remoinho informe do fluir;
 na fé de que o façamos só presente
 a ser lembrado   como tal   um dia?
 É Na Sua Mão Direita uma oração!

 Impressionou-me mui favoravelmente - quando, ainda moço, estudei pela pri-
meira vez a antiga civilização egípcia - a informação de que, ao pressentirem aproximar-
se o fim do seu percurso terreno, os egípcios procuravam retirar-se para mosteiros e aí 
apreendiam as regras exaradas n’O Livro dos Mortos, espécie de manual de passagem.
 No credo católico, súmula de dogmas professados, diz-se, a dado momento, 

5 Edições Saída de Emergência, S. Pedro do Estoril, Julho 2014, p. 72.
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que, após a Sua breve vida na Terra, Jesus «subiu aos Céus, onde está sentado à direita 
de Deus Pai». Inspirou esta expressão o pendor filosófico de Antero de Quental e foi esse, 
já se disse, o mote escolhido por António Salvado.
 30 títulos: 28 poemas propriamente ditos, assumindo alguns a forma de soneto 
mas sem obediência a rima; uma longa oração de prosa poética - «Fere-me os olhos a 
Tua Luz» (p. 37-38) - e o «Secreto Lugar», em jeito de coroa de cinco sonetos.
 Ressonâncias bíblicas: um «salmo com gratidão» (p. 36), de que transcrevo:
 «Louvor às palavras, admirável criação, que me deixam dizer louvor e, ainda, 
muitos outros sentidos de ternura».
 «Grato a Ti, Senhor, por em cada instante me re-ensinares a manter-me 
sob a Tua luz, com fé maior e com a mais viva esperança».
 Por todas as páginas, dominante, o diálogo com o Senhor: numa prece «sem 
melodia, mas de amor ornada»; na consciência do «débil pó» que nos conforma, no de-
sejo místico de, esquecido o tempo e ultrapassado o espaço, a serenidade enfim chegar:

 «O coração nas mãos a Ti entrego
 A minh’alma em sossego qu’estremece
 Quando souber, Senhor, que é a Teu lado.

 Na Sua Mão Direita, um testemunho, pois, inesperado: mensagem impregnada 
de uma tranquilidade que é hora de procurar.

*Professor  universitário. Cronista. Ensaísta (especialista em temática da História romana).
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ANToNIo SALVADo                        
EL ABISMo DE Lo INTErIor
José María Muñoz Quirós*

 La poesía siempre se construye con la mirada y la percepción personal e íntima 
de quien la afronta, con la insinuación del constructor de espacios, con la capacidad de 
asumir lo más libre en un ámbito de sensaciones y de hallazgos.
Esa es la aventura, la senda por donde se encamina el poeta cuando busca, intensamente, 
la creación en la palabra. Y desde esa simbiosis, la poesía se va reafirmando, se va nutrien-
do de sus conceptos, de los horizontes que anhela, hasta que consigue llegar hasta la cima 
de la belleza.
 El poeta se abisma en lo más auténtico, se desliza por las profundidades del in-
terior, del silencio hondo de esa sima,  y habla con palabras de luz y de misterio. Y en 
este trance nos encontramos con Antonio salvado, maestro de este ser y de este estar en 
lo poético. Porque aquí es donde radica la verdadera identidad, el verdadero destino del 
constructor de universos poéticos. Se instrumentaliza el lenguaje para transmutarlo, para 
convertirlo en poema: desde esa metamorfosis, la voz (tan esencial en todo poeta) se va 
gestando, va dejándose oír, se hace presente; ese es el destino de un verdadero poeta, de 
un poeta necesario: hacerse escuchar desde la diferenciación de su mundo, de su decir, no 
desde la simulación o la inutilidad de la palabra.
 Antonio Salvado encuentra la luz de su voz en tres grandes tonos, en tres dimen-
siones alentadas por la urgencia del decir:
 A través de la intimidad volcada hacia adentro, ser en palabra misteriosamente 
suya, plena, auténtica, que camina paralelamente con su existir y su paso por la coti-
dianeidad.
La desnudez capaz de desposeerse de las inutilidades de lo no poético, de la grandilocuen-
cia de lo vacío, de la banalidad de lo inútil.
 La presencia de lo trascendente donde Antonio Salvado escribe más allá de la 
escritura, cuando vislumbra horizontes más lejanos, más claros, más profundos. El poeta 
nunca se detiene en esa trivialidad que azota a la poesía actual, ni se desvanece en can-
tos huecos. Como escribió A. Machado, nunca se detiene como “los tenores huecos/que 
cantan a la luna…”, y también de una manara machadiana “converso con el hombre que 
siempre va conmigo/quien habla solo espera hablar a dios un día…”, y se determina así la 
existencia, la plenitud con la que recibe los hondos caminos de lo poético en su respiración, 
en su espíritu y en su verdad creadora.
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 La poesía asiste al poeta de la misma manera que la luz se encauza en las cosas, 
y las delimita en un estado de grandeza y de intensidad. Antonio Salvado, en su antología 
mínima, muestra su preocupación por el surgir de las cosas, por las certezas necesarias 
que se acrecientan en el contacto con la realidad: “de los ojos y las manos brotan las co-
sas”, y desde esa contemplación que mira y acaricia el mundo, el poeta resurge como un 
hacedor de infinito.
 La poesía de A. Salvado sugiere una intensa capacidad de sorpresa, de creación 
minuciosa, de serena plenitud. Nos dice en uno de sus versos ”no precisabas de mila-
gros…”  y nos invita al entusiasmo de lo pequeño, a lo que se aposenta en la vida, a lo  que 
surge del vivir sin extrañas especulaciones de lo cotidiano, sin sorpresas más allá de lo 
verdaderamente poético.
 La poética que sustenta su obra debe ser observada desde una amplitud cierta y 
luminosa. Convive con la tradición más certera, con la palabra en el tiempo que decía Ma-
chado. Un escritor como él conoce perfectamente a los clásicos, y se acerca a ellos para 
saciarse de su continuada modernidad, y desde esa compenetración dialogan, habitan un 
espacio común y diáfano.
 La poesía necesita los laberintos que las palabras nos regalan, precisa de su in-
tensidad, de su equilibrio y de su multiplicidad emotiva y comunicadora. No hay otra po-
sibilidad para sobrevivir en ese inmenso sentido de la luz en el que se percibe la urgencia 
de poetizar indagando en lo que construye su mundo personal, más allá de todo lo que 
preocupa al poeta.
 Así nos transmite su identidad creadora : un incesante privilegio de galerías inte-
riores, y con ese presagio de amor, como él mismo nos indica en uno de sus bellos poe-
mas: “porque el amor - una conquista lenta -- / precisa del pasado y del presente/ cuando 
construye el futuro…”, y en ese abrazo con la temporalidad se van nutriendo las imágenes, 
las ideas, las palabras, los versos, los poemas y toda la obra proteica y honda del poeta.
 Los días del vivir son también los días del ser, las esencias que intuyen una ver-
tiente luminosa de proximidad y búsqueda. Todo poeta verdadero (y Antonio Salvado lo 
es) se asienta en ese conocimiento del tiempo, lo reconstruye a su manera y se aproxima 
hasta sus orígenes, desde una dimensión personal, para encender, iluminándolas, las co-
sas que permanecen a oscuras. Porque el poeta se transforma entonces en un extraño 
contemplador de lo pequeño, de lo esencial y de lo misterioso, en una voz necesaria para 
conocernos y  para percibir ,con mayor claridad ,nuestra existencia y nuestro destino.

*Professor universitário. Poeta. Diretor de Publicações.
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“ouToNo”
DE ANTÓNIo SALVADo  
E  KouSEI TAKENAKA
Joana Ruas*

 O livro de haicai de António Salvado, Outono, ilustrado com sumi-e   de Kou-
sei Takenaka,  tem  tradução espanhola de Alfredo Pérez Alencart e japonesa de Na 
Oshiro. Em Outono, os haicai do poeta António Salvado acolhem-se  à  sombra tutelar 
e inspiradora de dois grandes poetas japoneses : Matsuo Bashô e Den Sutejo, a  sua 
discípula. Como nos recorda Alfredo Pérez Alencart, na sua introdução intitulada Firme 
Tranquilidade, a ligação afetiva de António Salvado à poesia oriental, nomeadamente 
chinesa, é de longa data , ligação que o aproxima não apenas da poesia  do grande 
Wang Wei (701/761), como aflora, a par da poesia tradicional japonesa, a personali-
dade  controversa de Okakuro Kakuzo (1862/1913) de cujo Livro do Chá (Chanoyu ou 
cha-no-yu), publicado em 1906, o poeta António Salvado recolheu um fragmento para 
o seu livro Flor Álea. 
 Embora se lhe não refira expressamente em Outono, deve-se a  Okakuro Kakuso 
a primeira abordagem sistemática do sincretismo cultural nipónico , tarefa que nos pos-
sibilitou a compreensão dos conceitos e vivências de que estão impregnados quer os 
haicai de António Salvado quer os sumi-e de Kousei Takenaka. Okakura Kakuzo  que teve 
uma educação ocidental, viveu na época da Restauração Meiji, altura  em que o Japão se 
abriu de novo ao Ocidente.  Estando a cultura japonesa  impregnada de influências ainu, 
polinésias, coreanas, paleo-siberianas, chinesas e indianas, como historiador da arte 
asiática, Okakura esforçou-se por estudar e preservar este imenso e rico  legado históri-
co que se foi desenvolvendo ao longo dos  sucessivos reinados nipónicos. Tendo viajado 
intensamente pela Ásia, Okakuro Kakuso considerou que, em síntese,  o Confucionismo, 
o Taoismo e o Budismo constituíam as três principais raízes da cultura japonesa, tendo 
desenvolvido a ideia de que  culturalmente, a Ásia faz  parte de uma única comunidade.
 Na Índia, Okakura Kakuso partilhou muitos dos ideais do círculo da família de 
Rabindranath Tagore (1861/1941), figura proeminente do Renascimento Bengali como 
poeta e líder, círculo de que faziam também parte o cientista Jadish Chandra Bose 
(1858/1937) e o pai do cinema indiano, Satyajit Ray (1921/1992). Contudo, foi sobretudo 
através de Elisabeth Margaret Noble (1867/1911), descendente de revolucionários repu-
blicanos irlandeses e que vivia em Calcutá, que Okakura estabeleceu laços com o movi-
mento político e espiritual chamado Advaita Vedanta ( a indivisível totalidade dos Vedas) 
de Swami Vivekananda (1863/1902), partilhando com os membros deste grupo  ideais  
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como a oposição ao imperialismo ocidental e a resistência aos valores ocidentais que 
estão na base dos seus livros Ideals of the East with Special Reference to the Art of Japan 
(1903) e Awakening of the East (1904). O prefácio de Sister Nivedita, nome por que era 
conhecida  na Índia Elisabeth Margaret Noble, em The Ideals of the East with Special Re-
ference to the Art of Japan , é um  trabalho pioneiro pois para Sister Nivedita, o estudo da 
história da arte era concebido na perspectiva da unificação nacional , tese que viria a ex-
por no seu livro publicado em 1907 , The Function of Art in Shaping Nationality, obra  que 
trouxe para a sua causa o estudioso Ananda Coosmaraswamy (1877/1947) do Ceilão 
que viria a integrar  o movimento de unidade nacional singalês . Okakura Kakuso, acusa-
do de ter exacerbado o nacionalismo  que estaria na base do expansionismo militarista 
nipónico, a equidade em relação à sua memória exige que se esclareça que, tomando a 
Ásia como uma totalidade, e integrando a arte japonesa cujas raízes provinham da Índia, 
China e Coreia, no universo da arte asiática,  ao considerar o Japão  como parte   e   não 
como centro, o  seu ponto de vista não era nacionalista mas asiático. Com os escritos 
de  Okakura Kakuso, o Japão , que nessa época se abriu de novo ao exterior, tomou 
consciência de si mesmo. Okakura Kakuso que escreveu que «A arte é uma realização da 
vida produzida ao longo das idades», propunha-se apenas dar as boas vindas ao que de 
novo se anunciava no renovamento das artes com a abertura do Japão ao Ocidente sem 
perder o que ao longo dos séculos os artistas japoneses haviam produzido . A entrada 
em massa de bens e ideias ocidentais e a sua complexa integração na cultura japonesa 
foram deste modo aplanadas através de referências a  valores ancestrais. O Japão era 
então tido como um espelho da consciência asiática e o guardião das tradições da Ásia, 
embora segundo alguns críticos, no labirinto do asiatismo, na invenção da Ásia se ia 
desenvolvendo o conflito entre pan-asiatismo e nacionalismo.
 Desde a chegada à ilha de Tanegashima dos primeiros portugueses então ali 
chamados  os Nanbanjin, «bárbaros do sul», que  portugueses e japoneses partilham  
uma história comum. Através do comércio marítimo luso que levou  à fundação duma 
nova cidade japonesa, Nagasaki, os nipónicos importaram algumas das invenções  mais 
revolucionárias do ocidente cristão: a imprensa de caracteres móveis e a espingarda, in-
venções que  influenciaram  decisivamente a história nipónica pois  em meados de Qui-
nhentos, vários grandes dáimios  digladiavam-se pela hegemonia nacional numa longa 
guerra civil. Devido à espingarda, Oda Nobunaga (1534/1582) , tendo obtido um grande 
triunfo na batalha de Nagashino (1575), pôs fim à guerra civil , acelerou o processo de 
centralização, conduzindo o país para uma paz duradoura. A arte de fundir os caracteres 
nipónicos introduzida pelos padres, criou a Imprensa que existiu de 1591 a 1614 , sendo 
as obras então  publicadas  quase  exclusivamente de interesse religioso. Segundo o 
filólogo japonês Tsujiro Koga, chegou a haver 4000 palavras de origem portuguesa na 
língua nipónica tendo-se conservado 300.Assinala ainda a influência  de temas portu-
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gueses na literatura japonesa em especial na obra do poeta Kitahara Hakushu e nos 
romancistas  Akutagawa Ryunosuke e Shusaku Endo.   Shusaku Endo que prefaciou  um 
dos livros de  Armando Martins Janeira, abordou no seu romance Chinmoku ( Silêncio), 
o tema da evangelização do Japão, as perseguições religiosas e a organização clandes-
tina dos cristãos. Shusaku Endo, no drama Ogon Kuni, apresenta a história verídica do 
missionário português Padre Cristóvão Ferreira. Segundo o Professor Shintaro Ayuzawa, 
o ano em que o primeiro barco ocidental aporta ao Japão, abre o período moderno da 
história japonesa, «os bárbaros do sul», os portugueses, deixaram no Japão uma heran-
ça única na sua cultura.
 O público, em Portugal, cedo teve conhecimento da cultura oriental, nomeada-
mente a japonesa. António Galvão, no seu Tratado, deu-nos conta da descoberta das 
ilhas nipónicas por aventureiros portugueses desligados das estruturas do Estado Por-
tuguês da Índia que aí chegavam nas naus do trato. Em 1514, Tomé Pires, na sua obra 
Suma Oriental, utiliza a palavra «Japam» para designar as ilhas do Sol Nascente. Com 
a Peregrinação de Fernão Mendes Pinto, o Japão ficou conhecido como a pestana do 
mundo. Por sua vez, Luís de Camões foi o primeiro europeu a incluir o Japão numa obra 
literária ao citá-lo nos Lusíadas: «he Iapão, onde nasce a prata fina/ Que ilustrada sera 
coa ley divina» .
 Os japoneses foram  confrontados com a religião católica pelos portugueses. 
Até 1727, a Europa culta teve conhecimento das religiões do Japão  apenas através das 
Cartas dos Padres da Companhia de Jesus publicadas em 1579 sob mandato do  Ar-
cebispo de Évora, D. Teotónio de Bragança. Em 1595  é publicado o Dictionarium Lu-
sitanicum ac Japonicum, dicionário que foi aproveitado na elaboração do Dictionnaire 
Japonais-Français, segundo o declara o seu autor, Léon Pagés. A este dicionário seguiu-
se outro, o Rauyoxu, impresso em caracteres chineses em Nagasaki (1598-1599 ). Em 
1603 apareceu o Vocabulário da Língua do Japão em português. Foram pois os padres 
portugueses que primeiro sistematizaram a gramática do japonês e entre 1604 e 1608 
foi publicada a Arte da Língua do Japão. O Padre João de Lucena (Trancoso 1549/Lisboa 
1600), escreveu História da Vida do P. Francisco de Xavier, obra publicada em Lisboa em 
1600 e posteriormente  traduzida para italiano, espanhol e latim. Em 1634 o Padre João 
Rodrigues Tçuzzu escreveu uma História do Japão.
 O conhecimento do Oriente e o fascínio pela sua cultura foi posteriormen-
te aprofundado em diversas modalidades, como observou Armando Martins Janeira 
(1914/1988) na sua alocução O Oriente e o Futuro de Portugal. Neste texto, Armando Mar-
tins Janeira aponta Eça, Antero, Camilo Pessanha, Feijó, Wenceslau de Moraes e Fernan-
do Pessoa como os criadores portugueses que se inspiraram nos valores orientais. No 
entanto, seria Wenceslau de Moraes e o próprio Armando Martins Janeira a interpreta-
rem e compreenderem a riqueza espiritual e a profunda sabedoria do mundo oriental. A 
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Armando Martins Janeira se deve um conhecimento profundo de Wenceslau de Moraes 
cuja obra e vida  divulgou dedicando-lhe  três livros: O Jardim do Encanto Perdido, Pere-
grino, Um Intérprete Português no Japão. Por sua vez, em 1993, o historiador Daniel  Pires, 
tendo reunido documentos fotográficos sobre a vida e a obra de Wenceslau de Moraes, 
reconstituiu, a partir deste acervo, o percurso existencial e literário do escritor, numa 
obra patrocinada pela Fundação Oriente e  intitulada Wenceslau de Moraes:fotografia.
 Para um conhecimento da cultura do Japão em Portugal, Armando Martins 
Janeira criou na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de 
Lisboa, o Instituto de Estudos Orientais, único no país e oferecendo uma biblioteca es-
pecializada sobre o Oriente. Armando Martins Janeira possui uma extensa obra literária 
em que figuram : Japanese and Western Literature e ainda Figuras de Silêncio, O Impacte 
Português sobre a Civilização Japonesa, The epic and tragic sense of life in Japanese Li-
terature e Caminhos da Terra Florida. Para uma recolha de informações sobre a sua vida 
e trabalhos literários ver o catálogo da exposição organizada pela Câmara de Cascais: 
Nova Peregrinação - Armando Martins Janeira. O catálogo contempla uma bibliografia 
de Wenceslau de Moraes, nela assinalando as seguintes obras : Wenceslau de Moraes - 
Cartas do Extremo - Oriente, Lisboa, Fundação Oriente, com introdução e notas de Daniel 
Pires; O Culto do Chá , obra editada pela Vega ;  referências aos filmes que Paulo Rocha 
realizou  sobre Wenceslau de Moraes : A Ilha de Moraes e ainda A Ilha dos Amores. No 
que aos estudos orientais se refere, o Centro de História Além-Mar da Universidade Nova 
de Lisboa, publica o Bulletin of Portuguese / Japanese Studies cujo editor é o historiador 
João Paulo Oliveira e Costa.
 O interesse pelas religiões orientais despontou com a divulgação dos seus ensi-
namentos através da Sociedade Teosófica fundada em Nova Iorque  em 1875 por Helena 
Petrovna Blavastsky (1831/1891) e pelo Coronel Henry Steel Olcott (1832/1907),escritor, 
advogado e jornalista. Muitas foram as escritoras que se notabilizaram pelas suas obras 
teosóficas como Annie Besant (1847/1933) e Alexandra Davis-Neél (1868/1969) , pere-
grina, feminista e anarquista, autora de uma vasta obra, tendo sido a primeira mulher de 
origem europeia a residir em Lhassa no Tibete. Em 1893 realizou-se nos Estados Unidos 
o primeiro Parlamento Mundial das Religiões. Entre os delegados oriundos dos países 
asiáticos contava-se o japonês Soyen Saku. Contudo, foi o seu discípulo D. T. Suzuki 
quem se viria a tornar o mais importante divulgador do Zen no mundo ocidental. 
 A palavra Zen é a tradução japonesa de Ch´an que, por sua vez, deriva da pa-
lavra indiana dhyâna, todas significando um estado de meditação profunda em que o 
momento presente é vivido com total atenção e consciência límpida. Quando o budismo 
chegou à China vinha impregnado da cultura indiana pois Buda era um príncipe indiano 
do século IV A.C e a religião indiana caracterizava-se pela busca da realidade absoluta 
do Universo que se encontra por detrás de todas as aparências e de todos os contrários. 
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Nos Upanishads, as escrituras hindus, esta Realidade é designada pelo nome de  Brah-
man. Ao espalhar-se na China, o budismo foi profundamente influenciado pelo taoismo 
que tinha por base os ensinamentos de Lao Tse, ensinamento que aí florescia havia mais 
de mil anos.Com a fundação na China, no século IV, da Escola da Luz  Interior ou Ch´an, 
oficializou-se esta fusão do entendimento hindu-budista com a filosofia taoista.
 Grandes poetas como Ezra Pound, T.S. Eliot e William B. Yeats, e prosadores  
como  Lovecraft , Aldous Huxley, Lawrence Durrel, Herman Hesse e  André Malraux re-
ceberam do Oriente inspiração. Igualmente nas artes, com Van Gogh, Gauguin, Monet, 
Toulouse Lautrec e Manet, entre outros. Na ciência, muitíssimos foram os cientistas 
que se interessaram pelas filosofias orientais , alguns tinham mesmo conhecimento do 
sânscrito como era o caso de Werner Heisenberg,  Einstein, Openheimer, o pai da bomba 
atómica,  e de antropólogos como Margaret Mead e Gregory Bateson , este último con-
siderado um dos grandes visionários do século XX. A  herança profissional  de Gregory 
Bateson  acha-se no Instituto de Estudos Interculturais da Biblioteca da Universidade da 
Califórnia em Santa Cruz.
 O Zen é um sistema de princípios e práticas de origem budista e taoista destina-
do a dar a cada um a experiência da eternidade e, numa fração de segundo, a revelação 
da divindade que se encontra presente em todos os seres. No princípio dos anos cin-
quenta, o Zen tornou-se uma corrente em voga entre os meios intelectuais e artísticos 
tendo sido adotado pela beat generation  de que faziam parte William Burroughs, Allen 
Ginsberg, Jack Kerouac, Gary Snyder , Alan Watts e Gregory Corso . Em plena ditadura 
militar, no Brasil, entre as décadas de 60 e 80, São Paulo abrigou o grupo dos beats pau-
listanos  de que faziam parte , entre outros,  Roberto Piva, Cláudio Willer, Roberto Bicelli 
e Antonio Fernando de Francheschi. Segundo o poeta e ensaísta Cláudio Willer, Roberto 
Piva teria na sua obra absorvido a estilística fragmentada que caracteriza o estilo dos 
vagabundos iluminados americanos e uma temática que aproximando o contemporâ-
neo do arcaico, mergulha as suas raízes místicas em Platão e Plotino, corrente já patente 
na obra de  William Blake e Walt Whitman. Segundo o escritor João Silvério Trevisan, 
a maior coerência de Piva foi  ter sido fiel à não separação entre poesia e vida, o que o 
levou  adotar um modo de vida de um anarquismo místico que sedimentou a orientação 
basicamente transgressiva dos costumes do seu tempo. No dizer de Cláudio Willer , Ro-
berto Piva seria o expoente de uma corrente literária em que a valorização da pobreza e 
o extremo individualismo se afirmaria em oposição ao capitalismo e à massificação  da 
cultura. 
 Em Portugal, graças ao  fecundo trabalho de Armando Martins Janeira  e ao de 
Ingrid Bloser Martins florescem no país escolas de Ikebana e como Armando Martins 
Janeira o praticou, também poetas como Ana Hatherly, Casimiro de Brito, Albano Mar-
tins, Joaquim Feio, António Graça de Abreu, Ingrid Bloser Martins , Joana Ruas e Pires 
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Laranjeira se têm exprimido na forma da poesia haiku . Contudo, apenas duas obras 
se inspiraram de forma sistemática na estética do haiku : o livro de Leonilda Cavaco 
Alfarrobinha intitulado, O Respirar das Flores, livro ilustrado pela artista plástica  Takae 
Nitahara com  belas pinturas  colhidas das paisagens dos campos e do mar do Algarve  
e executadas segundo a técnica e o estilo ocidentais, publicado em 2007, e Outono de 
António Salvado, publicado em 2009.  A grande maioria dos poetas portugueses que 
se exprimiram pelo haiku, usando embora a sua forma de poema de 5/7/5 sílabas, nele 
verteram aforismos ao gosto ocidental. Leonilda Alfarrobinha inspira-se no modelo ja-
ponês do haiku sem contudo se subordinar à disciplina rigorosa da estética zen. Outra 
foi a abordagem de António Salvado à estética zen implícita no haiku tradicional que 
floresceu a par da pintura no período Edo. 
 António Salvado oferece-nos , ao longo da sua vasta obra, uma poesia rica de 
ressonâncias gregas e orientais. Nascido e criado em Castelo Branco , a severidade da 
paisagem da Beira Interior, espelhando-se  no rigor do seu estilo poético , envolve-o 
numa atmosfera onde a solidez do frio granito ombreia com vinhedos e olivais  impreg-
nando a sua poesia  de uma doçura mediterrânica. Ousando franquear, qual navegante, 
os amplos horizontes da cultura oriental, a poesia de António Salvado torna-se num 
acontecimento simbólico que se traduz na coexistência pacífica entre o legado da cul-
tura grega e o da cultura oriental. Muitos estudiosos deste fenómeno encontram o traço 
evidente desse encontro de culturas no sorriso helénico de Buda patente na estatuária 
de Gândara e na serenidade budista dos rostos e na flexibilidade graciosa das posturas 
corporais  na  estatuária grega do período arcaico.
 No Japão, como o nota Paul Claudel em ĹOiseau noir dans le soleil levant, des-
de o desenho de uma montanha a um gancho do cabelo ou a uma taça de saké, tudo 
obedece a um estilo. Vejamos, pois, como o poeta António Salvado e o japonês Kousei 
Takenaka enfrentaram este desafio pois a meditação zen disciplina o espírito para o que 
se poderia considerar a ausência, na expressão poética, do Eu enquanto sujeito da sua 
história, para realizar o que na tradição poética oriental se exprime na eternidade do mo-
mento. Em António Salvado, a aliança entre as duas culturas passa pela comunhão da 
totalidade da existência num caminho de ascese. Como os místicos cristãos , os budis-
tas esforçam-se por afastar  por completo do espírito as imagens de molde a alcança-
rem a imagem  Zen: dois espelhos um em frente do outro de modo a que  reflitam apenas 
o vazio. Wenceslau de Moraes que se converteu no Japão ao Budismo , dá-nos nos seus 
escritos um retrato impressionista do Japão  através do culto da beleza, sobretudo da 
beleza feminina, da musumé que designa como «a obra prima do japonês», transfor-
mando o culto da beleza em objeto de paixão amorosa. Na sua abordagem à poética 
japonesa, António Salvado liga-se sobretudo às expressões estéticas que tomam uma 
projeção religiosa, numa aproximação a uma literatura compatível com a espiritualidade 



/ 113

mas num território aberto a outros domínios. Roland Barthes , na sua obra Sade, Fou-
rier, Loyola, estabelece a diferença entre a meditação inaciana e a búdica. Na meditação 
preconizada por Santo Inácio de Loyola, a  concentração para o despojamento do eu 
inaciano é no sentido da obediência enquanto  a concentração para o despojamento 
do eu budista é para a liberdade. Segundo Roland Barthes, a ascese inaciana cega pela 
força do hábito enquanto a do Zen todo o esforço é feito no sentido de  libertar a mente. 
No budismo, a concentração nominal  ou meditação do nome de Buda, deve produzir 
um  vazio. O budismo conhece as doutrinas ditas toran (em chinês), em que a abertura 
do espírito é um acontecimento separado, súbito, abrupto, descontínuo tal como o Zen 
e doutrinas ditas kian em que essa iluminação é o resultado de um método gradual mas 
não contínuo. A abertura da mente permite a valorização de cada momento da nossa 
existência para que colhamos, de alma tranquila, a clara manifestação da substância 
de cada instante fugaz, seja o instante do orvalho de uma límpida emoção ou o de um 
gesto banal do cotidiano. O propósito é o de dar densidade ao presente, ao Real de cada 
instante, ao agora de cada momento. Dar densidade não ao ontem nem ao amanhã, mas 
ao aqui, ao agora.
 O binómio poesia/pintura (shihua  em chinês e  shiga em japonês) designa o laço 
indissolúvel que no período Edo une estes dois modos de representação: a  palavra e a  
imagem. O haiku exige, em plena fugacidade do pensamento, um registo rigoroso  da 
imagem no seu encontro com a palavra. Daisetz T. Suzuki  dá-nos um quadro do des-
pojamento do poeta na arte dessa vertiginosa captura poética segundo a  estética Zen: 
«Quando o homem alcança a arte do auto-esquecimento, o homem pensa e no entanto 
não pensa. Ele pensa como os aguaceiros que caem do céu; ele pensa como as ondas 
que rolam no oceano; ele pensa como as estrelas que iluminam os céus noturnos ; ele 
pensa como a folhagem verde que cresce na relaxante brisa da primavera. Na verdade, 
ele é os aguaceiros, o oceano, as estrelas e a folhagem. Quando um homem atinge esta 
fase de desenvolvimento espiritual, ele é um artista zen da vida». Para estes poetas-as-
cetas, não é o artista, o escritor ou o poeta que exprimem a vida, é a vida que se exprime 
através deles. 
 No que se refere à imagem, segundo os peritos, os pintores deste género de pin-
tura inspiraram-se na decoração das porcelanas chinesas. Kousei Takenaka  ilustra Ou-
tono de António Salvado com imagens  que na tradição japonesa da gravura para livros 
dão pelo nome de  sumi-e ,que quer dizer aguarela, estabelecendo uma relação entre a 
palavra e a imagem segundo o consagrado lema:« a pintura é um poema sem palavras e 
o poema é uma pintura sem imagens.» 
 Wenceslau de Morais, no seu livro Dai-Nippon , afirma que no Japão, o livro 
ilustrado,  destinando-se a ser manuseado, era produzido em massa como um bem de 
consumo, uma indústria feita pelo povo e para o povo. A escola Ukiyo-e desenvolveu-se 
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na Era Edo (1603-1867) quando o Japão  estava praticamente fechado ao exterior sob o 
governo militar do Shogunato Tokugawa sediado em Edo (atual Tóquio), governo feudal 
que proibiu o cristianismo e decretou o isolamento do país,  tendo  a cultura crescido, a 
partir de então,  num ambiente fechado. O comércio externo e o transporte internacional 
limitavam-se à Coreia, China e Holanda. Estas obras de arte japonesas eram conhecidas 
como UKIYO-YE, expressão japonesa que significa «imagens do mundo flutuante». A 
palavra surgiu pela primeira vez no livro Um Homem Enamorado do famoso escritor Iha-
ra - Saikaku e espalhou-se  rapidamente por todo o Japão. Decompondo a palavra nos 
vocábulos que a compõem , temos UKI  que é tudo  o que flutua ; Yo que é o mundo e Yé,  
a pintura. Segundo alguns estudiosos, Ukiyo-e, exprime uma visão budista da vida com 
a sua impermanência  e efemeridade. A imagem e a poesia apropriam-se de fenómenos 
colhidos  num instante do tempo, de imagens da vida corrente, tudo o que constitui a  
representação do espetáculo da vida do homem comum. A arte da ilustração de antolo-
gias de poemas e de livros de literatura popular foi praticada neste período pelos mestres 
Kitagawa Utamaro, Hokusai e Hiroshige. Utamaro tornou-se conhecido do público japo-
nês através da ilustração de romances populares de pequeno formato, baratos e com 
grande sucesso de vendas. São célebres os livros de poemas com gravuras de Hokusai 
e o Livro das Conchas de Utamaro. Utamaro e Hokusai eram, na verdade, pseudónimos. 
Era costume os artistas abandonarem o nome de família e escolherem um pseudónimo. 
O pseudónimo Utamaro de Kitagawa, nasceu em 1754 em Kawagoué logo que o pintor  
teve um atelier e começou a trabalhar segundo a sua inspiração. Hokusai começou a 
sua carreira de artista como escritor de romances e novelas para as mulheres e crianças 
que ele própria ilustrava. Nessa era Kwanseï (1789-1800), Hokusai,como escritor, assina-
va com o pseudónimo de Tokitaro-Kakô e, como pintor ,Gwakiójin-Hokusai.
 Na capa de Outono, somos convidados, através do sumi-e de Kousei Takenaka, 
a repousar os olhos numa paisagem onde, ao estilo das pinturas antigas chinesas , o 
homem quase desaparece  e em que as casas se aninham  à proteção das montanhas 
envoltas em neblina. O nosso olhar sobe para esses cumes, como num lento despertar, 
pois para os monges budistas e para os  taoistas chineses, a prática  da poesia era como 
um exercício de despertar. Para Wei K’ing-Tche ( século XII): «o cume da poesia é único 
e chama-se acesso ao espírito». O sumi-e de Kousei Takenaka anuncia o poeta, a sua 
longa escalada para os altos cumes , para os céus do despertar onde o sol se reflete em 
cada gota de orvalho. 
 «O  poema é como uma figura no tempo», escreveu Paul Valéry. O haiku é um 
poema breve e resultou da lenta depuração que a poesia japonesa sofreu ao longo de 
séculos.  Este género literário teve grandes mestres, mas foi com Bashô que adquiriu a 
sua textura mais cristalina. Nas antologias clássicas japonesas segue-se quase obri-
gatoriamente o curso das 4 estações. O esquema quadripartido, se não é mantido, as 4 
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estações do ano são substituídas pelas 4 fases de um dia: aurora, luz do dia, crepúsculo, 
luar. Esta redução da perspetiva temporal a um momento preciso ou a um lapso de 
tempo muito curto, convém às visões instantâneas que são as impressões fugazes cap-
tadas em poucas palavras, captura da acuidade destes momentos privilegiados onde a 
luz muda, nasce  ou declina até que  o poema atinge o ponto culminante de uma perfeita 
claridade. António Salvado , dentro deste quadro, opera uma inversão. Ao contrário de 
Bashô que em O Gosto Solitário do Orvalho segue rigorosamente o esquema quadriparti-
do, o poeta António Salvado começa a sua obra outonal com uma saudação à primavera 
que germina nas verdes ilusões do entardecer humano: «Outono. Como restam/ainda 
nesta árvore/as verdes ilusões?» Este poema tão breve contém uma sabedoria milenar 
e uma das mais arreigadas tradições orientais expressa nas  palavras dos mantras que 
segundo o Khandogya-Upanishad  teriam sido ditas a um tronco velho que se teria co-
berto de flores e de folhas e que voltou a ter raízes. Este é um tema recorrente na poesia 
de António Salvado. No seu último livro publicado em 2014, Sinais do Fluir , aflora em «ver 
um broto» , a árvore não morta, quase murcha, alçando-se feliz na cor da esp ŕança. To-
das as coisas possuem algo da solenidade do divino: no amplo templo da natureza, uma 
pedra , um tronco, são seres vivos que na sua solenidade silenciosa merecem o nosso 
respeito e a nossa gratidão. Kousei Takenaka ilustra este poema com a imagem de um 
velho cedro ostentando as suas folhas, imagem feliz da  perenidade  da vida que se ma-
nifesta no pensamento do poeta e do pintor,  indestrutível na sua essência passageira.
 Selecionei entre os cerca de 42 haicai  de Outono, aqueles  mais representativos 
da viagem interior do poeta que partindo do conceito de um  Eu ínfimo :«eu sou o lugar de 
passagem de algo que me transcende mas que no entanto sou eu», assume a  condição  
da continuidade do ser na impermanência.
 «A paz no pensamento./ A paz no coração./O chilreio das aves». 
 A paz  no pensamento e no coração, essa paz cria o mundo e o chilreio das aves. 
Este haiku com imagens de flores e pássaros integra  um género pictórico chamado ka-
cho-ga.
 «É no ruído às vezes/ Que mais se tornam claros/arpejos do silêncio.»
 Neste haiku,  o  ruído está para o silêncio como as contradições e amargos da 
vida estão para o vazio inicial, o nada existencial. A música do silêncio  abre nos muros 
do ruído a clareza de um espaço inaugural. A imagem de uma cascata que desce a co-
lina em claros arpejos da luz, ilustra este poema. Género autónomo chamado meisho-e, 
a cascata teve no Ukiyo-e dois grandes mestres: Katsushita Hokusai (1760-1849) e Uta-
gawa Hiroshige (1797-1858).
 «O crepúsculo soa/no lento latejar/de um coração exausto.» 
 No crepúsculo da sua existência, o poeta sente  o fim dos seus dias no lento la-
tejar de um coração exausto. Poema mistério  que nos lembra o voo rimbaldiano do mar 
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e do sol em «Elle est retrouvée/Quoi?Ĺ Eternité/ C´est la mer  allée avec le  soleil».Neste 
poema de Rimbaud como no haiku de António Salvado, a ampla  respiração da maré vai  
fundir-se,  como um abraço, na eternidade do crepúsculo em que o sol se afunda no mar  
para renascer. O  coração exausto pressente no seu cansaço  uma tardia liberdade, uma 
liberdade que se anuncia no horizonte inacessível dos dias futuros. Partir é começar de 
novo para amar mais e amar melhor.
 «Entrego-te o segredo: /Nunca o teu coração/ trema perante a dor.» 
 Este é o haiku do estoicismo , da dor que se sofre com coragem. Quando al-
guém aceita a sua vida, aceita tudo dela porque o sofrimento é um tesouro. O sumi-e 
que acompanha este poema dá-nos a figura de um peregrino rústico, um desses po-
etas excecionais , peregrino de muitos caminhos da tradição taoista. Ermita e  asceta 
, o chamado homem-montanha desta tradição, sem ser antissocial, vivia  afastado da 
sociedade na solidão do anonimato e produzindo uma poesia rude mas luminosa.
 «Há papoilas nos teus olhos:/o reflexo da breve pequenez/do silêncio da terra 
quando gera.» 
 Há na mulher uma primavera oculta gerando flores e alimento, assim os olhos 
da mãe. O conceito da tradição védica do Grande Espírito da Terra, foi assimilado no 
Japão amalgamando de forma sincrética o Budismo e o Xintoísmo. Os orientais não po-
dem dançar em bicos de pés porque a sua força e a sua  verdade vêm do chão. Porque 
é do chão que lhes vem o alimento , os orientais, especialmente os japoneses, mantêm 
uma relação fundamental entre o corpo e o chão, entre os pés e a terra, entre o homem 
e o cosmos, ligação que Heraclito de Éfeso (535ª.C/475ª.C) tão bem exprimiu no verso:  « 
o sol, belo como um pé de homem».
 O haiku é uma arte que capta o ser no seu movimento fugitivo , na sua particula-
ridade e também no instante subjetivo em que o passado não é apenas a memória de um 
só, em que a memória do poeta é a ressonância da memória colectiva. Ouçamos o poeta: 
«Companheiros já idos:/deles me chega sempre/p´la manhã uma carta.» Este poema é 
ilustrado sobriamente por caracteres caligráficos. A mão do pintor desenha o que o  poeta 
pensa e  recorda. Por vezes, uma realidade alheia aos cânones do haiku leva a que o pintor 
se aventure nos códigos da pintura surrealista como sucede no haiku: «Despertam p´la 
manhã/os sonhos perseguidos/p´la turbação da noite.»É o abraço entre as culturas, não 
apenas na forma como no conceito e no sentimento. Nestas pinturas torna-se  patente o 
processo irreversível de modernização e ocidentalização que se verificou na pintura japo-
nesa entre 1909 e a década de 30 ,  diversidade e  dinamismo  que deveram muita da sua 
inspiração a movimentos europeus, particularmente o pós-impressionismo, o futurismo 
italiano e o futurismo russo, o dadaísmo berlinense e o surrealismo.
 Acompanhado de um sumi-e de uma paisagem onde um homem solitário na-
vega junto à margem, o poeta usa esta metáfora para as miragens que viveu e, ao re-



/ 117

cordá-las tal como foram na espessa paisagem do passado, o seu coração acalma-se: 
«Singrando a longa via/das miragens vividas/ meu coração acalma».
 Ao contrário da natureza efémera de todas as coisas, o sentimento da tristeza 
fixa-se na alma como um véu , enlutando-a:« A poeira cobriu os meus anseios,/ No ar 
doente as aves são já raras./Que aceno ganha forma aqui ao lado?». No ar doente dos 
anseios perdidos e onde a ave de um novo anseio é rara, que aceno vindo de fora poderá 
ganhar alento e, com ele , alcançar o esplendor de uma forma? Há neste   haiku subtil 
e profundo o eco do sutra do coração pois assim se chama na tradição budista o sutra 
que está no centro dos seus ensinamentos: «O vazio é forma e a forma é vazio». Digamos 
que o vazio é saudade do que se não realizou, mas que ao não realizar-se ganhou forma 
e com a forma a claridade que ilumina a obscuridade de um caminho. 
 No haiku em que o poeta joga com a palavra «casais» na aceção de casas e, 
igualmente, na de marido e mulher formando um casal, a delicadeza e o pudor  envol-
vem os sentimentos mais profundos:«Contemplo comovido/o apagar das luzes/de noite 
nos casais». Nesse breve instante em que a noite nasce quando as luzes se apagam, 
chega para o poeta comovido o instante em que se lhe desabrocha a flor da contem-
plação. Kousei Takenaka ilustra-o  com uma paisagem de neve , a prata da natureza 
como é chamada a neve no Japão. Utamaro ilustrou, segundo o modo de fazer chinês de 
Sekiyen,   com 6 estampas , uma colectânea de poemas intitulada A Neve. «A arte deve 
perder-se na neve de março como o espírito da borboleta e o sonho de um rouxinol» havia 
escrito Okakura Kakuzo na revista Kokka (Flores da Nação) que ele mesmo criou, numa 
alusão a Chuang-Tzu (280 A.C) tornando-se borboleta e à canção do rouxinol no famoso 
haiku de Bashô.
 O objetivo da religião é colocar o espírito numa atitude de humildade e silêncio 
perante as coisas permanentes. A prece hesicasta, do grego hesuchastés, é a prece do 
contemplativo. Neste haiku-prece, há uma continuidade no fluxo do efémero: «Tivesse 
aqui ao lado um calmo rio/eu faria fluir nas suas águas/as pétalas da flor que despeguei…» 
Que o rio da mente, rio de lentas águas leve as pétalas da flor, a essas pétalas que foram 
arrancadas antes do outono, que as águas as levem e com elas o remorso.
 «Mais uma vez as aves companheiras/ do meu silêncio quando cerro os olhos/me 
dizem que, brilhante, o dia começou». 
 Há uma linha de tensão entre o processo mental que levou à criação do poema 
e aquele que presidiu ao desenho que o ilustra. O desenho de linhas subtis que acompa-
nha o lento despertar de uma intensa concentração do espírito do poeta ,esses seres de 
tinta,  foram captados e armazenados na mente do pintor no paciente trabalho da sua 
contemplação. O olhar do pintor é um olhar que recorda. Nesse sentido é a celebração 
do que passou enquanto no poeta , as aves que habitam o seu silêncio, erguem o seu voo 
para a claridade de um dia que começa.
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 «Saber que o barco chega/após a tempestade/a bom porto seguro/»Acompanha 
este poema o sumi-e de um barco cortando a forte ondulação das ondas. Ocorre-me a 
expressão de Hoyen de Gosozen (1140): «Eis aqui um homem que, transformou o vazio 
do espaço numa folha de papel, as ondas do oceano num tinteiro, e o Monte Sumaru 
num pincel.»
 Termino a minha comunicação sobre esta obra de um perfume outonal  do po-
eta António Salvado saudando nele a  virtude de uma força tranquila e firme  mas terna, 
patente neste derradeiro haiku:« Enquanto houver luar/Dormirei sossegado/Na íris dos 
teus olhos.» 
 Tendo assimilado o espírito da estética do haiku, a  abordagem  de António Sal-
vado em Outono, contribuiu  para alargar a nossa experiência da cultura oriental, acres-
centando-lhe algo que não nos havia sido dado antes. Outono, de António Salvado  é 
uma obra notável na medida em que o  poeta   transpõe pela sua arte a fronteira que 
separa duas culturas diferentes, culturas que tocando-se mutuamente se enriquecem  
de valores espirituais e artísticos. 
 A fechar o livro, na contracapa, Kousei Takenaka oferece-nos uma pintura de 
flâmulas em forma de carpa. Estes galhardetes tremulando ao vento são os ornamentos 
das casas e,  representando a felicidade familiar ,  são especialmente usadas para cele-
brar o Dia da Criança a 5 de maio, o Tango no Sekku .

Bibliografia:
Alfarrobinha, Leonilda,O Respirar das Flores, Pássaro de Fogo, 2007.
Bashô, Matsuo, O Gosto Solitário do Orvalho,versões de Jorge Sousa Braga, Assírio & Alvim.
Barthes,Roland,Sade , Fourier, Loyola,Editions du Seuil, Paris, 1971.
Claudel, Paul, Connaissance de Ĺ Est, Poesie/Gallimard.
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PErSPECTIVAS MéTrICAS NA PoESIA DE 
ANTÓNIo SALVADo
Júlio Amorim de Carvalho*

 Pouco antes duma deslocação para a fronteira com a Galiza e nas vésperas da 
arrancada para longa estadia no Rio Grande do Sul, - recebi, no Porto, a informação de que 
ia realizar-se, no último trimestre deste ano, um Colóquio sobre a obra do poeta António 
Salvado.
 Neste movimentado contexto da minha vida privada, e com grande parte da 
obra do poeta em mãos de familiares meus que se fizeram dela acompanhar em viajem 
para outros hemisférios, - só me restou (para poder traçar as considerações que com-
põem este comentário que não quero deixar de apresentar como contribuição minha ao 
referido Colóquio), - só me restou esforçar-me por recordar leituras passadas e reler os 
dois livros de António Salvado já catalogados na secção de poesia portuguesa da Biblio-
teca Nova, da Casa Amorim de Carvalho de que sou o administrador.
 E começarei por afirmar o seguinte.
 No domínio da criação literária, a poesia de expressão portuguesa é uma das 
mais belas e originais realizações da humanidade. Mas é de espantar que, no círculo 
cultural dessa realização - que é, fundamentalmente, o luso-brasileiro -, é de espantar 
que o ritmo verbal tenha sido habitualmente tratado sem qualquer altura de vistas, e que 
os únicos estudos válidos sobre ele  - estudos realizados só no século XX - tenham sido 
desconsiderados ou pura e simplesmente ignorados.
 Fôra, de facto, necessário esperar pelo século XX para que, na Europa dos anos 
trinta, surgisse o caso isolado  - e que permaneceu isolado - do esteta que seria o defini-
tivo teorizador do ritmo verbal e que, consequentemente, atribuiria o estatuto de ciência 
à versificação pelo estudo do seu lado mais nobre que é a métrica. Esse esteta foi, como 
sabemos, Amorim de Carvalho. É claro que nesta comunicação, eu não encontrarei es-
paço para explicar as precisas - e múltiplas - razões que obstaram a que os estudos 
sobre métrica (com excepção dos de Amorim de Carvalho e dos meus) tivessem, em 
Portugal e no Brasil,  real interesse. 
 Se a teoria do ritmo verbal só muito tardiamente ficou formulada, - em compen-
sação, a intuição do valor do ritmo e do bom acordo dos ritmos na criação poética, foi uma 
constante nas melhores realizações das literaturas ocidentais. E o desprezo pelo ritmo 
acentual só ficará, no tempo longo da história literária, como degenerescência pro-
movida pelos velhos e gastos movimentos chamados modernistas, ou dos que deles 
derivaram ou dos que a eles se associaram.
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 Mas, pergunta-se: qual o interesse da construção da teoria do ritmo verbal, se a 
poesia metrificada foi brilhantemente (ainda que intuitivamente) realizada pelos poetas 
de mérito? Respondo, e respondo propondo a comparação com as teorias da atracção 
universal e da mecânica as quais, não sendo conhecidas dos homens do paleolítico, 
nunca isso foi obstaculo a que eles arremessassem pedras e pudessem - por intuição 
- atingir os alvos escolhidos. Na verdade, como o conhecimento da atracção universal e 
da mecânica (ou de outras teorias equivalentes) alargou a compreensão da realidade e 
possibilitou a realização de avanços técnicos, - assim também a teoria do ritmo verbal 
permitiu que se tomasse consciência da realidade métrica e permitiu o aperfeiço-
amento e abriu portas para o progresso das r e a l i z a ç õ e s  n o  domínio do ritmo na 
poesia - o que ficou efectivamente demonstrado na obra amoriniana pela reintrodução 
de ritmos esquecidos e a criação de ritmos novos, com consciência técnica, e a criação, 
a um nível até aí nunca realizado, de novas combinações heterométricas.

 Ora bem.
 Da obra, atentamente lida, de António Salvado, ficará, desde logo, no nosso es-
pírito, esse muito marcante e permanente gosto do poeta pelo ritmo. O incontornável 
gosto pelo ritmo, pode ver-se mesmo afirmado na obra do poeta, através do mais rígido 
classicismo, na mais meticulosa, na mais perfeita técnica camoniana, - por exemplo, na 
construção desse belo ritmo decassilábico heróico com sistemática acentuação na 6.a 
sílaba. Para exemplificar o que acabo de dizer, transcrevo uma poesia incluída em Obra 
III, que estou particularmente a analisar::

Estes loureiros vogam no meu sangue
por isso eles me choram verdejantes
quando a tristeza inclina de cansaço.
    
E os pinheiros gemidos no seu pranto
por toda a solidão que me avassala
logo que o coração na dor rebrama.

Tantas pequenas coisas a luzirem
como pétalas d’oiro no caminho
anelante agressivo: percorrido.

Que sabor a declíneo esta saudade
de seres que libaram a meu lado
e agora a serpear na mesma sáfara.

 Note-se que o poeta leva a meticulosidade métrica até excluir a possibilidade de 
flutuação para o ritmo sáfico, nunca dando, no interior de cada verso, acentuação rítmica 
às 4.a e 8.a sílabas – impondo, pois, ao leitor, sem qualquer ambiguidade, o ritmo heróico. 
Parece-nos que António Salvado dá especial atenção à construção do ritmo decassilá-
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bico, no qual terá, talvez, escrito a sua melhor poesia. Mas casos como este:

cadenciando o chão, cercando o tempo..., 

em Tanta folha..., com acentuações nas 4.a, 6.a e 8.a sílabas do mesmo verso, encontram-
se, certamente, noutros momentos da sua criação artística; no entanto, mesmo aqui, o 
poeta soube muito bem impor o ritmo heróico ao leitor, colocando a pontuação na 6.a 
sílaba para marcar a acentuação principal do verso, isto é, a sua acentuação rítmica, 
- verso que deve ser lido, pois, como um decassílabo heróico. É, pois, perfeitamente ad-
missível que o poeta, com aquela subtil pontuação, pretendeu, de facto, manter e impor, 
para a totalidade da poesia, o ritmo heróico.
 Mas não haverá na poesia Estes loureiros vogam (que transcrevemos, há pouco, na 
íntegra), - não haverá nela certa margem para uma flutuação rítmica? Há, sim. No entanto, 
essa flutuação ou essa outra maneira de a dizer não esteve, na intenção do autor. Mas o caso 
é que a intrínseca beleza da ideia, como que nos leva a querer dar, a certos versos, um ritmo 
suspensivo, que bem se casa com o suave impressionismo descritivo e o íntimo meditar do 
poeta. E, assim, em vez de pronunciarmos, como decassílabo heróico (106):

quando a tristeza inclina no meu sangue,

o bom conhecedor, de ouvido apurado, aprecia dizer:

quando a triste|...|za inclina no meu sangue

em forma métrica que é a desse tão belo tetra-hexassílabo de cesura tónica (4+6) – 
marcando bem (na dicção) a suspensão, a leve pausa no final do componente tetrassilá-
bico. E o mesmo se dirá do decassílabo composto na forma 3(1)+6, de cesura átona, em 
cujo ritmo pode ser lido o seguinte verso da mesma poesia:

E os pinheiros|...|gemidos no seu pranto...

Estes ritmos (que - repetimos - não foram intuídos pelo poeta aqui estudado) criam, no 
entanto, como já dissemos, pela sua forma composta, uma suspensão na dicção que, 
entremeando-se, aqui e ali, pelos decassílabos 106, enriquece a melodia da composição 
poética, reforçando nela a suavidade e a rêverie.
 São ritmos que foram utilizados na poesia francesa. Em Paul Valéry, temos, por 
exemplo,

O récompen|...|se après une pensée;

e em Eustache Deschamps:

Hé! gens d’armes!|…|aiez en remembrance
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Casos similares aos que evocámos na poesia de António Salvado, encontraríamos nou-
tros poetas portugueses. Por exemplo, aqueles versos (cito de cor):

Na mão de Deus, na sua mão direita...;
como a criança em lôbrega jornada...,

foram escritos por Antero de Quental para serem lidos, respectivamente, como sáfico e 
como heróico (acentuação rítmica nas 4.a e 8.a sílabas num caso, e na 6.a sílaba no ou-
tro); ora, em leitura desprevenida, e conduzido eu pelas características do referido ritmo 
tetra-hexassilábico, - tenho tendência a dizê-los nesse belíssimo ritmo composto com 
a respectiva cesura tónica:

Na mão de Deus,|...|
como a crian|...|
quando a triste|...|.

 (Abro aqui um parêntesis para lembrar: 1.°, que os componentes trissilábicos, 
nos versos de António Salvado e Eustache Deschamps, comportam-se como formas 
elementares independentes, de reduzida personalidade rítmica, como está explicado na 
teoria dos versos elementares; e 2.°, que, pela cesura átona, esses versos dão ainda mais 
relevo ao componente hexassilábico do que a forma 4+6 de cesura tónica).
 Um ouvido apurado e atento não deixa de notar claramente todas essas diferen-
ças rítmicas
 Mas António Salvado, com uma consciência técnica notável, não deixa, no en-
tanto, de apreciar, também muito clàssicamente, a conjugação do decassílabo heóico 
(106) com o sáfico (1048); essas alterações permitem-lhe, enriquecer o ritmo da com-
posição poética, utilizando formas rítmicas que se acordam bem entre si, pois estão 
conformes aos critérios indicados na canónica das combinações heterométricas.
 Extraiamos, do poema Castalia, a título de exemplo, alguns tercetos, como os do 
6.° grupo:

Dentro do caminhar sequei lameiros - 
maculadas ciladas coleantes
agrores que boiavam desabridos;

feri desaires ofegantes veios
de procelas agudas: a distância
entre a pedra da morte e o cais da vida.

Rompi grilhetas desferi as velas,
atravessei a lassidão a névoa
das ilusões precárias multicores...
etc.
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Aí, o poeta vai alternando o heróico com o ritmo sáfico; este ritmo está expresso nestes 
versos:

Feri desaires ofegantes veios
............................................
Rompi grilhetas desferi as velas
atravessei a lassidão a névoa
.........................................

 De facto, o sáfico, pela sua acentuação rítmica principal mais frequente (na 4.a 
e 8.a sílabas) transmite ao leitor esse nervoso esforço lutador do poeta; este, conclui os 
tercetos com o ritmo mais solene e calmo do heróico (rìtmicamente acentuado apenas 
na 6.a sílaba) expressando assim a suavidade ou a meditação serena que sucede à luta. 
Essa «expressão forte de energia» (como diz Amorim de Carvalho, referindo-se ao sá-
fico) é muito bem dada aqui, no que Amorim chama a «conceptualização da forma», a 
forma reforçando ou exprimindo mesmo uma ideia, um sentimento:

Feri desaires ofegantes veios
de procelas agudas: a distância
entre a pedra da morte e o cais da vida;

e a seguir:

Rompi grilhetas desferi as velas
atravessei a lassidão a névoa
das ilusões precárias multicores...

 Mas, voltando ainda ao problema da flutuação rítmica, eu quero dizer mais algu-
ma coisa a respeito dos versos sáficos desta poesia. Eles possuem, de facto, um ritmo 
inequívoco - porque as 6.as sílabas foram sistemàticamente atonizadas, o que obriga o 
leitor a dizê-los como sáficos, sem, portanto, qualquer flutuação. Está nisto a excelente 
técnica destes sáficos: o poeta, ao construir os versos, afastou a possibilidade de flutu-
ação rítmica para o heróico. É um rigor e uma mais valia estética nem sempre fáceis de 
realizar com certa sistematicidade.
Dessa dificuldade de realização, resulta que os poetas vão deixando, muitas vezes, flu-
tuar a dicção entre as formas rítmicas sáficas e heróicas, como neste decassílabo de 
Florbela Espanca que transcrevo, a título de exemplo:

Olho assombrada as minhas mãos vazias

que tanto pode ser lido como sáfico ou como heróico. 
 No entanto, também António Salvado aceita a possibilidade de flutuação entre 
o sáfico e o heróico, como fàcilmente se verifica nestes dois versos do 12.° grupo de 
tercetos de Castalia:
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de um céu nublado quando o lume aferga
.............................................................
arfar das veias mais compunge e berra.

Estes dois versos podem ser ditos com acentuação rítmica nas 4.a e 8.a sílabas ou na 6.a 
sílaba, ficando a escolha do ritmo de dicção ao gosto do leitor - mas, de qualquer ma-
neira foi intenção do poeta construir os referidos versos num ou noutro desses ritmos, 
- mas excluindo qualquer outra hipótese métrica.
Não entraremos, a este respeito, em mais minuciosas considerações de carácter técni-
co, para não alongarmos desmesuradamente esta comunicação.

 Mas - pergunta-se - porque se há-de valorizar a combinação dos ritmos heróico 
e sáfico entre si (e até a sua combinação com aqueles decassílabos compostos nas for-
mas 4+6 e 3(1)+6 que atrás mencionei), - tendo esses versos, como se viu, acentuações 
diferentes? É que esses ritmos combinam bem entre si, agradando ao ouvido - o que é 
explicado [excluindo o caso particular, já referido, do elementar trissílabo], - o que é expli-
cado (dizia eu) pela lei das relações matemáticas simples que assim se enuncia, em sua 
aplicação à sucessão heterométrica de versos: Uma sucessão heterométrica de versos 
agrada ao ouvido se os números dominantes, que exprimem as suas estruturas, têm entre 
si relações matemáticas simples, isto é, se são divisíveis pelo mesmo algarismo - que é, no 
presente caso, o 2. É precisamente o caso dos versos de António Salvado acima citados: 
o poeta fez, com consciência técnica, o bom acordo entre ritmos conforme está resumi-
do na canónica das combinações heterométricas.

 Quero ainda referir-me ao conjunto de tercetos que constitui o 12.° grupo de 
Castalia. Sendo intenção do poeta construir, esta poesia de quatro tercetos, em ritmo 
decassilábico, ou sáfico ou heróico, - pergunto: como é que surge, logo no início dessa 
composição, aquele:

O que desejo no acolhimento

 

como anomalia evidente nesse grupo de tercetos e até no conjunto de Castalia? De facto, 
neste caso é necessário um reajustamento rítmico. Vejamos.
 Para respeitar a toada decassilábica, impõe-se que eu tonize essa sílaba átona 
que é o monossílabo no:

O que desejo no acolhimento.

E assim afastarei a solução não satisfatória do ritmo bitetrassilábico que surgiria como 
coisa, afinal, abstrusa na poesia de António Salvado:
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O que desejo + noa-co-lhi-men-to.

Este é o ritmo composto 4(1)+4 que encontramos em Junqueiro:

Pobres de pobres + são pobrezinhos
O que desejo + no acolhimento
almas sem lares, + aves sem ninhos
O que desejo + no acolhimento.

 E seria ainda menos satisfatório admitir cinco sílabas em no acolhimento, pois 
um ouvido atento logo se aperceberia da falta de um bom acordo rítmico (relação ma-
temática simples inexistente entre o quadrissílabo e o pentassílabo, e entre este e os 
decassílabos de estrutura 6+4 ou 4+4+2 que são os dominantes, como vimos, na poesia 
de António Salvado).
 O verso aqui estudado de António Salvado põe-nos perante um caso curiosíssi-
mo da métrica acentual que é explicado pela lei da subordinação ou assimilação rítmica 
que diz: Na entoação seguida de versos lançados em determinado ritmo ou sequer na 
entoação intencional proposta dum certo ritmo [que aqui, em António Salvado, é o de-
cassílabo sáfico ou heróico], tendemos a subordinar-lhe ou a assimilhar-lhe, tanto quanto 
possível, os casos de estruturas métricas defeituosas ou estruturalmente desviadas do 
ritmo referido - e isto porque o poeta preferiu, provàvelmente, subordinar o ritmo à ideia 
que ele não quis alterar. O poeta não se importou com a acentuação fraca - fraquíssima 
- do monossílabo no (6.a sílaba):

O que desejo no acolhimento,

porque na sua mente estava o ritmo heróico - que nesse ritmo ele estava cantando o verso. 
 Trata-se, pois, para não desvirtuar a sensibilidade rítmica do poeta, de bem 
atentar que é necessário, e legítimo, tonizar as sílabas átonas, conforme a lei da toni-
cidade posicional, para se realizar, na dicção o ritmo proposto pelo poeta: é que o lugar 
de acentuação rítmica num verso reforça por si a tonicidade própria (que pode ser fraca 
ou mais ou menos forte) da sílaba nesse lugar. A técnica para auxiliar, escorar, digamos 
assim, essa tonização (que tem de ser forçosamente leve para não desfeitear a dicção), 
é a seguinte: fazer breve, brevíssima suspensão na leitura, logo a seguir à átona a que se 
quere dar tonicidade posicional::

O que desejo no |...| acolhimento.

Deste modo, com essa diálise rítmica técnica, a leitura respeitará o ritmo proposto e 
efectivado, ao longo da poesia, por um poeta extraordinàriamente seduzido pelo ritmo 
nas suas melhores expressões acentuais.
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 É, pois, necessário que o leitor e o crítico (o leitor é um crítico em embrião...) 
entenda a técnica do poeta, quando este, sem impostura, sem mistificações, a possui - e 
que a entenda à luz da teoria do ritmo verbal
 Em diversos poetas encontramos estes casos; lembro-me do verso de Cesário 
Verde:

As burguesinhas do catolicismo

com acentuação rítmica em to de catolicismo. Ora, nestes casos, estamos em presença, 
sempre, de heróicos ou sáficos frouxos, mas a leitura escorreita, dentro da compreensão 
da lei da tonicidade posicional salva, em parte, a beleza rítmica que, afinal, os poetas 
quiseram, num e noutro caso, dar, conscientemente, aos seus versos, e, por eles, às suas 
poesias.
 Há na obra de António Salvado uma faceta que temos de reconhecer como es-
sencial, se quisermos avaliarar convenientemente a sua poesia: é o ritmo. O poeta consi-
dera - e com razão  - o ritmo acentual como um elemento esteticizante fundamental na 
sua obra, porque o ritmo acentual é, para o poeta, um aspecto determinante da estética 
poética. Foi por essas razões que eu vim-me interessando por certos casos que surgem 
na construção poética de António Salvado; mas, pelas explicações expostas no começo 
desta minha comunicação, se compreenderá que eu não posso, hic et nunc, alargar, a 
toda a sua obra, a meticulosa análise a que estou a sujeitar uma pequena parte dela. 
Recordando embora leituras muito anteriores, continuarei pois a limitar-me essencial-
mente à Obra III.

 Retomemos o fio à meada.
 O poeta, que reduz ao mínimo a pontuação; que não reage contra ou que procu-
ra mesmo praticar (na terminologia amoriniana) a terminação falsa dos versos (que os 
castelhanos chamam de encabalgamiento e os franceses de enjambement), - o poeta, 
naquelas e nestas condições que são opões estéticas suas, - o poeta terá de ser parti-
cularmente atento à perfeição rítmica. E António Salvado é-o, sem dúvida. No entanto, 
levado pelo encantamento do pensamento e fazendo confiança à sua inegável sensi-
bilidade rítmica, deixa-se ele, por vezes cair em certos descuidos métricos que só vêm 
perturbar a beleza da toada da imensa generalidade dos seus versos. Um dos casos 
mais significativos destas situações, e creio que raros, em sua obra, é esse conjunto de 
tercetos que constitui o 10.° grupo de Castalia. 
 O ouvido atento, fica, certamente, surpreendido, ao ler-se, depois desse belo he-
róico que é: 

no ar as aves enchem de rubor
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(e a cuja toada o leitor se foi habituando desde o começo do poema), - fica surprezo 
o ouvido (dizia eu) ao encontrar aquela extensão gráfica que, para não ser prosaísmo 
sem  significado rítmico, deverá dizer-se como verso composto 6(2)+4:

    ...enchem de rubor
alcantilado as fímbrias + do azul e vão
até ao infinito sem voltarem.

 É uma interpretação rítmica que dou... Porque (há que insistir neste ponto), se a 
persistente terminação falsa dos versos não resulta em novas formas métricas escor-
reitas, que o ouvido possa apreender com facilidade, - surgirá, da dicção, uma inegável 
fadiga desesteticizante. 
 No primeiro verso daquele grupo de tercetos, também se rompe com a toada 
habitual do poema; a pontuação impõe, para que se salve a solidariedade ritmo-ideia, 
uma dicção em outra forma composta, 106+2, isto é, um heróico seguido da forma ele-
mentar, dissilábica, sem grande personalidade rítmica:

No dia que é de ausência o meu lavor: + surgiram...

 Nada disso altera o bom acordo rítmico, porque estamos sempre em presença 
dos ritmos recitativos (de estruturas silábicas pares, que se acordam bem entre si) - mas 
não creio que o poeta tivesse consciência da intrepretação rítmica que estou a propor 
para os seus versos do referido grupo de tercetos.
 Já o último verso desse grupo (se o lermos sem artificialismos, fundindo as 
sílabas conforme a pronúncia corrente): 

Sobre os regos desfeitos + que entalharam sulcos       6(1)+5

não é nem um decassílabo nem um alexandrino ou bi-hexassílabo, porque o segundo 
hemistíquio é um ritmo lírico, pentassilábico (quen-ta-lha-ram-sul-cos), - e logo o ouvido 
dá conta da sua má concordância rítmica com a toada recitativa que é a toada proposta 
para o poema.
 Claro que as reservas que acabo de formular, são de pouco significado para a 
valorização global que faço da métrica de António Salvado.

 António Salvado não excuíu a forma hexassilábica da sua produção poética. 
Nesse ritmo recitativo - o hexassilábico - de acentuação incerta, ele compôs a deliciosa 
poesia que intitulou Coisas. Não resisto a transcrevê-la:
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As humílimas coisas
dão a côr aos meus olhos:
só com elas repouso,
através delas olho.

E causa-me vertigem
desmesurada altura:
ao rés da superfície
se faz a minha luta.

Posso estender os dedos
outros dedos achar,
com certezas sem medo
acostar novas faces.

Alheio ao fel de glórias
arpejo em harmonia
as páginas da história
que descreve os meus dias.

 Sempre dentro do ritmo recitativo, António Salvado usa, muito parcimoniosa-
mente, as construções heterométricas (e já vimos, precedentemente, alguns casos). Em 
certos momentos, raramente mas excelentemente, conjuga formas elementares, com 
consciência técnica, como na poesia Abalo. Não são casos de anarquia rítmica, porque 
formas elementares são versos que não ultrapassam 4 sílabas: por razões longamente 
explicadas por Amorim de Carvalho, não têm personalidade musical, dispensam a acen-
tuação interna pois o ouvido não a exige por necessidade fisiológica da dicção. Exemplo 
de heterometria, inclusive com utilização de formas elementares:

Barqueja,     2 
seu desejo infeliz surpreendendo  106

a vã beleza    4
nas formas que não pôde ladeirar  106

e flutuando lento    6∞

inclina as ânsias    4
p’ra um e outro lado a procurar   106

como delir a fome de distância.  106

Seu destino    3
canto efémero, brisa    6∞ ou 3+1
que jamais falará o som do vento,  106

assola as bermas vastas do vazio  106

baloiça peregrino,    106

afunda-se transido e nada sente.  106

Porque era tarde tarde,   6∞

não revelou o tempo    6∞

a cruz desse amor falso.   6∞
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 Não queremos deixar de notar, na precedente poesia, a tradicional conjugação 
do decassílabo heróico com o hexassílabo de acentuação incerta. E queremos sobre-
tudo chamar a atenção do leitor para aquele verso, esmeradamente pontuado, com o 
objectivo de lhe dar a forma composta 3+1: lido desta forma, com a marcação clara da 
pausa na vírgula, ganha melhor melodia, a meu ver. O poeta grafou esse verso como 
verso composto, dando-lhe, pois, uma evidente determinação rimática e não rítmica.

 O que acabo de expressar, poderia ser ocasião para eu entrar noutro vasto as-
sunto da versificação que é o da rima. A rima, em António Salvado, está atentamente sis-
tematizada em formas dominantemente incompletas vocálicas. E ao excelente gosto do 
poeta pelo ritmo acentual, responde o seu gosto pela rima: porque rima é ritmo também. 
E é ritmo também, porque tudo o que se repete é ritmo. Eu não posso entrar, agora, em 
considerações filosóficas relativas ao valor do repetitivo na poesia e no Real em geral (a 
simetria será já ritmo...), nem tratarei das características rimáticas da poesia de António 
Salvado - pois levaria esta comunicação a uma extensão inadmissível para um Colóquio. 
Quero limitar-me, nesta minha abordagem da poesia de António Salvado, ao aspecto 
métrico, isto é, ao rítmico acentual - que é, afinal, como eu digo frequentemente, a parte 
nobre da versificação.

 Como dei a entender, António Salvado trabalhou predominantemente o ritmo re-
citativo; o ritmo lírico ou ímpar não toma na sua poesia a mesma amplidão, nem textual 
nem de pensamento. No entanto, o poeta gostou de seleccionar em sua obra algumas 
composições em ritmo lírico, pentassilábico e heptassilábico. No pentassilábico, não 
nos parece ter-se apercebido do valor determinante das acentuações nesta forma rítmi-
ca. Sem sistematização do acento rítmico na sílaba par, isto é, na 2.a  sílaba (52); ou sem 
sistematização do acento rítmico nas sílabas ímpares, isto é, na 1.a ou nas 1.a  e 3.a ou 
na 3.a sílabas (51. 13.3) - a composição pentassilábica fica rìtmicamente desconexa, com 
arrancos, ora mais lenta, ora mais apressada; e um ouvido apurado e atento dá conta 
dessa desorganização rítmica. Em Camões temos estes versos rìtmicamente desagra-
dáveis:

Em tristes cuidados
passo a triste vida;
cuidados cansados,
vida aborrecida.
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E em Gil Vicente também:

Adorai montanhas,
também as verduras,
adorai desertos,
e serras floridas,
o Deus dos secretos,
o senhor das vidas.

Em António Salvado temos:

Há teias de aranha
a cobrir canhões:
- que coisa mais estranha
nestas solidões.

Partiram-se ao meio
todas as espingardas:
– que lindo som veio
das terras ermadas. 

O que aconteceu
no pó da batalha,
descoberto o céu,
quebradas as armas?
etc.

 Haverá aqui muito que dizer do ponto de vista rítmico. Os dois hexassílabos (3.° 
e 6.° versos) chocam o ouvido num ritmo proposto pentassilábico que não se acorda 
com os versos de 6 sílabas. Os 3.° e 6.° versos poderiam tomar, respectivamente, formas 
que se assemelhassem, rìtmicamente, a isto: - coisa mais estranha e as vãs espingardas. 
É uma alteração experimental, como se pratica em qualquer outra ciência. Com as for-
mas métricas por mim propostas, reporíamos, pelo menos, uma coerência rítmica nas 
estrofes: na primeira, a acentuação ímpar; na segunda, a acentuação par. É certo que o 
1.° verso tem acentuação equívoca; mas já sabemos que a lei da tonização posicional ex-
plica o estabelecimento da regularidade rítmica, ao fazer-se a ligeira pausa rítmica após 
a 1.a  sílaba (Há) e  atonizando, numa próclise rítmica, a 2.a sílaba (tei). Na 3.a estrofe, a 
extensão de 4 sílabas não acentuadas no 1.° verso, exige, de qualquer modo,  acentuação 
rítmica numa das três primeiras sílabas ou em duas, conforme a acentuação que tivesse 
sido escolhida para o ritmo pentassilábico - o que não é o caso, pois alterna o ritmo par 
com o ímpar. Mas essa acentuação impõe-se, para uma extensão atonizada de 4 síla-
bas, pela lei da partição acentual ou da tonização rítmica porque  numa extensão silábica 
de mais de 4 sílabas métricas, a necessidade fisiológica da dicção e o agrado auditivo 
levam espontâneamente a tonizar uma ou mais sílabas átonas internas, subdividindo essa 
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extensão silábica em grupos apoiados nas respectivas sílabas tonizadas. A acentuação 
realizar-se-ia, pois, em função da lei - que já atrás referímos - chamada da tonicidade 
posicional.
 Sobre a acentuação rítmica do pentassílabo em António Salvado, o mesmo po-
deria eu dizer a respeito de Um par cruza... onde também se mistura acentuação par e 
ímpar.
 Podemos, pois, afirmar que a excelência rítmica na poesia de António Salvado 
está nas formas recitativas. Não que ele não faça experiências rítmicas que não resul-
tam válidas, e, em certos casos cai mesmo na anarquia rítmica ou ausência de ritmo, 
como na poesia Da História. 
 Mas aquela sua dominante atracção pelo recitativo, não impede o poeta de, ain-
da no ritmo lírico, produzir algumas composições em perfeitos heptassílabos, como, por 
exemplo, na poesia Um outro lado..., na poesia Património, - esta, uma pequena compo-
sição, descritiva do mundo exterior ao poeta, que passamos a transcrever parcialmente:

Pois num jardim de Lisboa
..................................
entre as árvores já raras
canteiros quase desfeitos
e a fonte seca parada
bica partida no meio;
com bancos desengonçados
a simularem esqueletos
e um pouco por todo o lado
as garrafas de cerveja; 
e na vaga relva ainda
teimosa no existir
também algumas seringas
vazias a consumir-se;
emuldorado aos ruídos
do trânsito ininterrupto
a galgar as avenidas
estradas praças e ruas;
..............................
consegui logrei ouvir
(coisa estranha de pasmar)
tão surpreso comovido
uma cigarra a cantar,

onde o poeta quis certamente simbolizar a situação actual da sua pátria decadente no 
deprimente ambiente da ex-capital de Império... Do ponto de vista rítmico, o 7.° verso 
pode ficar aceitável, se o sujeitarmos a uma sinalefa forçada: a-si-mu-la-r(em)es-que-le-
tos, caso similar ao daquele verso de Brás Garcia de Mascarenhas: os que não acabar(am)
em muitos dias, que é um decassílabo heróico. 
 Mas o ritmo heptassilábico, de acentuação incerta (7∞), que, podemos afirmar, 
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está consubstancialmente ligado ao génio do idioma português, - esse ritmo não exer-
ceu especial atracção sobre a sensibilidade poética de António Salvado.
 Ora, muito e muito mais poderia eu ainda dizer, relativamente às perspectivas 
rítmicas que se me abrem no estudo da poesia de António Salvado - mas esse muito 
mais ficaria desfasado em simples contribuição para um Colóquio.

 E como conclusão de tudo o que acabei de expor, quero frizar o seguinte: 
 1.°) António Salvado revela, na sua obra poética, o gosto extraordinàriamente 
marcante pelo ritmo verbal acentual.
 2.°) O ritmo é trabalhado com a maior consciência técnica.
 3.°) O poeta, bom ritmista, apresenta-se como particularmente seduzido, pelas 
formas recitativas, onde atinge a maior perfeição.
 4.°) Dentro desta excelência, ele prefere as formas, muito tradicionais na poesia 
portuguesa, que são as decassilábicas.
 5.°) E, naquelas formas recitativas, pratica a heterometria dentro da boa canóni-
ca rítmica.
 E, por fim, 6.°) O posicionamento estético assumido por António Salvado, nesse 
aspecto nobre da versificação que é a métrica, - desmarca, substancialmente, o poeta 
das tendências degenerativas do versilivrismo.
 Estes factos não poderão ser ignorados, nem silenciados.

 Por condicionamentos incontornáveis da minha vida particular, não poderei es-
tar presente no Colóquio que se realizará, em Castelo Branco, à volta da obra de António 
Salvado; não terei, pois, a honra de ler estas linhas que vou, talvez já do estrangeiro, en-
viar ao poeta que estudei.
 E para terminar, não quero, ainda, deixar de evocar um momento da minha vida 
que me emocionou.
 Eu não conhecia pessoalmente António Salvado. (Não conhecia, nem conhe-
ço). Mas - procedendo eu, em 2003, a investigações genealógicas, - soube que António 
Salvado publicara uma antologia em que incluíra uma poesia do meu trisavô paterno 
(bisavô do meu Pai) - o poeta António Pinheiro Caldas. Escrevi a António Salvado, per-
guntando como poderia eu adquirir o livro, que eu não conseguia encontrar. De imediato 
recebi a sua resposta, que dizia: «O exemplar que lhe envio foi conseguido, há tempos, 
em alfarrabista lisboeta. Agora, fica comigo apenas um! E basta».
 Há momentos e atitudes que não se esquecem.

*Professor universitário. Ensaísta de temas literários e históricos.
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o SENTIMENTo DA NATurEzA 
E DE PErTENçA
Luís Cláudio-Ribeiro*

«é importante que um homem se sinta não apenas cidadão de uma nação em particular, mas 
também cidadão de um lugar específico do seu país, que tenha as suas lealdades locais».

(T.S.Eliot , Notas para uma Definição de Cultura)

 A obra de António Salvado entrou-me pela porta adentro há muitos anos. O úni-
co jornal que havia lá em casa, semanalmente, era o Jornal do Fundão. Comecei a ver o 
seu nome e a ler alguns textos. Mais tarde encontramo-nos. Tenho com ele, para além 
do meu reconhecimento de um grande poeta, essa infância numa aldeia da Beira Interior. 
 A partir da década de 70, já com outra idade fui lendo com fervor a poesia por-
tuguesa do século XX. E o António estava lá. Já por vezes me alonguei sobre a sua obra, 
em recensões ou breves análises. A maioria está ainda legível na internet. É uma van-
tagem do digital. Estando ele em Castelo Branco e eu em Lisboa, falamos pouco mas 
trocamos livros. E por isso posso dizer que devo ter na minha sala a quase totalidade da 
obra de António Salvado. 
 Há uma expressão que pode ser o princípio desta pequena conversa: a con-
strução literária de uma pátria sensível. E o que é esta pátria sensível? É um híbrido: pos-
sui um território, uma paisagem e um encontro. Se o território e a paisagem são naturais 
numa pátria (e esta paisagem tem sempre diferentes camadas) o encontro é um lugar, 
neste caso literário, a partir do qual se ergue uma produção afectiva. Este lugar torna-se 
pela poesia (ou outro género) um espaço e tempo de deambulação pelo que fomos e o 
devir desse mesmo lugar. A beira interior tem na obra de António Salvado um destaque 
particular, não que o poeta se sinta na obrigação de ver, sentir e escrever sobre o mundo 
que habita, mas porque os elementos que fundam a sua poesia parecem nascer desse 
mundo. Há então da nossa parte um reenvio constante a essa pátria feita de plantas, 
águas, estações e gentes, e também o que vai do quotidiano à sublimação do dia. Por 
mim, ergue-se nas vezes que o leio uma afeção que é quase sempre uma infância, dando 
assim razão à ideia que a infância é o lugar da poesia: infância da língua e do nascimento 
de um sentido sempre renovado do mundo.
 A obra de António Salvado, sobretudo a que vem produzindo nos últimos anos, 
ocupa-se das noções de existência e natureza que têm servido, desde o século XVIII, 
para o olhar crítico e analítico da condição humana. Numa era em que a produção de 
arte e a expressão do sensível se faz, muitas vezes, através de mediadores, separando 
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o humano, a natureza e a arte, a poesia deste poeta insiste em manter uma relação 
próxima, ideal, com o que funda a vida. Sei que é um velho dilema, sobretudo desde 
aquele século, e a partir do texto de F. Schiller, «Sobre a Poesia Ingénua e Sentimental». O 
problema era natureza e sobretudo uma espécie de esvaziamento na noção de natureza 
com o avanço da técnica e dos seus mediadores. Na maioria dos poetas do século XX, 
e sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, a cisão entre o sujeito e uma unidade 
originária há muito estava feita. No caso de António Salvado isso é notório mas, e isso 
sucedeu nalguma modernidade, há um desejo em parte da obra em encontrar pela lin-
guagem, uma palavra que levante o mundo, isto é, que dê unidade ao que se perdeu. O 
nosso poeta voltou-se então para a natureza e o indivíduo, e pelo verso tenta essa uni-
dade, já não como princípio sem o qual não é possível dizer o mundo mas, sobretudo, 
como uma harmonia, uma sintonia, a partir da qual o poeta se realiza e o indivíduo ganha 
forma. E aqui são importantes as formas que percorrem a obra do poeta. Sem nunca 
deixar as práticas de ritmos, métricas e composições clássicas, Antonio Salvado desde 
muito cedo empreendeu formas que tornavam os seus poemas como próximos de um 
dizer antigo e, simultaneamente,   
reconfigurou-as para um presente em que a leitura é marcada por uma força visual que 
dá relevo a espaços, sentidos e outros ritmos.
 Mas que natureza é essa para que nos remete constantemente o poeta? É uma 
dupla natureza. Se por um lado encontramos na poesia do poeta que invocamos uma 
permanência no lugar da tradição, por outro lado a sua obra acompanha a poesia mod-
erna e contemporânea ao instalar-se na tangência desse lugar. Assim, a natureza poéti-
ca em Salvado é um ponto,  de tangência com a tradição mas também ruptura com a 
mesma. Da poesia vê-se a infância mas também o que nos afasta dela: a nossa história 
e o nosso tempo. É, por isso, uma natureza sensível gerada mais pelo espectro do que 
pelas materialidades. E isso é também parte importante do que funda o afecto (uma 
«afinidade exterior», in Poesia, Difícil Passagem). 
 Volto aqui ao início e retomo o que se pode considerar a marca mais expres-
siva, pois se funda no sentimento, natureza e afecção, da poesia de António Salvado: o 
lirismo. A poesia lírica está hoje muito longe do que se entendia antes do século XVIII. 
As rupturas da modernidade com a tradição e a inclusão do tempo e existência individ-
uais trouxeram novas paisagens à poesia. Basta lermos o século anterior. No meio da 
linguagem uma interrogação permanente do sujeito. E nas margens dessa linguagem 
ainda e sempre a tentativa de erguer uma língua que pudesse aprisionar o tempo e o 
mundo. Já não todo o tempo, já não todo o mundo, mas o nosso tempo quotidiano e o 
mundo que nos calhou em sorte. A poesia de António Salvado junta a estes elementos 
um tom sentimental, podemos chamar-lhe aqui de lírico (para ser fácil uni-lo à tradição) 
em que todos os mais pequenos fragmentos do quotidiano (uma dor, a chuva, a beleza 
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de uma manhã, a tristeza de uma partida) refletem-se na sua linguagem poética, não 
como uma posição diarística, que poderia haver, mas como o sensível que quer ser parte 
integrante dessa textura e do tecido que, sempre como uma música, a sua poesia vai 
construindo. E assim se chega à criação de um território sensível e, nele, uma pátria.

Não é em vão que o meu
Lugar me acompanha: ele
Que me fez da terra,
Que me deixou respirar,
Que me insuflou o fogo 
Da criação, que fez dele
Brotar a água que bebo.
(Ecos do Trajecto)

Com esta afecção e com a marca lírica do poeta chego ao fim da minha breve peregri-
nação. 

*Professor universitário. Poeta. Investigador de temas literários.
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LA SErENIDAD HErIDA 
- HoMENAJE A ANToNIo SALVADo
Luis Frayle Delgado*

 SÍNTESIS
1. A noite é um abrigo (Antonio Salvado. Passo a passo, A 23 Ediçiöes, 2014, pg 65).
 La noche,  símbolo de la soledad y  el dolor.
 Para los privilegiados, refugio y manto acogedor que mitiga las heridas de la existencia.
2. La tristeza es la alegría del enamorado. (Ibn Hazm de Córdoba. El collar de la paloma, 
Alianza, 1987, pg 149)
 El secreto guardado, muerto, torna en alegría la tristeza del que ama en secreto.
3. Um alvor de nocturno me atravessa como secreta música sacral (Antonio Salvado, Ibid, 
pg 146).
 En el fondo del alma una luz destella en la oscuridad.

 TEXTO.
 A noite é um abrigo (Antonio Salvado. Passo a passo, A 23 Ediçiöes, 2014, pg 65).
 Bienaventurados los que llevan en secreto las heridas, cubiertas por la oscuridad 
de la noche. La noche es el más claro símbolo de la soledad. Pero para los privilegiados 
es un refugio donde se encuentran consigo mismos y con los que aman. La noche, un 
manto acogedor que buscamos después del tráfago de la vida y del calor sofocante del 
estío y nos cubre como un velo misterioso de suave frescor después de cruzar el desierto 
de la vida y soportar los tórridos veranos y las heladas y las nieves de nuestros inviernos. 
Es un bálsamo para las heridas que dejan en nuestra alma y en nuestro cuerpo frío y des-
angrado los golpes del destino. Con frecuencia el fragor de la lucha cuerpo a cuerpo con 
los dolores y tristezas que nos acosan dejan grabadas en nuestra existencia las marcas 
del sufrimientos, el nuestro y el de los que amamos.
 Es entonces cuando los privilegiados se acogen a la hondura de su misterio inte-
rior y se dejan cubrir por el manto benigno de la noche, ocultando su dolor a las miradas 
curiosas o descaradas y  aman en secreto y en sufrimiento,  Así la muerte es la vida de 
nuestro secreto, y la tristeza es la alegría de los enamorados (El collar de la paloma.  Ibn 
Hazm de Córdoba, pg 149). El secreto es nuestra vida nacida de la muerte, cuando nuestro 
secreto ha muerto para los demás. El amor es entonces más fuerte que la muerte, porque 
es amor sufriente cuando se ama mucho y se sufre porque no se puede amar más.
 Por eso canta nuestro poeta en este sencillo y sublime verso: La noche es un 
abrigo. Ese manto acogedor que nos cubre en la soledad y el silencio, cuando en las es-
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trellas que tachonan el cielo desciframos nombres amados, que han quedado escritos 
en nuestro cuerpo y en nuestra alma y se han reflejado en el cielo oscuro, y los descu-
brimos cuando desde la hora del crepúsculo de nuestra vida nos quedamos absortos 
leyendo en el misterio de la noche luminosa que nos invade. Entonces es cuando empe-
zamos a ver, porque nuestras heridas se han hecho fuego que eclipsa toda luz terrenal.
 Hemos puesto tantas luminarias en nuestras ciudades y hemos encendido tan-
tos fuegos artificiales en las lámparas y pantallas de nuestras casas que nos deslumbran 
y no nos dejan ver la verdadera luz, que se nos esconde tras el misterio de la oscuridad, y, 
rasgado el manto oscuro, se asoma en las estrellas para invitarnos a mirar más allá. Esa 
es la mirada de los elegidos, que casi nada han podido ver con la luz del día y se acogen 
al cálido abrigo de la noche para leer los enigmas de su existencia.
 Así, vuelve a decir el poeta: Um alvor de nocturno me atravessa como secreta 
música sacral (Antonio Salvado, Ibid, pg 146). Esa luz de la noche se apodera de nuestro 
misterio interior, atraviesa nuestra alma como espada luminosa, que produce una armo-
nía secreta. Secreta por sagrada y sagrada por misteriosa. Es la música de la soledad 
sonora, como un canto de maitines al final de la noche, en el silencio del monasterio, que 
con su salmódica armonía cauteriza las heridas del corazón. Es el amanecer, que dulci-
fica las tinieblas de la existencia con un tenue resplandor que invade de ternura hasta los 
últimos resquicios del alma.
 Sólo así se puede entender cómo después de las heridas se puede llegar a la 
serenidad. Sólo cuando las heridas son luminosas y las tinieblas son el camino hacia la 
calma del amanecer. Cuando abres la ventana de tu Refugio del valle entre los montes de 
encinas y hasta ti llega ese albor lento, dulce, suave que precede a los rayos deslumbran-
tes del sol, como su mensajero, arcángel misterioso de un nuevo día que, poco a poco, 
con su espada flamígera va despejando la nítida oscuridad de los privilegiados, que en 
ella han encontrado la puerta para contemplar el cielo estrellado y soñar, en la paz y la 
calma.
 Así en ese silencio nacido en la soledad esencial, soledad interior del alma he-
rida, sufriente, el ser humano se deja penetrar por la añoranza de los recuerdos y la 
esperanza de los brazos que le salen al encuentro. Ahí es donde el corazón humano se 
encuentra menos solitario viviendo en la armonía de la naturaleza y en comunión con los 
seres amados, cuya imagen gozosa vuelve siempre como un resplandor matutino que 
disipa la tiniebla de los caminos de la vida. Un eterno amanecer limpio y puro que calien-
ta los miembros ateridos con el resplandor del alba, luz y fuego encendido en el corazón, 
que ama cuando sufre y sufre cuando ama.

Salamanca, 6 de octubre, 2014
*Professor e poeta, ensaista, tradutor (de pensadores clásicos e humanistas).
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IMPrESSÕES SoBrE AMBIENTES 
ATMoSférICoS NA PoESIA 
DE ANTÓNIo SALVADo
Manuel Costa Alves*

 

 Os especialistas verão largo e profundo no “extenso continente” poético que An-
tónio Salvado construiu desde a publicação de “A Flor e a Noite”, em 1955. Pela minha 
parte, habilito-me, apenas, a apresentar algumas impressões na perspetiva de um leitor 
com formação (e deformação) profissional em ciências da atmosfera. Procurarei convo-
car alguns dos numerosos registos de fenómenos atmosféricos que produzem ambien-
tes no interior da casa poética de António Salvado. Mas, compreendam que não possa 
fazê-lo na perspetiva de um analista literário. 
 Estamos dentro de uma casa poética cujo “olhar afaga todo o mundo, / escre-
ve irmão na mais longínqua estrela / e beija a rocha da mais funda terra”. Afaga o xisto, 
fragas, solidão, granito, esperança, cegonha, desamparo, salgueiro, amor, rosmaninho, 
quietude, cigarra, luz, pedra, paz, romã, trajeto, regato, cicatriz, crepúsculo, esteva, dor, 
azinheira, claridade e claridades e tantos inúmeros significantes da vasta geografia do 
seu estar no mundo, do seu sentir e conhecer poetizado de viver. 
 A poesia de António Salvado afaga tudo o que é da vida e, nesse afagamento, o 
ambiente atmosférico é um chão ou uma janela em que, com frequência, o poeta meta-
foricamente se sustenta ou se abre para nos comunicar o que sente e pensa. Por exem-
plo, a quase sempre presença, ou sonho, ou desejo da “sedução gentil da Primavera”; do 
“vão azul do céu” que afinal traz o sol; do “tumulto vibrante do trovão” de quem “espera 
que o relâmpago / lhe cegue os olhos de alucinação”; do “arco-íris pelo céu vogando”; de 
“nuvens brancas, errantes, / a liberdade livre de opressões”; de “aves [que] traçam / capri-
chos azulados pelo ar”. Mesmo quando imerso em “brumas dentro do corpo”. 
 E muitas mais recorrências a fenomenologias atmosféricas vêm à superfície 
dos poemas, além de nevoeiro, tempestade, névoa, gelo, orvalho, chuva, frio e, frequen-
temente, as estações do ano e as propriedades de cada uma sucedendo-se por dentro 
das estações da vida.
 No poema intitulado “Em todos os seres da natureza existe um pouco de maravi-
lha”, tomado de uma frase de Aristóteles, entre as “maravilhas ocultas / no vadiar do tem-
po”, colhe a brisa ou o vento, entre outras, além do silêncio, da flor anunciada, do broto 
renascido. E colhe “o céu azul aberto / às aves que o percorrem quando uma nuvem erra 
/ subitamente informe”; colhe “o relâmpago surdo / com a chuva a tombar” no “ dia sem 
crepúsculo” que transporta “a noite inesperada”. 
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 A sua visão dos fenómenos meteorológicos resume o que seria capaz de dizer 
sobre a mudança para o estado líquido resultante da condensação do vapor de água at-
mosférico. Digamos que traduz essa mudança de estado com a transformação do vapor 
inicial de palavras num rio de palavras condensadas na configuração final do poema. E 
este rio fez-se continente, ou mar, de tantas casas de poesia, incontinente ao longo de 
60 anos, que António Salvado habita e nos propõe que habitemos. 
 “No meu sangue [escreve] refrigeram nuvens”, como quem diz ser no sangue 
que se produz o fenómeno de transformar o estado inicial de pensamento-emoção no 
estado final do poema. Uma analogia com o fenómeno físico de condensação do vapor 
de água que, por arrefecimento, produz as nuvens. Nuvens que, neste verso, só depois de 
serem refrigeradas pelo sangue, entram no corpo condensado do poema. A fonte quente 
- o sangue - a ter funções de arrefecer, racionalizar, dar substância e habitação poética 
organizada à imagem tomada do fenómeno físico “nuvens”.
 É no mais silencioso fluir da sua interioridade (“No meu sangue”) que o poeta 
exerce a ação de arrefecimento do objeto/imagem inspirador para que passe ao estado 
de poesia. Efeito que é produzido pela fonte quente “sangue” e que o poeta transforma 
numa fonte racionalizadora; uma forma de dizer que, estando-lhe a poesia no sangue, é 
criada, tratada, controlada, como se o sangue fosse o chão agregador e racionalizador 
das imagens inspiradoras. 
 Estamos perante uma lição de meteorologia mas, também, de uma lição sobre 
a forma como se processa (com analogia talvez forçada) a condensação do fenómeno 
de pensamento-emoção, desde o estado inicial tumultuoso, ou ainda caótico, até à sua 
cristalização como objeto poético. Podem dizer que abuso e que tenho os olhos em bico 
fantasiando analogias com fenómenos atmosféricos. Podem mas, aparentemente (con-
cedam), a analogia parece ter sentido. 
 As nuvens, “nuvens brancas, errantes, / a liberdade livre de opressões”, a “liberda-
de livre”, como a poesia é e quer que a sociedade seja: “livre de opressões”. Mas, também, 
“sem nuvens (p’ra que as aves / franqueassem distâncias / sem pressa de poisarem)”. A 
ausência de nuvens abre o sol e abre-nos ao sol. Na gíria meteorológica, chamamos-lhe 
céu limpo e é muito feio chamar-lhe assim. Seria uma ofensa dizer que as nuvens sujam 
o azul quando se interpõem entre nós e o sol; para mais quando António Salvado lhes dá 
a função de lhe/nos abrir a porta para a luz. 
 Na “Ode ao Sol”, o poeta interpela o astro: “Vens do azul: penetras precipícios, / 
de novo te levantas e respiras / o fogo que tu próprio em ti manténs”. E até as aves são 
convocadas quando o sol lhes abre os horizontes: “traçam / caprichos azulados pelo ar”. 
O nascer da manhã, depois de sabermos que “a noite morre em vidros de janelas”, torna-
se “o festim da manhã / com seu vagar de rosa meio aberta / (o transparente véu quase 
a fugir) / incita o sol a ressurgir”. A ressurgir “até à margem onde o sol promete / bordejar 
de pureza o dia a vir.” 
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 Por vezes, se a atmosfera não for propícia, implora que venham “na vibração do 
sol hinos e odes” com a ânsia de claridade que o azul lhe inspira. Sem grandes exigên-
cias: “Pouco pedimos; réstias, / franjas de sol ainda que estrangeiro / para aquecer a nossa 
solidão, muitas melancolias / que roubaram ao sangue a fixa cor.” Ou, então, o desejo de 
que nos deixem, apenas, “arrancar da neblina a fenda proibida! De céu azul”.
 O orvalho é outra das “maravilhas da natureza” que António Salvado transfor-
ma poeticamente, chegando a insinuar um elevado grau de diminuição de caraterísticas 
quando somos “despojados de orvalho”. A formação do orvalho tem o mesmo meca-
nismo físico da nuvem. Resulta de o arrefecimento do vapor de água até ao ponto de 
condensação se processar quando contacta com uma superfície sólida muito mais fria. 
E continua a verificar-se, noutros poemas, uma grande fascinação do poeta por este 
efeito da condensação do vapor de água atmosférico sobre os objetos arrefecidos: “A 
gota de orvalho, teimosa e transparente, presa imaterialmente ao mais humilde filamento 
do ramo”. A gota de orvalho tomada como uma espécie de líquido amniótico ou de lei-
te materno que alimenta os “humildes botões que são como crianças recém-nascidas 
abrindo os olhos pela primeira vez”. E, socorrendo-se da cigarra, sublinha: “em novos dias 
beberá orvalho / para sagrar em comunhão a vida.” 
 A flutuação periódica das estações climáticas aparece, inspirada e inspiradora, 
em toda a obra: “Incólume eufonia, a deste canto: / mais que tempo da flor / é sempre 
a flor do tempo, / porque o Verão s’expande p’lo seu corpo, / porque o Outono apenas 
madurece / suas tímidas formas, / porque o Inverno nele torna o frio / em ardente calor.” 
Cada estação tem as suas caraterísticas e um sentido próprio no (e para o) canto da sua 
poesia. Há muitos tipos de tempo e desvios significativos do padrão climático de cada 
estação. O poeta reconhece-os e colhe-os na essência. Repito: “mais que tempo da flor 
/ é sempre a flor do tempo”.
 Com o verão a abrir-se, o “Pequeno hino a Junho” é uma síntese rigorosa, poe-
ticamente muito elaborada, das caraterísticas climáticas do mês e sobre os efeitos que 
o ambiente atmosférico produz na vegetação da “eira da Beira” que povoa a sua poesia: 
“Pródigo, junho luz: prenhe de sol / reclinado na terra a estremecer / e lampeja d’instinto e 
languidez, / cheio de cio a violar as polpas / dos frutos verdejando nas ramagens. // Derra-
ma o seu calor aureolado / de cânticos dispersos na paisagem: / beija corolas que depois 
desflora // e pela noite encanta-se cansado / com o púbis em flor das alcachofras.”
 E o outono? “Outono que se avizinha / modulante vacilante: / o sol parece uma 
rima / com outras rimas toantes”. No outono, regressa “o dulçor da friagem”, regressa a 
cegonha que, mais adiante, bem passado o verão de São Martinho, “sem agasalho aceita 
a neve o vento / o granizo o calor tudo é conforto / à solidão do céu acompanhada”. No 
livro “Outono”, justamente uma edição nas línguas portuguesa, castelhana e japonesa, 
vem a pergunta inicial que, assente nas caraterísticas da estação, interroga duvidosa a 
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subsistência de “verdes ilusões” quando o ambiente geral da vida pressupõe o seu apa-
gamento: “Outono. Como restam / ainda nesta árvore / as verdes ilusões?”
 Aberto o pavilhão do inverno, mesmo não desejando entrar, dirige-se-lhe fami-
liarmente: “Desculpa, é cedo: nada quero contigo / nesta casa de sossego chamada outo-
no”. Mesmo assim, encontra motivo para continuar a sua viagem poética pelos itinerá-
rios da vida pois “vestem-se d’inocência (…) os campos a tremerem de friagem”. E, com 
exceção das situações de “tempestade”, os fenómenos meteorológicos são inspiradores 
de inocência, gentileza, brandura. É “com chuvas e relâmpagos terríveis/ a terra inteira 
numa aterradora/ confusão entre coisas, gentes, bichos” que o poeta mergulha nos seus 
interregnos quando, na doença, parece que “nada de transparente se aproxima,/ nada que 
tenha volume assinalável,/ nada que permita acreditar/ que voltarei inteiro a mim.” 
 E a primavera? A primavera é “sedução gentil” e, provavelmente, a relação é biu-
nívoca: umas vezes, a primavera traz primavera ao que escreve no que pensa e sente; 
outras vezes, o que escreve sobre o que sente e pensa constrói uma metáfora da espe-
rança “raiando na voz da Primavera”. “É Primavera agora”, anuncia, “com seu verde cioso 
a rebentar”. Com o “verde cioso a rebentar”, o poeta expande-o “inflamando o verdor da 
Primavera / com a solar respiração da vida”. Mas, sempre e sempre tremendo pelo ines-
perado indesejado, como exclama no poema “Santa Bárbara”: “Ah, temer que, surpreen-
dentemente, a primavera não se acerque…”

* Meteorologista. Poeta. Ensaísta de temas relativos ao Tempo.
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o SoNETo NA PoéTICA 
DE ANTÓNIo SALVADo
Manuel Simões*

 Na sua globalidade, a extensa e multifacetada obra poética de António Salvado 
evidencia, mesmo numa leitura transversal, o elevado índice de frequência de uma forma 
privilegiada, largamente cultivada pela tradição da poesia portuguesa, isto é, o soneto. 
Com efeito, para além dos indicadores explícitos em títulos como Soneto em Lembrança 
de João Roiz de Castelo Branco (1989), Conjunto de Sonetos seguido de Novas Odes e 
de Redondilhas e Heróicos Quebrados (2011) ou Sonetos do Interregno (2013), grande 
parte do corpus poético do Autor é preenchida por esta forma fixa (duas quadras e dois 
tercetos com verso decassílabo), podendo assumir inúmeras variantes desde o chama-
do soneto shakespeareano (três quadras e um dístico-chave) até percorrer uma quase 
inesgotável série de possibilidades que tem como limite o poema de catorze versos.
 Deste modo o poeta actualiza uma antiga retórica e uma variedade de esque-
mas formais, prosódicos ou rítmicos, recuperando a exuberância barroca ou manei-
rista, por vezes com declinação clássica. Tanto nos pode remeter para Camões como 
para os sonetos de Shakespeare, revelando uma enorme capacidade de movimento 
no interior de um texto que se confronta com a musicalidade própria de uma estrutura 
rítmica que envolve perícia, rigor métrico e um cânone sedimentado por uma longuís-
sima tradição.
 É claro que a poética de António Salvado não se confina a estes limites de alguns 
constrangimentos ao nível da expansão textual. Há inúmeros exemplos de abertura a 
tantas possibilidades formais, embora o leitor não possa deixar de notar a grande predi-
lecção por uma medida que poderia julgar anacrónica, para, ao mesmo tempo, constatar 
a capacidade, por parte do Autor, de habitar poeticamente um tempo legível como nosso 
contemporâneo. Isto significa o reconhecimento de que os textos veiculados por esta 
escrita de geometria calibrada apontam, não tanto paradoxalmente, para a representa-
ção da instabilidade das coisas, o que denota o conflito latente com a complexidade de 
uma condição humana subjacente ao discurso, elaborado e exposto à recepção e actu-
alização, por parte do leitor, que recupera assim os vários meridianos da obra.
 Na sua estrutura fónico-sintáctica, o soneto caracteriza-se assim pelo princípio 
da simetria e o seu ser simétrico representa um modo em que o mundo é apercebido 
como uma totalidade homogénea. E sendo o poeta o grande construtor da emoção, esta 
provém necessariamente da relação dialéctica entre pensamento e emoção ‘pensada’, 
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tudo isto obedecendo a um esquema programático que reflete, por sua vez, a “forma 
mentis” que ajuda a conceptualizar a representação do que se pretende enunciar1.
 Na recensão que escrevi já em 1979 sobre o livro Estranha Condição (1977) de 
António Salvado, tive então  oportunidade de lembrar alguns pressupostos, talvez óbvios, 
que julgo ainda aplicáveis à produção futura do poeta: «Os metros uniformes (e estes tex-
tos estão marcados por uma grande frequência isométrica) são muito menos autónomos, 
obrigam a  maior vigilância, quer rítmica, quer sintáctica, de modo a não caírem na insídia 
da inércia semântica. O Autor tem deste problema técnico perfeita consciência e resolve-o 
em termos de dinamização da palavra poética sobre a qual recai a responsabilidade da 
energia textual»2. Depois dessa data, a poética do Autor continuou a manifestar um acen-
tuado potencial heurístico, mesmo ao nível do soneto (forma considerada pouco propícia 
a inovações), sempre objecto, é preciso dizê-lo, de uma reactualização experimental que 
desenhou um itinerário de que aqui me proponho tecer algumas considerações, tentando 
, como é óbvio, deixar falar os textos na sua plenitude.
 Para este trabalho considerei apenas as obras publicadas neste século, tendo in-
ventariado sonetos em quase todos os livros, excepção feita a Os distantes acenos (2006), 
Ao fundo da página (2007), Afloramentos (2007) e à belíssima “leitura” em verso, Psique 
e Cupido (2014), a partir de O Asno de Ouro, de Apuleio. Dos restantes, e considerando o 
alto índice de frequência da forma poética privilegiada pelo Autor, seleccionei apenas três 
obras, não só porque constituem uma amostragem fiável mas sobretudo porque se reve-
lam, a todos os níveis, paradigmáticas do fazer poético de António Salvado: Recapitulação 
(2005), Repor a Luz (2011) e Passo a Passo (2014).
 Ora bem: de que falam estes sonetos, quais são as isotopias com maior incidência 
no discurso e que reflectem as deambulações do pensamento do Autor? Em termos gerais 
emerge certamente, e com diversos registos, a inquietação do Homem que se confronta 
com um tempo e um mundo que fluem inexoravelmente, quer dizer, é visível entre as linhas 
do texto uma certa nostalgia que decorre do fluir irremediável do tempo, do transcorrer 
contínuo do instante fugaz e efémero, aspectos que atravessam a expansão textual como 
reflexão profunda que marca o tecido poético. Mas podem igualmente surpreender-nos 
outros núcleos temáticos, um conjunto de “lugares”, de reservas que a memória invoca e 
convoca como matéria do discurso, não sem uma actualização pessoalíssima que intro-
duz necessariamente algo de novo aos códigos assimilados pela tradição.
 Vejamos o que acontece em Recapitulação, título que, por si só, é já um indicador 
da revisitação de uma praxis consolidada. Neste conjunto pode imediatamente detectar-
se uma tensão dialéctica que encontra na extrema frequência do oxímoro a expressão 
da ansiedade, a inquieta esperança que se traduz ora em disforia ora numa quase euforia 

1  Cfr. Manuel Simões, pref. a Cristino Cortes, Cronologia e outros poemas, Lisboa, Livro Aberto, 2005, pp. 5-6.
2  Manuel Simões, rec. a António Salvado, Estranha Condição, in Colóquio/Letras, nº. 57, Novº. 1979, p. 86.
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momentânea («as formas nefastas de enganar a vida», p. 8), ora ainda num vazio crepus-
cular que o desgaste (ou o atrito) do tempo teimam em sancionar: «Das árvores se alguma 
permanece/ a poeira das folhas a sustenta» (p. 14). Mas a expressão lírica que vê a voz 
poetante envolvida nos mecanismos da inquietação encontra muitas vezes a sombra de 
um tempo, não já existencial, mas histórico, esse também disfórico, o que inequivocamen-
te nos é anunciado pelo deítico aqui («E nada acalma a brama aqui desperta», p. 21). Não é 
de excluir, todavia, a sobreposição convergente entre o tecido social e o tecido existencial, 
de resto de influência recíproca por muito que possam parecer espúrios à receptividade do 
sujeito enunciador do discurso.
 E, de passagem, eis que comparecem ecos camonianos a sancionar a estratégia 
conceptual como no soneto “Surdos latejos”

Que mácula só feita de tristeza
enche no coração surdos latejos
que me choram sem voz   no descampado?  (p. 17)

ou até a recuperação do tópico renascentista do fluir do tempo, do carácter efémero da 
irremediável mudança («Como encher d’águas limpas o ribeiro/ que já muito fluiu…», p. 
24) que assinala o lapso temporal, mas nada será como o que era antes (ou a lembrança 
do que era). São aspectos que, também de passagem, surgem salpicados por elementos 
neo-barrocos, de resto revisitados por grande parte da poesia portuguesa contemporâ-
nea, como neste segmento sem dúvida classicizante:

Onde pára    esse aljôfar de pureza,
onde os rios de néctar e de leite.
… … … … … … … … … … …
Que mel ainda colhem as abelhas?
E dos rios   porquê secou o leito? (p.38)

 E o fluir do tempo pode até ser dado pela evocação (ressemantização) da po-
esia bucólica, mas para acentuar que essas imagens de euforia – lira ou flauta – eram 
apenas ilusões: «Heras loureiros… coroas de ninfas sátiros/ a lira a flauta/ ou quantas 
ilusões que nada eram» (p. 51). Apesar disso o fulgor irrompe entre as linhas do texto, 
muitas vezes a surpreender o leitor como locus amoenus inesperado, como memória 
do tempo feliz da «terra da juventude», ainda que o sujeito redimensione logo a seguir o 
canto do «juvenil perfume/ de um corpo (…)/ entre o devir dos dias magoados» (p. 86).
 Diga-se, no entanto, que o discurso nunca é linear, a densidade da escrita pontua 
a oficina e o olhar vigilante, conferindo-lhe aquela componente hermética/crepuscular que 
caracterizou, desde o início, no dizer de Fernando J. B. Martinho, a poética de António Sal-
vado3. Além do mais, o seu fazer poético caracteriza-se por um traço distintivo (a cesura) 

3 Cfr. Fernando J. B. Martinho, Tendências Dominantes da Poesia Portuguesa da Década de 50, 2ª. ed., Lisboa, Ed. Colibri, 2013, pp. 202-203.
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que, em muitos casos, amplia as hipóteses de leitura, tornando-a por isso polissémica, tal 
como referiu Fernando Mendonça quando alude a um jogo sapiente que permite a subtile-
za de «pequenas (ou grandes) armadilhas»4.
 Por seu lado, Repor a Luz (2011) propõe 84 poemas, dos quais 27 são sonetos, 
em boa parte formalmente shakespeareanos (3 quadras + 1 dístico-chave), todos de verso 
decassílabo, um ou outro sem seguir a isometria predominante. Distingue-se neste livro, 
talvez, uma maior incidência da temática amorosa: o núcleo provavelmente mais explícito, 
embora feito de silêncios e de ausências, de vazios nos quais se pode reconhecer a única 
ou a mais autêntica expressão da vida, com a inevitável heterogeneidade da sua represen-
tação. Todavia, esta pressupõe sempre uma relação dialógica entre o eu do sujeito e do 
seu desejo e um tu que se pretende estimular («Dentro de ti s’esconde a melodia/ à espera 
que a despertes…», p. 22) e chamar ao convívio com o «degelo duma primavera» (“Den-
tro de ti…”, p. 22). A mesma relação pode redimensionar a posição do eu até um nós que 
«fraternalmente sofre/ quando o amor se afasta em nevoeiro» (p. 26) ou um envolvimento 
(«Eles e elas andam nos meus versos») para acentuar o tal silêncio/isolamento, um eu que 
se auto-exclui do dístico final do soneto, até pela sua posição no corpo textual, onde deixa 
a inevitável ressonância, ampliada ainda pela pausa mecânica: «Quem me dera apagar 
quem mais conheço:/ um eu aqui ao lado que aborreço» (p. 26). 
 Exemplo paradigmático é-nos dado ainda noutro lugar que propicia a representa-
ção de um tu que se converte em nós, numa fusão vivencial inscrita sob o signo do «fogo» 
(“Não sei se a tua voz…”, p. 53); ou de um eu que se torna implícito como sujeito do discurso 
numa belíssima metáfora da temática amorosa através da imagem barroca da rosa (“Não 
sei se és sempre…”, p. 52), sujeito que volta a manifestar-se liricamente, desta vez de forma 
afirmativa, não obstante algumas incertezas: «Nunca o amor é débil quando a chama/ que 
o alimenta fulge…» (p. 58).
 Para além desta isotopia, o volume percorre as áreas temáticas já evidenciadas 
anteriormente, sobretudo a que se refere ao fluir do tempo e suas vicissitudes. E aqui volta 
a leitura do presente a evidenciar as incertezas da contemporaneidade (“A nortada obscu-
rece…”, p. 60) em que as estações do ano surgem como metáfora de um tempo histórico 
a pesar sobre a consciência social (“Inverno. E eu julguei…”, p. 43); ou até casos em que o 
tecido poético se torna mais explícito, mais transparente na denúncia da violência e do ve-
neno como estigma que não cessa de causticar o instável quotidiano: «Mas para quando o 
fim do pesadelo:/ hidra de lerna que voraz ataca/ sem os que morrem conhecer porquê?» 
(p. 51).
 E, por fim, o volume Ecos do Trajecto seguido de Passo a Passo, já de 2014, exibe 
uma primeira parte composta por longa sequência de 108 estrofes, de dimensões e mé-
trica diversas, constituindo um longo poema, a que se segue Passo a Passo, que retoma, 

4  Fernando Mendonça, rec. a António Salvado, Amada Vida, in Colóquio/Letras, nº. 108, Março 1989,         p. 100.
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em grande parte, a consolidada forma poética do soneto, e, em geral, na sua estrutura 
canónica, sem as “transgressões” já anteriormente referidas, a não ser pela novidade da 
métrica: prevalece o verso decassílabo, segundo a escansão portuguesa, mas agora sur-
gem muitas formas fixas em verso hexassílabo e heptassílabo, exemplos que determinam 
uma maior fluidez do discurso e porventura um menos acentuado espaço à reflexão em 
torno do conceito a desenvolver.
 Dir-se-ia, contudo, que Passo a Passo representa uma espécie de suma poética 
do Autor na medida em que aqui se revisitam as grandes áreas temáticas já objecto de 
enunciação em volumes anteriores (o fluir do tempo, o desencanto, a inquietação, a com-
ponente amorosa, etc.), com o aproveitamento sapiente, e sem nunca se revelar como 
mero palimpsesto, das linhas de força do discurso distintivo de António Salvado.
 E na tipologia da inquietação, este vector nuclear já entrevisto por João Rui de 
Sousa na sua excelente recensão ao volume não por acaso intitulado Matéria de Inquieta-
ção (1988)5, esta suma textual recupera o peregrinar, a viagem que pode assumir diversas 
valências («horas…vividas/ tão fugazmente», p. 57), deixando entre as dobras do texto ex-
tractos de solidão, a ausência que convoca o desejo até invocar o impulso amoroso que se 
reacende com o «cantar melódico das aves» (p. 62). E tudo isto com a consciência de que  
«o fluir do rio corre sempre/ e que não voltará jamais atrás» (“Tudo tão fugidio”, p. 144) – a 
lembrar os famosos versos de Antonio Machado «Caminhante, não há caminho,/ faz-se 
caminho ao andar» - , consciência que inscreve no discurso, através do omnipresente oxí-
moro, a tentativa de descodificação da nostalgia/inquietação, como neste belíssimo seg-
mento textual: «E é desconforto aquilo que conforta:/ a minha hesitação que mais perdura/ 
quanto mais de mim próprio sou distante» (“Continuo a dizer”, p. 80).
 De resto, no limiar do volume, e inscrito como prefácio, o Autor insere um belo 
soneto que revela a praxis enunciativa do seu fazer poético e da reflexão da voz poetante 
ao longo da viagem «ao mais íntimo do ser» de uma escrita que conheceu o «amor e o 
desamor» mas que se consubstancia por «tensos dizeres de sentido fértil/ aproximados 
ao calor de versos/ que, surgidos, gravaram os instantes» (p. 3). Neste discurso metapo-
ético o sujeito pronuncia-se assim, e de forma explícita, sobre o valor atribuído à poesia 
(e o mesmo é dizer à literatura), que se revela, no fim de contas, como a ciência da natu-
reza humana, da qual ficará como testemunho.

*Professor universitário. Tradutor. Poeta e investigador de temas literários. Antologiador.

5  Cfr. Colóquio/Letras, nº. 120, Abril 1991 , pp. 204-205.
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EPIfANIAS DE AfroDITE E MoMENToS 
DE rEVELAção NA oBrA 
DE ANTÓNIo SALVADo
Maria Lucília F. Meleiro*

 Poderão imaginar-se vários modos de abordar a vasta obra poética de António 
Salvado - ensaios formais, aforismos para comentários subsequentes, reflexões gerais, 
interrogações pertinentes, ou quiçá impertinentes, encenações ocasionais, compara-
ções.
 Todavia, nestes tempos de mercantilização das consciências, e paradoxal bali-
zação e formatação das existências, o que é, de facto, importante é falar, independen-
temente da forma escolhida para transmitir a mensagem, ou, neste caso particular, o 
seu equivalente, ou seja, escrever para ser lido, porque urge dar testemunho daquilo que 
apenas a imaginação e a sensibilidade conseguem apreender na sua totalidade.
 A obra deste insigne poeta albicastrense põe ao nosso alcance reconfortantes 
imaginários poéticos, situados em momentos variados do tempo e do não-tempo, em 
que a pulsão rapsódica tende, não raro, a visíveis transbordamentos de lirismos de re-
trospecção, antecipação, repetição-variação, abarcando uma totalidade do sentido apa-
rentemente inesgotável e vivificante.
 O bucolismo das paisagens da Beira, de penhascos e brenhas agrestes, o som 
dos chocalhos do gado ao entardecer, os campos de giestas em flor, o perfume acre e 
insistente do alecrim, do rosmaninho, dos orégãos e do tomilho, a afirmação das urzes 
raianas, enquadram a evocação de universos intimistas da infância e das casas, enquan-
to num outro registo, em paragens mais longínquas mas não menos intensas, no areal 
e nas irreais florestas da ilha de Psara, com o seu “mar incógnito e fraterno” o poeta 
convida a areia, o oceano e a vegetação circundante a acompanhá-lo no ardor das suas 
paixões.
 A epifania da deusa Afrodite, a divina Cypris, revela-se-lhe “na sedução do seu 
altar” e no “afagar da perfeição das suas formas” e “nela liba o rápido combate”. Des-
viam-se-lhe os seus olhos para o prazer voyeur de fruição mais inocente das “donzelas 
de douradas tranças e alvos braços”, pontuando o inebriamento do poeta inquieto que 
se interroga :

“As minhas mãos querem saber se és deusa, se mulher
o coração a palpitar em chama.”
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Vem-nos aqui à memória as palavras do consagrado vate :

“António a vós deusas consagrado
vos tem versos leais neste areal”

(“Auras do Egeu”)

 Com estes versos o poeta assume-se inequivocamente como leal devoto do 
inefável feminino, consubstanciado nas patentes epifanias da deusa do amor e do ero-
tismo, que o assombra, e pede protecção

“Ó ninfas com pés de ouro protegei António”

 A construção continuada e persistente de utopias do sentimento e da paixão 
assumem nos versos de António Salvado colorações variadas de rosa, de cerúleo, vio-
leta, cinábrio, terra de Siena, sempre em fusão total com a Natureza, também ela amiga 
e amante que o autor quer “que sofra por mim as rajadas de ventos nefastos” (“Modu-
lações”), mas eis que vislumbra “uma nesga de sol a arrulhar os sulcos da inquietação 
/ o som da água primaveril a circular pelas veias das fadigas / as rosas a preguiçar na 
jornada da sua peregrinação” (“Modulações”).
Em simbiose total com o mundo natural, a quem roga que o siga na vivência dos ardores 
da paixão, descobre que “ao seu corpo se acosta um outro corpo”, e parte a percorrer “as 
sendas do seu destino / de alforge às costas, vagabundo / gozando o dia a começar sem 
pressa / e as estrelas a bocejarem nas alturas” (“Coisas Marinhas e Terrenas”)
 A arte poética pode conduzir a limites em que nos deparamos apenas com in-
certezas e interrogações. O excesso de abstracção pode deixar uma voz inarticulada e 
linhas isoladas no firmamento. A poesia contém em si a capacidade de desnudar-se, ou 
de purificar-se em excesso, atingindo então o patamar do indizível. Acode-nos à mente 
o pensamento de Montaigne, que defendeu poder o leitor experimentado encontrar nos 
escritos de outros coisas que o próprio não reconhece, desenhando-se então no hori-
zonte as negras nuvens do beijo de Judas ; por esta razão convém munir-se de acon-
selhável prudência e precaução, para que nada possa maltratar a genuína voz que se 
escuta em cada verso.
 Se acreditarmos em Pfänder (“Zur Phänomenologie der Gesinnungen”, Halle), 
o amor é, em si, um acto centrífugo da alma, que se dirige ao objecto num fluxo cons-
tante e o envolve numa cálida corroboração, unindo-nos a ele. Enamoramento, êxtase, 
enleio, encantamento, abstracção, o ter sempre presente a amada, pode ser encara-
do com serenidade apolínea ou dionisismo orgiástico, mas, no fundo, trata-se apenas 
de aflorações pessoais de dimensões transcendentes susceptíveis de conduzir a uma 
transmutação do mundo e das coisas pela exaltação obsessiva da amada.
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 A poesia de António Salvado é para ser lida com o interior, é um exercício do 
olhar sobre a paixão e as encruzilhadas do amor reveladas num entusiasmo e numa 
angústia vital pelo Belo e pelo Perfeito, é a capacidade que Soloviev exaltava de viver no 
outro e para o outro.
Nos “Sonetos de Interregno”, escritos num momento particular da vida do poeta, inclui-
se um poema intitulado “Falar de Mim” em que António Salvado nos dá uma ideia de si.

“Falar de mim como se eu fosse exemplo
dum notável papiro do Egipto,
dum príncipe troiano destemido
e perdido por uma bela Helena.

Falar de mim como de movimento
das guerras d’Alexandre o invencível,
duma rainha que reinou no Nilo
que até morrer fiel a quem amou foi sempre.

Falar de mim como de uma obra-prima
do mais alto escultor da Grécia antiga,
e do império enorme dos Romanos.

Memorial deste falar de mim
porque depois, e tudo o que se diga,
é falsa a história e tudo nele são enganos.”

 Há neste poema um inegável rasto da pessoana figura do “poeta fingidor que 
deveras sente” ...
 Noutro poema da mesma colectânea, com o título “”Fico à Espera”, o poeta sur-
preende-nos quando escreve :

“Fico à espera de um verso, uma palavra
que nele entrando aceite companhia
à minha solidão …

Uma palavra que seja guia
que torne o verso inteiro a confiar
alheio a rimas ou qualquer medida
uma palavra simples a meu lado.

“Amizade” - que sílabas para verso
“Amor” - que sons : azul do universo !
“Abraço” - como brisa em movimento !

Um sonho : a solidão pesando menos
e por vezes um sonho mais ameno
aligeira o passar lento fluir do tempo.”
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Sente-se neste poema a presença fantasmática da “Zauberwort” poética, a palavra má-
gica da poesia de Novalis, misteriosa e desejada flor azul que desabrocha nas planícies 
do sentimento. É como se o poeta viesse de mansinho à boca de cena do teatro da arte 
e num gesto largo e generoso nos dissesse a sotto voce, com variações tautológicas 
bacheanas : 

“Na verdade, eu só estou aqui para encontrar a palavra …”

* Professora. Poeta.
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A PoESIA DE ANTÓNIo SALVADo
HABITAr o MuNDo E A Luz
Maria de Lurdes Gouveia Barata*

A CADA LIGEIRO VOO

A cada ligeiro voo
duma folha dum suspiro,
o meu coração se agita – 
meu corpo estremece todo.

A cada voo ligeiro
duma palavra saída
duns róseos lábios    dum peito
a latejar oprimido,
o meu coração se agita - 
meu corpo todo estremece.

A cada manhã que surge,
a cada luz que amanhece,
a cada tarde que perde
sol a favor dum crepúsculo
que chama a noite a chegar - 
o meu coração perturba-se,
o meu corpo é sobressalto.

A cada vida que nasce
ignorante de destino
sem saber p’ra onde irá,
que trilho vai percorrer
nas sendas do mundo infindas,
a cada morte a romper
por entre sonhos sonhados
por desejos destruídos,
o meu coração exalta-se - 
o meu corpo todo vibra.

António Salvado, AURAS DO EGEU e de todos os mares

 No poema, que acabo de apresentar, a unidade do ser que habita o mundo vem 
da relação dual corpo e coração, sendo este último uma metáfora de sentimento, de in-
teligência emocional, de energia do espírito: quando o coração se agita, se perturba ou se 
exalta, o corpo, respectivamente, estremece, é sobressalto, vibra. É um todo que participa 
no acto de viver e habitar o mundo, o lugar onde a circunstância introduzida carreia o li-
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geiro voo duma folha, o voo ligeiro duma palavra, num trilho escolhido entre várias sendas 
- um percurso humano em busca da luz que amanhece, sucessão inexorável de dias e 
de noites sempre com o pensamento na madrugada, inscrevendo-se assim a presença 
irreversível do tempo. O sujeito poético é solidário com o outro, cada vida que nasce 
ignorante do destino, consubstanciando-se a dimensão humana dum trajecto que im-
pele para a morte, a que se faz frente com sonhos que são sonhados, sempre a nascer, 
mesmo da destruição de desejos. Instaura-se uma trilogia: morte - sonho - esperança. 
Esperança porque está lá, teimosamente, o sonho, como diz o poeta: «O voo é sempre 
ardente: / reluz no que perdemos… / No que sentimos vemos / o sonho permanente.» 
(«Do sonho», Poemas Dispersos). Conduz-se a existência nas relações dialógicas eu - eu 
(um eu especial que é poeta), eu - tu (na solidariedade de nascimento e morte), eu - aqui, 
eu - quando. É a vida e o caminho se faz por entre a vida.
 A construção da identidade do homem e do poeta lança âncora no corpo, no co-
ração para habitar o mundo. O corpo é suporte na vida terrena e o poeta apela ao pulsar 
do coração, enquanto órgão corporal, para ter a capacidade de enfrentar a morte - «Bate, 
pulsa forte, coração…» (A Flor e a Noite). O corpo é casa e a casa é imagem do universo e 
símbolo de protecção, conotando-se com refúgio e segurança. É uma trave mestra que 
vem da infância, que institui a intimidade e o amor, um amor recorrente nas evocações 
do poeta (in Certificado de Presença):

CASA DO AMOR
Foi nas perenes coisas que aprendi
a ser: a casa do amor cercada
de ruas que subiam junto ao fim
do céu que sempre mais se prolongava,

de longos mudos maternais jardins
onde eternas as flores eram lagos
de fragrância ofegante    colorida
e os lagos sol    em água mergulhado,

e nela: o pão cantado sobre a mesa,
a bilha da ternura a renascer,
a pureza do linho a dedilhar
as palavras nos lábios entoadas…

Deito longe a saudade: permanece
a casa do amor, em mim, perene.

 A casa polariza um espaço de unidade física e espiritual, uma primeira desco-
berta e uma forma de integração de sonhos e recordações dum tempo edénico. Diz num 
«Epigrama» (Os Dias, p.84): «O meu lugar és tu    a casa onde nasci / e reguei no jardim 
o roseiral primeiro / folhas secas do chão arrecadei / frutos colhi da árvore da vida.». No 
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poema «Rua» (Afloramentos, p.18) reitera o juramento de amor, que exemplifico com a 
primeira estância: «Chamas tua à encosta onde brotava / a casa do amor em que viveste, 
/ onde comeste o pão    bebeste o leite / e à tua espera    havia alvo regaço.». Esse lugar 
transforma-se em pátria pela pertença e pelo sentimento, tornando-se ponto fundamen-
tal do encontro consigo mesmo: «Peregrino    tracei a minha pátria / no lar que me deu 
o pão    leniu a sede: / que andanças e paranças por veredas / no transe pueril de me 
encontrar!» («Insofrida coragem», 2ª est., A Plana Luz do Dia, p.45).
 As pequenas coisas do quotidiano ganham a força do afecto num rito iniciático 
em que se inscreve a Natureza. Todo um mundo vegetal brota da poesia de António 
Salvado, um mundo vegetal que privilegia as plantas da Beira (como, aliás, um poe-
ma homólogo testemunha) e uma zona raiana que se imiscui no seu habitar o mundo. 
Como breve exemplo, um extracto do poema «Passei por aqui…» (Certificado de Presen-
ça): «Passei   já por aqui / entre as amoras e os salgueiros brancos / piquei o coração na 
placidez das silvas / matei a sede à sombra dos seus ramos. // (…) Vejo o rosto dos frutos 
que trinquei / cheiro o brandir do canto das cigarras / saboreio as espigas sobre as eiras 
/ ouvindo os grãos de trigo a libertar-se. (…)». Acrescento «Polifonia» de Flor Álea :

POLIFONIA

Vou musicar o cheiro das marcelas
e redourar a brisa do trigal,

cantigas de amarelos malmequeres
roxos dos rosmaninhos a glissar,

e a bem querer em íntimas braçadas
o borbotar do branco das margaças.

 O espaço pequeno lugar de origem desempenha na poética salvadiana um fulcro 
de estética que é também raiz, princípio de tudo, como também no princípio era o verbo. 
O espaço exterior invade um espaço interior a que sempre se regressa. É a ordem que se 
retoma depois de qualquer partida e acima do caos. Um poema intitulado «O Pequeno 
Lugar», de O Extenso Continente (p.14) é registo a propósito: 

O PEQUENO LUGAR
O pequeno lugar: é meia-dúzia
de casas construídas d’humildade,
algumas hortas    árvores dispersas,

sol quando chove e quando não há chuva.
Mas um dia qualquer feita a diáspora
aí -missão cumprida- se regressa.
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 O livro, publicado em 2011, Repor a Luz, faz um percurso de evocação de peque-
nos lugares do passado, num regresso à raiz que dá a seiva do equilíbrio, regresso para 
o qual há apelo permanente: «Desconhecido apelo, o das origens: / amorfa dimensão 
que chora linhas / de perene e difusa confusão / em vida subterrânea a sonhar sol;» 
(«Semente», Estranha Condição, p.37). Do intimismo do poeta, uma vida subterrânea, 
emerge sempre a procura do sol, da luz, que é leitmotiv na obra de António Salvado. A luz 
tece liames com outros elementos recorrentes, como a manhã, a Natureza, a Primave-
ra, a criança, a infância, a escrita. Longa seria a reflexão, que, neste momento, se torna 
impossível. Uma perseguição teimosa da luz infiltra-se na palavra poética. Deliberada-
mente transcrevo um poema de Sonetos do Interregno (p.58), livro publicado em 2013, 
produção dentro de circunstância particular de doença com internamento prolongado. A 
minha escolha pretende marcar a expressão do que considero a teimosa persistência de 
um amante da vida, num enleio que transporta o ser da esperança, que é uma procura 
de luz, e o estar na sedução de viver com a Beleza que a escrita imprime:

SEGUIR  ATRÁS…
Seguir atrás do sol: não diminua
no seu afã de percorrer o dia,
o luminoso e cálido percurso
que faz dos raios um seguro amigo.

Já lhe chamaram deus, mas continua
a ser o companheiro de alegrias
e de igual para igual    perdendo a sua
divindade, pois dela não precisa,

aqui está sempre ao lado    como irmão
pondo em minha cabeça as limpas mãos,
sorrindo-me feliz, dizendo graças.

E atrevo-me a pedir que devagar
os seus cálidos raios só avancem
e que a noite apareça bem mais tarde.

 

 O sol, como princípio activo, fundador e guardião da vida, tornando-se símbolo 
de conhecimento pela fecundidade, aparece no poema como seguro amigo, companhei-
ro de alegrias, irmão - por isso, o apelo que o sujeito poético faz: seguir atrás do sol. O 
pedido final - que os seus raios avancem devagar, para que a noite tarde - institui o dia e 
a noite, a luz e a treva, a vida e a morte. Em Os Dias, um dos «Arpejos» (p.73), traz o im-
perativo de um sol interior, uma energia para a vida, com a luz de um fogo que pode ser 
o sol, tudo imbuído de expressão metafórica: «Conduz ao alto o fogo: / nos teus olhos 
o brilho / despertará o dia.». No poema «Feliz Navegação» (A Plana Luz do Dia, p.37), a 
última estância ganha a força de um deslumbramento perante o esplendor da vida: 
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(…)
Ah navegar em direcção à luz -
viver o dia a dia tardamente,
afastar névoas    requebrar as urzes
que entolham os caminhos    uma a uma!

 Não admira assim que o eu poético «a mitigar em verso a fome a sede» («Dá-
me a Força», A Plana Luz do Dia, p.25) faça do canto a alegria de acompanhamento do 
seu viver. No poema «Do Canto» (entre pedras, o verde, p.86), o primeiro verso é uma 
exclamativa - Alegrias do canto! - desenvolvendo-se em crescendo até à exclamativa 
do último verso: Alegria titânica do canto!, corroborando uma força anímica que procura 
a esperança e a luz. O viver poético acompanha os dias de viver do poeta e, no poema 
«Leitura» (Os Dias, p.57) os «versos têm hálito», «respiram calidamente», «tremem», na-
vegam», «modelam-se em terra firme», «incendeiam pensamentos», «e alimentam-se de 
fogo». No poema está a luz e a escrita impregna-se como um destino: «o canto nasce 
porque o seu trajecto / antes de ser    estava já marcado» («Trajecto», entre pedras, o 
verde, p.15). Todavia, a escrita é ânsia por insuficiência de palavras, aflição no preenchi-
mento do branco da folha, é ainda refúgio, é também perenidade. Além disso, torna-se 
alimento, «pão solar de todos os meus dias» («O Cântico», Afloramentos, p.113), diz o poe-
ta. Consequentemente, há uma súplica: «A minha súplica é simples: / que a flor do canto 
renasça / em todo e qualquer instante» («A minha súplica», Auras do Egeu e de todos os 
mares, p.11). E o canto continua acompanhando a vida numa interrupta cumplicidade 
de viver e escrever: exemplificativo o poema «Cantarei» de Vtere Felix, de que apresento 
duas das quatro estâncias:

«CANTAREI…»

Cantarei porque a terra está madura
e as papoulas namoram as cigarras
e as madressilvas trepam pelos muros
e lá ao longe alvoram alvoradas
(…)

Cantarei porque tu nasces a água
nos riachos cruzando o coração
Os bichos pelas brenhas acasalam
quando é maior o cio do seu canto
(…)

 
 Habitar o mundo é habitar a palavra. Na palavra fica o mundo, o pequeno lugar 
no segredo das origens, que se torna a primeira pátria, os pequenos instantes evocado-
res dos actos da vida, a vida que flameja na Natureza em respiração vegetal, em silêncio 
de rochas, no suceder das estações que caminham de renovo em renovo e se tornam 
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luz e esperança com olhar futuro. Acrescenta-se o privilégio do amor: amor à vida que 
faz pulsar um coração de poeta numa consagração à Beleza. Apaixonante este habitar o 
mundo que é também habitar a luz.
 A segunda ode de Treze Odes Latinas (2014), último livro publicado, o poeta fala 
com o leitor:

E se até mim vieres,
leitor atento ao resplendor da luz,
ouve o meu cântico rústico,
o seu olor febril
de plantios silvestres,
esses que p’ra nascerem
não pediram cuidados
de qualquer rosto ou ama,
pois com eles traziam a pureza
das primeiras estrelas pela noite,
de um súbito regato matinal,
do acordar sereno dos amantes.
Têm nomes diversos essas flores,
como dif’rentes e amorosas são
as vigilantes mãos que as hão-de recolher
p’ra com elas tecerem
grinaldas de solar sinceridade.
Veraneei aqui,
ali em devaneio,
por entre a natureza,
bebendo a limpidez
da água ocasional
da fonte ou da ribeira,
a fome saciando com maduros
frutos tombados d’árvores
ou surgidos vermelhos entre as silvas.
Neste peregrinar completo a comunhão
com a feliz imensidão dos campos.
Um dia não sei quando
comentarei contigo ao fim da tarde
o meu cântico rústico.

 

OUTUBRO 2014

* Professora do Ensino Superior. Ensaísta de temas literários. Poeta.
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“AurAS Do EgEu”
ANTÓNIo SALVADo E A HéLADE SILENCIADA
Maria do Sameiro Barroso*

 

 Resumo
 No século I d. C., Antípatro de Tessalonica cantou nove poetisas tantas quantas 
as Musas, cujas vozes se perderam, exceptuando Safo, lida e apreciada desde a Anti-
guidade. Das restantes, embora tenham sido conhecidas e valorizadas no seu tempo, 
pouco ficou da sua fama e do eco cintilante dos seus versos. Estudos recentes têm 
ajudado a reconstituir algo das suas biografias e das suas obras. Na obra “Auras do 
Egeu”, António Salvado presta homenagem a estas poetisas gregas. Escolheu sete. Com 
o fulgor intacto e leve, a sua palavra, transcrita na luz perfeita dos seus versos, trouxe até 
nós essas figuras da Hélade, quase totalmente silenciadas, entre as violetas e o néctar, 
reconstituindo o limbo, o olvido, em si próprio vertido, fundido e transfigurado no seu 
perfil transparente. 

 Introdução
 Impossível guardar todos os nomes, o voo ligeiro, o despertar de cada voz em 
cada folha. Assim se apresenta o livro de António Salvado “Auras do Egeu”.1 Em cada 
poema, amanhece uma nova luz, colhida na aura dourada do Egeu e de outros mares, 
como explicita no título. Logo nas primeiras linhas, verificamos que a vida se exalta, o 
ardor se dilata, e o coração, pleno de ecos e tradições, é o palco onde se recria a onda 
que se espraia, em memória, deleite e sobressalto. “Todo o tempo é sagrado”, diz-nos 
o Poeta, que não descansa a ouvir as sombras, o silêncio, a arca obscura onde a antiga 
paleta germina, melodiosa, na chama volátil e plena da poesia.
 Sete poetisas gregas são convocadas numa homenagem na qual o coração an-
tigo respira e reverdece. São elas Hédile, Nóside, Erina, Myro, Safo, Ânite e Praxila. Antó-
nio Salvado brinda cada uma com um poema. Apenas quatro figuras masculinas, Íbico, 
Terêncio, Li e Agathias o escolástico são também figuras dedicatárias.
 Do pouco que nos chegou sobre as poetisas gregas da Antiguidade, exceptuan-
do Safo (século VII a.C.), um poema de Antípatro de Tessalonica (séc. I d.C.), apresenta-
se como um testemunho de que existiram e dá-nos conta de que, pelo menos algumas, 
obtiveram considerável reconhecimento, no seu tempo.
 Antípatro referiu nove poetisas, tantas como as Musas: Ânite, Praxila, Safo, Tele-

1 Salvo indicação em contrário, as traduções do alemão e do inglês são de nossa autoria. Salvado 2011.
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sila, Erina, Corina, Ânite, Moiro e Nóssis, num poema:

«Com cânticos de mulheres de voz divina, se nutriu, um dia,
  o rochedo piério e abrupto do Hélicon da Macedónia.
A voz de Moiro e Ânite, Praxila e Safo, Homero no feminino,
  a glória das mulheres de cabelos ondulados, em Lesbos,
Telesila, coroada de fama, Erina, Corina, também tu,
  que cantaste o escudo guerreiro de Palas Atena,
Nóssis, de virginal cantar, e tu, Mirtis, que tão docemente soas:
  Criadoras soís da arte eterna que permanece.
  Nove Musas criou a força de Úrano, nove mulheres nos deu 
a Terra e ao mundo deu deleite perene.»2.

 

 Destas, Moiro (ou Myro), Ânite, Praxila, Safo, Erina e Nóssis (ou Nóside), foram 
escolhidas por António Salvado, às quais juntou Hédile.
 Num trabalho, datado de 2004, a investigadora de História Antiga, I. M. Plant 
organizou uma antologia de textos greco-latinos de autoras femininas, traduzidos para 
inglês, acompanhados de notas biobibliográficas. O material que nos chegou é escasso. 
De muitas delas apenas se conhece o que foi citado em obras de outros autores, mas o 
número de autoras não é assim tão exíguo. No âmbito da poesia, contam-se cerca de 
meia centena de nomes. A poesia lírica foi a mais cultivada, mas houve também poetisas 
que cultivaram a poesia épica, dramática, satírica, erótica e elegíaca.3 Há ainda textos em 
verso de autoras femininas, tais como oráculos e encantamentos, que não contámos 
porque não são específicos da actividade literária.
 O lirismo suave destas vozes não passou escapou a António Salvado, neste seu 
livro, que se abre e irradia como uma chama antiga, cinzelada pelo ouro do vento. No 
segundo poema, a figura feminina, sugerida pelo primeiro verso “A fonte   rematada por 
violetas”, surge a colorir este livro com o azul helénico. O amor, o fogo, a água, os frutos, 
a fruição da vida, vão pontuando estes poemas de depurado ardor e suavidade. A noite 
é uma fragrância que vai desvendando a dança, as flores e as raparigas. 

Hédile
As abelhas não faltam, nem os brinquedos de Hédile, a primeira poetisa grega, evocada, 
sendo recriado o seu idílio, seguido do seu desfecho trágico:

2 «Frauen mit göttlicher Stimme hat Helikon und Makedoniens/steiler piërisher Fels einstens mit Liedern ernährt:/Moiro und Anytes Mund, Praxilla, 
und Sappho, Homer in/Weibergestalt, die Zier lockiger lesbischer Fraun,/Telesilla voll Ruhm, Erinna, auch dich, o Korinna,/die duden kriegrischen 
Schild Pallas Athenas besangst,/Nossis, die mädchenhaft sang, und dich, süßtönende Myrtis:/Schaffnerinnen sie all ewig verbleibender Kunst./
Hat des Uranos Kraft neun Musen geschaffen, neun Frauen/gab uns die Erde, der Welt nimmervergehende Lust.» Anthologia Graeca, 9, 26, in 
Schuller, 1995, 114.
3 Plant 2004, 243-249.
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 «COMO BRINQUEDOS...
   À Hédile
Como brinquedos    Glauco a Escila leva
timidamente    ofertas de conchinhas
ou crias de ancião    inda sem asas.
 
Sirena apiedada - tal donzela -
do seu pranto, abandona aquelas costas íngremes
e do Etna, também, foge a nadar.»4

 Hédile (c. 300 a. C.), natural de Samos, pertenceu a uma família de poetas, foi fi-
lha da jambografa Mosquila e mãe do poeta Hédilo. Dela se conserva um fragmento úni-
co (7, 297 A) no livro de Ateneu. Este autor (c. 200 d.C.), originário de Náucratis, escreveu 
um diálogo em forma de enciclopédia, intitulado Banquete dos Sofistas (Deinosophistai). 
As informações, transmitidas em conversa, em casa de um romano influente, foram re-
gistadas em trinta livros. Destes, chegou-nos uma versão condensada de quinze livros, 
dos quais só existem extractos dos livros 1-3 e o livro II, no qual o excerto de Hédile, 
intitulado Cila foi transcrito:5

 «Também presentes, mexilhões dos rochedos da Eritreia
e crias de alcião, ainda incapazes de voar 
(trazia) tímido à jovem, como brinquedo.
Junto deles, a jovem sereia derramou uma lágrima,
enquanto ele se afastava à pressa, ao longo da costa, junto ao Etna.»6.

 Hédile recria a imagem de Cila, o mostro da Odisseia de Homero, mas aqui evo-
cado na forma de uma jovem sereia. Ateneu deu a entender que, na sequência do encon-
tro, Glauco se suicidara, sendo a própria morte já prefigurada pela ave. Segundo o mito, 
a jovem Alcíone atirou-se ao mar após a morte do seu amado, Cérix, tendo-se ambos 
transformado em pássaros, ela, em alcião. 
 A oferta do alcião, ainda incapaz de voar, expressa a inocência e a fragilidade 
inultrapassável do amor que ambos nutrem um pelo outro, uma vez que a sereia lhe 
corresponde, derramando uma lágrima e fica a olhá-lo, quando ele se afasta.7 

 Nóside
 Nóside é a poetisa seguinte. Nela ressalta o mel, o amor, tendo como referência 
a luminosidade ardente e a chama tutelar da deusa Afrodite:

4  Salvado 2011, 20.
5 Prieto 2001, 191-192.
6 «Auch Geschenke, Muscheln vom eryträischen Felsen/und noch nicht Flügge gewordene Junge von Eisvögeln/(brachte er) zaghaft der Jungfrau 
als Spielzeug./Nahbei vergoß eine Träne die junge Sirene, /wenn an der Küste entlang, in der Nähe des Ätna, er eilte.»Homeyer 1979, 96.
7 Sobre este assunto, ver Plant 2004, 53-54.
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«EM DOÇURA...
  À Nóside
Em doçura nada excede
o amor nem mesmo o mel
ou qualquer felicidade.

Quem Cypris não acarinha
ignora como divinas
são as rosas que nele nascem.»8

 

 Nóside ou Nóssis, que viveu cerca de 300 a. C., é originária da Lócrida, na Itália 
meridional. Dela se conservam uma dúzia de epigramas nos quais celebra Afrodite.9 An-
típatro de Tessalónica chama-lhe “Nóssis, de virginal cantar”.10 A sua poesia fala de um 
mundo feminino que gira em volta das deusas Hera e Afrodite (Cípris) e na qual exalta o 
amor:11 

«Nada mais doce que o amor. Ele ultrapassa todos
os outros bens. A minha boca recusa até o próprio mel.
São palavras de Nóssis. E aquela que Cípris não ama 
não sabe que belas rosas são as suas flores!»12.

 

 Erina
 A terceira poetisa é Erina, uma das eleitas por Antípatro de Tessalónica, é “a 
cantora da luz”, “jovem cisne” para António Salvado que salientou a doçura breve da sua 
vida e dos seus versos: 

«O MEL DA JUVENTUDE...
  À Erina
O mel da juventude acalorou teus versos
que foram poucos    como poucos foram 
os dias juvenis da tua vida breve,
ó cantora da luz bem junto à morte
que pressentiste como leve sopro
inesperado que abanou teu corpo
mas que animou o teu fulgor de glória:
eterna na saudade dos que vêem
teu espírito a dançar com as Piérides –
ó jovem cisne de cantar efémero
porém de alvura casta da beleza
que para todo o sempre mora nos teus versos.»13

 Erina viveu por volta de 353/2 a. C. No mundo antigo, foi talvez a poetisa mais 

8 Salvado 2011, 27.
9 Prieto 2001, 315. 
10 Anthologia Graeca, 9, 26 in Schuller 1995,114.
11 Plant 2004, 63.
12 Martins 2001, 33.
13 Salvado 2011, 35.
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famosa, depois de Safo, devido à sensibilidade e beleza da sua poesia. Chegou-nos 
grande parte do poema A roca, um hexâmetro e três epigramas.14 
 No seu epigrama mais conhecido, escreve aquilo que há-de ser o seu próprio 
epigrama tumular, colocado na voz de Erina, sua amiga (alter-ego da própria autora), e 
para o qual o poema de António Salvado remete:

«Estelas, e vós, minhas sereias, e tu, urna funerária,
que no Hades guardas as minhas pobres cinzas,
do meu túmulo saudai os que passam,
sejam eles meus concidadãos ou de outra cidade.
E que este sepulcro encerra uma jovem casada,
dizei-lhes também. E que o meu pai me chamava
Báucis. Que eu era natural de Tenos, para que eles
o saibam. E que foi a minha amiga Erina
Que gravou no túmulo este epitáfio.»15.

 Myro
 A quatra poetisa é Myro, também eleita por Antípatro de Tessalónica, a quem 
António Salvado dedica um poema, invocando as Tágides lusitanas, com seus “pés 
d’ouro”, percorrendo as florestas, e às quais pede protecção:

«Ò NINFAS DO RIO
  À Myro
Ó ninfas do rio, ó divinas Tágides,
que com vossos pés d’ouro percorreis
nossas florestas, salve!
  Protegei
António que a vós, deusa, consagrado
vos tem versos leais   neste olival.»16

 A poesia de Myro data de cerca de 300 a. C. Foi autora de poesia épica, escrita 
em hexêmetros, e de poesia lírica e elegíaca. Dos três fragmentos que nos chegaram, um 
faz parte de um poema épico e dois são epigramas. O poeta grego Meléagro (130-60 a. 
C.), que organizou a primeira antologia, tinha em grande conta o seu trabalho, chamando 
“lírios” aos seus poemas, afirma que a poetisa foi homenageada com uma estátua.17 

“Hamadríades, filhas do rio, mulheres 
de ambrosia que pisastes a profundidade destas florestas com pés rosados, 
saudo-vos; e ajudai-me a manter Cleónimo, que para vós ergueu
estas belas estátuas, sob estes pinheiros, deusas.”18

14 Plant 2004, 50.
15 Martins 2001, 59.
16 Salvado 2011, 38.
17 Plant 2004, 61.
18 «Hamadryad nymphs, daughters of river, women/of ambrosia who ever thread these forest depths with rosy feet,/greetings; and please 
preserve Cleonymus, who set up/beneath the pines these beautiful statues to you, goddesses.»Plant 2004, 61.
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 Safo
 A dedicatária seguinte é Safo de Lesbos, a “rapariga de voz meiga”,  a voz femi-
nina que inaugurou a poesia lírica europeia, tal lira divina que encontrou a sua voz e se 
elevou ao Olimpo, tal como refere António Salvado, no final do seu poema:

«RAPARIGA...
Rapariga de voz meiga
que tão sozinha te deitas
e que tão só te levantas,
partiu p’ra longes paragens,
onde cruel  a saudade
aais te fere,  a tua amante -

Passas dias noites tu,
molhada de pranto e luto,
permaneces a chorar
por ela que assim se foi
aonde ainda mais dói
desejo não alcançado.

Ó rapariga sagrada,
de violetas coroada
e mel no sorriso lindo,
dá por findo o desespero:
pois os deuses já escolheram
o teu lugar no Olimpo.»19

 Safo, a poetisa do amor por excelência, exaltou a paixão amorosa, doce e tumultu-
osa, integrando sentimentos e pulsões em harmonia com a natureza. Dirigia um tíaso (es-
cola de dança e canto), instituição religiosa, onde ensinava às jovens da melhor aristocra-
cia as artes da poesia, da música e da dança, preparando-as para o casamento. Compôs 
cantos de boda ou epitalâmios, dedicados à jovens que deixavam o tíaso para casar. A sua 
expressão exaltava a forte emoção que estas mulheres nela provocavam e as saudades 
que lhe deixavam, o que levou a pensar num amor homoerótico. A versificação que usou 
tomou a designação de estrofe sáfica, muito imitada pelos poetas latinos.20

 Na Antiguidade, já era, de longe, a mais famosa escritora. Foi homenageada 
com retratos em medalhas de Mitilene e Ereso, duas cidades que dizem ter sido o lugar 
do seu nascimento, e com uma estátua de bronze, em Siracusa, onde viveu durante 
algum tempo. A sua popularidade era já grande, em Atenas. Num vaso de 450-400 a. 
C., Safo é representada, coroada por Eros. Num lêkytos de cerca de 410 a. C., o cantor 
Tamiris apresenta-se, num concurso musical com Apolo, Afrodite e as Musas. Em baixo, 
Safo é representada entre os deuses.21

19 Salvado 2011, 45.
20 Prieto 2001, 378-379.
21 Giebel , 131.
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 Os dados da sua biografia são retirados da sua obra, na sua maior parte perdi-
da, e de comédias posteriores, nas quais é retratada. Pensa-se que foi contemporânea 
de Pitaco (c. 610-560 a. C.) e Alceu (nascido c. 620 a. C.) e do rei Alaiates da Lídia (c. 
610-560 A. C.). Suda, enciclopédia bizantina do século X d. C., situa o seu nascimento 
ou florescimento entre na 42ª. Olimpíada (620-608 A. C.). Safo pertencia a uma família 
aristocrática, esteve exilada na Sicília antes de 595/4, foi esposa e mãe, teve uma filha, 
Cleis, à qual faz referência em dois fragmentos. Não há certezas quanto aos nomes do 
seu pai e marido. 
 Safo foi também cantora e tocadora de lira. A sua poesia, monódica ou coral, 
foi composta para ser cantada, acompanhada à lira, por um cantor ou por um coro. Os 
cantores eram homens e mulheres.22

 
 Ânite 
 A poetisa seguinte é Ânite, tal como Safo, uma das nove eleitas por Antípatro de 
Tessalónica. O poema que António Salvado lhe dedica exalta a natureza, o verde e a água 
convidando ao descanso o caminhante fatigado: 

«REPOUSA O TEU CANSAÇO...
  À Ânite
Pepousa o teu cansaço, amigo, sob o álamo:
ouve-se um doce alento verde nos teus ramos.
Bebe na fonte a fresca limpidez da água,
alívio    no verão feliz p’r’o caminhante.»23

 Alguma da poesia de Ânite tende a situá-la entre os primeiros poetas do período 
helenístico, tal como Myro e Nóside, mas é possível que a sua carreira se tenha esten-
dido entre 310 e 275 a. C. A Antologia Grega ou Antologia Palatina conserva vinte e um 
epigramas em dialecto dórico de Ânite de Tégea, não sendo certo que seis sejam da sua 
autoria.24

 Na Antiguidade, Ânite de Tégea foi admirada por Meléagro (c. 140-130-70 ou 
60 a. C.), autor de uma Antologia, intitulada Grinalda, que mencionou os seus “lírios”, em 
primeiro lugar, no seu catálogo. 
 Ânite cultivou o epigrama convencional e introduziu novos géneros epigramá-
ticos, com os seus poemas descritivos e epigramas bucólicos. Também desenvolveu o 
género funerário, tendo composto epitáfios para animais e insectos. Paisagens pastoris 
e epitáfios para animais tornaram-se temas comuns na poesia helenística. Ânite foi pre-
cursora no desenvolvimento destes géneros.25 Os motivos pastorais estão também pre-

22 Plant 2004, 10-11.
23 Salvado 2011, 46.
24 Prieto 2001,19.
25 Plant 2004, 56-57.
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sentes na sua poesia, tendo contribuído para a criação do mito da Arcádia.26 Para Ânite, 
estabelecendo o elo com o poema que António salvado lhe dedica, a natureza funciona 
como elemento tranquilizador e apaziguador:

«Estrangeiro, repousa os membros cansados sob este rochedo.
Uma brisa suave sussurra nas verdes folhas.
Bebe água fresca na fonte. Para os viajantes
é agradável esta pausa no calor estival.»27.

 Praxila
 Praxila, menina ou mulher, com a sua dualidade perturbante, encerra o ciclo das 
poetisas homenageadas pelo nosso vate albicastrense:

«TU QUE ESPREITAS...
  À Praxila
Tu que espreitas p’la janela
adornada de beleza,
rapariga p’la cabeça
mas mais em baixo mulher...»28

 Natural de Sicione, no norte do Peloponeso, Praxila, faz também parte do con-
junto das nove Musas imortais, escolhidas por Antípatro de Tesalónica. A sua obra está 
datada por altura da 82 Olímpíada (451/450 a. C.). Dela sobreviveram, ao todo, oito frag-
mentos, três dos quais são canções de beber, muito apreciadas nos symposia dos aris-
tocratas. As mulheres respeitáveis não tomavam parte nestes banquetes, o que levou 
a pensar que Praxila fosse uma hetaira. É difícil fazer esta afirmação, porque não nos 
chegaram dados sobre a sua vida. Praxila poderia ter uma música profissional que es-
crevesse letras originais para os banquetes. A mulher de que fala no último fragmento 
tem sido interpretada como sendo uma prostituta:
 

«Ficas tão bonita à janela, tu virgem (a cabeça), tu noiva (em baixo)»29. 

 Trata-se de uma mulher real, não idealizada, sem dúvida.

 Conclusão
 No seu livro “Auras do Egeu”, António Salvado revela-se como uma figura rara e 
atenta à poesia feminina antiga. A sua voz nelas se funde e reinventa. Nelas se ateia e se 
eleva, numa graciosa homenagem à Hélade feminina, tão frequentemente silenciada nos 
nossos dias. 
 Esta evocação carreia o registo de mulheres de carne e osso que viveram o dia 

26 Rodrigues, 27-28. 
27 Martins 2001, 110.
28 Salvado 2011, 52.
29 «Through the window you look so beautifully,/ you virgin (your head) you bride (down bellow)» (Plant 2004, 38-39).
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a dia, mas que se inscreveram também no tempo sagrado. É nele que também o Poeta 
António Salvado se inscreve, fazendo parte dos que “urdiram mil obras-primas” e que 
viram os seus nomes “gravados em diamante”, destacando-se dos que se perderam 
na poeira do saber inútil, contida na referência a Agathias o escolástico, no poema que 
encerra o livro:

«Urdiram mil obras-primas
e ninguém pôs na memória
um tal valor   entretanto.

outros que (banais) expeliram
uma bafagem só morna
gravados em diamante
os seus nomes (frágeis) viram.»30
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*Licenciada em Medicina e filologia germânica. Poeta. Investigadora de temas variados.

30 Salvado 2011, 53.
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AS “oDES” DE ANToNIo SALVADo
Mario Helio Gomes de Lima*

 Desde que Alberto Caeiro se autoproclamou o único poeta da natureza, lá se vão 
décadas, resta perguntar se algum outro floresceu após tanto tempo. 0 livro Odes, de 
António Salvado, parece dizer que sim. Com a mansidão e suavidades da sua dicção 
ele se distancia do intelectualismo do seu compatriota e se aproxima de um Mistral, um 
Holderlin, sem qualquer relação ou influencia direta, pois um dos traços mais cara-
cterísticos da poesia de Salvado é o tônus muito seu; portanto, possíveis paralelos serão 
úteis mais por analogias que por associações diretas.
 Nas pouco mais de cem páginas do livro, vivem e vibram rosas, arroios, abelhas, 
prados verdejantes, vento, chuva, trovoes, sol, folhas, rios, mare, ribeiros, pedras, flores, fru-
tas... num rápido inventário, que pode ser muito ampliado pelo leitor, num percurso metódi-
co pelos poemas em que ora palavras assim aparecem em estado puro, ora com o status 
metafórico ou imagético (em muito menor proporção, deve-se acrescentar).
 Mais do que um livro da natureza, Odes é um livro de prazer, de amor, nutrido 
por Eros e Calíope (neste último caso, no gosto que o poeta revela por palavras sonoras 
e de escol especial como franger, pávidos, alor, prazimento, trinfar, vergel, glissandos, pra-
gal, lenimento, faúlhas, fádica, avanias, sápido, cendal, tetro, remoinhos, refegos... e muitas 
outras).
 Essas Odes - não associáveis aos modelos convencionais - parecem mais medi-
tações sob e sobre a alvorecer e o ocaso de todas as coisas, tanto no interior delas mes-
mas como, em ponto que deixa entrever algo de metafisico não excessivo - a condição 
humana. E aos homens, antes de desfalecerem, só lhes é dada uma grandeza: o amor.
 Não terá sido por acaso que o primeiro poema do livro seja exatamente uma 
breve e exaltada reflexão a respeito do desejo e do prazer. Breve porque odes assim sao 
líricas, e ressoam clássicas, como talvez gostassem Horácio, Ovídio, Safo e Anacreonte, 
mas com uma densidade e circunvoluções no seu pensamento/palavra que - é provável 
- não chegariam a entender.
 Noutro livro - uma antologia de poemas sobre o vento - Salvado fala de pedra 
e deserto, e consegue fazê-lo abrindo mão da mimese do asséptico e do neutro. Fala 
entranhando-se no que fala. O mesmo acontece nestas Odes.
 O interessante dessas 81 odes - belamente ilustradas por Costa Camelo 
e belamente editadas por Caixotim - é que se tecem de uma calma feita de paixão, de 
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um arrebatamento com mansidão e leveza, que se cristalizam poema a poema. E há 
muito de plástico (visual, sonoro) nos seus textos. Ao articular, porem, o seu discurso, 
o poeta não reflete apenas o locus amoenus. Em algumas das odes as digressões 
críticas a respeito das crises e tensões do mundo contemporâneo comparecem.
 É, porém, nas odes que tomam por tema a natureza que Salvado realiza o mel-
hor do seu livro. Um exemplo é a de número XXXI, onde vibra um-não-sei-que de 
melancolia pungente da mesma família de “Metade da vida”, de Hoelderlin, e “A um 
olmo seco”, de A. Machado.
 O solene e o sublime em Salvado devem-se mais ao seu ritmo elegante e 
cadenciado - portanto, ao cerne da poesia em estado de música - que as simples exte-
riorizações temáticas e a já referida riqueza vocabular. Por certo também o serem sem 
rimas os seus versos dão a essas odes um fulgor de classicismo que atravessa o livro 
de canto a canto. E há momentos em que o poeta, sentencioso, ensina, como na ode 
XXXIX.
 A delicadeza é outro traço estilístico de Salvado. Somando-se ao frêmito am-
oroso que o envolve, tem-se um novo cântico dos cânticos, ou, no mínimo, uma pessoal 
e íntima sagração da primavera.

* Escritor brasileiro. Doutor pela universidade de Salamanca. Poeta. Ensaísta. Cronista.
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DuAS PALAVrAS SoBrE 
ANTÓNIo SALVADo: 
o HoMEM E o CIDADão, o AuTor PLurAL” 
Nicolau Saião*
  

 INTRODUÇÃO   

 Ao iniciar a minha comunicação, saudando os presentes com muito apreço, 
peço licença para citar um trecho da carta que há dias enviei aos confrades com que ha-
bitualmente me correspondo e aos quais vou dando conhecimento dos tratos públicos 
em que me envolvo:

 No dia 25 estarei em Castelo Branco - entre muitos outros autores -  a apresentar 
uma Comunicação no âmbito da homenagem (Colóquio internacional) a António Salvado 
levada a efeito pela autarquia albicastrense, a quem felicito vivamente pela iniciativa.
 A minha intervenção encarará o poeta nas suas vertentes de homem solidário, 
cidadão honrado e autor excelso, cuja estatura e cuja figura nunca se macularam com o 
cinismo do politicamente correcto, a hipocrisia e a pedante sofreguidão de  notoriedade 
apoiada num vazio frequentemente muito em voga.
 A sua obra de tradutor, de ensaísta, de poeta, de professor e de museologista aí 
está para o certificar.
  E é assim que, embora excursionando em universos conceptuais-literários di-
ferentes, ainda que próximos e irmanados - tenho todo o gosto (além da natural subida 
honra pelo convite que me dirigiram) em estar presente e dar testemunho conferido por 
muitos anos de convívio intelectual e pessoal com o Autor de “O extenso continente” e tan-
tos outros importantes textos suscitadores, pois o verdadeiro poeta é não só o inspirado 
mas também aquele que inspira.

 1.
    Disse um dia o filósofo Anacársis, (século VI antes da nossa era) numa frase depois 
célebre, que “Há três espécies de homens: os vivos, os mortos e os que andam no mar”.  
 Estabelecia ele, assim, uma  excepcionalidade que séculos mais tarde John Mil-
ton completaria juntando-lhe outra espécie de navegadores: os poetas. 
 O grande autor de “O Paraíso perdido”, sem ironias ou inflexões de efeito mas 
pautado por razões muito próprias (Milton cegara, o que não o poupou contudo a es-
púrias hostilidades de outros mais cegos que ele...) e não esquecida decerto a proposta 
platónica de que os poetas deviam ser expulsos da polis, afixava a pergunta - como já 
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se fez na nossa época mais ou menos fáustica mas corroída por estranhezas: serão os 
poetas sobreviventes? Sobreviventes de uma espécie muito própria e num continente de 
qualidade, pelos menos os que o são efectivamente e não meros rimadores ou proto-
líricos estipendiados ou capturados por interesses de sector a que se juntam, coincidin-
do, os seus  interesses  próprios... 
 E, nesta perspectiva e uma vez que a agenda dos poetas, em todas as épocas, 
não só estabelece um perfil como propõe uma figura significante das incursões que o 
ser humano efectua tanto por dentro como por fora, digamos que essa sobrevivência é 
afinal o sinal mais claro da sua permanência no tempo e do seu direito a existir nos tem-
pos que lhe foram dados viver.

“O que permanece os poetas o fundam”, disse Novalis. E, além de o fundarem, o propõem 
a toda a humanidade, acrescentaríamos nós na linha do que um dia pensou e exarou 
Lautréamont para conferir que na verdade o que está em baixo é como o que está no alto, 
para que se faça o milagre de uma só coisa.

Anos se leva a descobrir a pátria:
a terra onde existir   p´ra sempre a salvo,
o barro que há-de    modelar a alma,
a língua a ser sabida   a ser falada.
E que os rios e serras e que mares
e que cidades grandes    ou lugares,
que plantas  animais   vão habitar
essas paisagens virgens   a brotarem.
 
Porque o amor  - uma conquista lenta -
precisa de passado e de presente
quando constrói os elos do futuro;
 
que a pátria seja    em ânsia   toda a gente -
de mãos nas mãos   e olhos indif´erentes
a quem não queira partilhar o fruto.

 

 Como disse num dos seus ensaios Jorge Luis Borges, “A linguagem não esgota 
a expressão da realidade”. 
 Efectivamente é necessário mais qualquer coisa. E essa qualquer coisa afinal tão po-
derosa e criadora e que poderíamos definir como o íntimo fulgor de uma iluminada inspiração 
visando o que está fora e o que está dentro, é do inteiro conhecimento de António Salvado. 
 Eu diria: sem alardes, sem sobressaltos até, granjeada e fruída duma forma tão 
natural e tão serena, tão filha duma quase silenciosa maneira de existir, que me apete-
ceria trazer aqui à colação - e porque estamos a contas com um amigo de Marcial e de 
Juvenal - a frase de um grande cultor dos clássicos, Lord Halifax:” O verdadeiro mérito é 
como os rios, quanto mais profundo menos ruído faz”.
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2.
 Em 2010, na revista do espaço literário TRIPLOV dei a lume sobre o poeta de 
“Interior à luz” um bloco que, um par de anos após, sairia na forma de antologia mínima 
sob a chancela da Sirgo. 
 Permitam-me que cite a pequena introdução. 
 Referi eu nela “Há, neste acervo, um verso que a meu ver descreve com exac-
tidão o mundo da escrita de António Salvado: “só a natureza purifica os sons”, diz ele a 
dada altura no poema dedicado a Claudio Rodriguez. (Claudio Rodriguez, sublinho, ou 
seja: um dos poetas europeus onde a natureza se confrontou decisivamente com os 
sons duma modernidade assumida, reencaminhada nos troços vicinais de um continen-
te que não perdera de vista a claridade da Grécia mas sabia ser impossível não a tentar 
reconverter através do mergulho achado em Rimbaud e Dylan Thomas).
 Poeta da natureza, António Salvado? Sim, mas também da linguagem que a cer-
tifica, perpassa e ultrapassa. Conhecedor dos clássicos, sempre soube viajar - como 
fica patente nesta pequena antologia - pela comovida desconstrução da escrita.
 E, assim, é um contemporâneo tanto dos que se foram como de todos os outros 
que a seguir irão vindo”.
 Acrescentaria agora: poeta da nostalgia e da memória, duas linhas de força que 
norteiam grande parte da sua poesia, ainda que a sua lira se envolva noutras, quais se-
jam o apego àquilo que se observa na senda dum realismo caldeado pelas presenças do 
amor aos pequenos ritmos - aparentemente pequenos, sublinharia - à grande contem-
plação do que nos rodeia a todos e ao autor o rodeou em momentos que ele cifrou para 
lhes guardar a singularidade.

É NOITE, MÃE

As folhas já começam a cobrir 
o bosque, mãe, do teu outono puro... 
São tantas as palavras deste amor 
que presas os meus lábios retiveram 
pra colocar na tua face, mãe!... 

Continuamente o bosque se define 
em lividez de pântanos agora, 
e aviva sempre mais as desprendidas 
folhas que tornam minha dor maior. 
No chão do sangue que me deste, humilde 
e triste, as beijo. Um dia pra contigo 
terei sido cruel: a minha boca, 
em cada latejar do vento pelos ramos,
procura, seca, o teu perdão imenso... 

É noite, mãe: aguardo, olhos fechados, 
que uma qualquer manhã me ressuscite!... 
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 Versos esses que atingem noutro registo a fundíssima lembrança de presenças 
amadas e onde se percebe, para além do que se pressente, o sinal maior duma comoção 
que as palavras permitem evocar e, diria, tornar figura intensa duma re-ligação.

EPITÁFIO

Porque sabias os caminhos
que encontrarias na viagem,
sem desaires nem labirintos
a tua vida foi a simples
maneira de atravessares
no mundo brenhas e neblinas.
 
Não precisavas de milagres
para aqueceres a tua crença:
afagos de serenidade,
os dias chegavam passavam
com a mesma limpidez quente
e mansa que a fé torna clara.
 
Desfolho rente à tua campa
os ramos de malvas: lembranças
do cálido peregrinar
das contas puras do rosário
que os dedos do amor rezaram
à espera de um céu alcançado.

 Um outro timbre na obra de António Salvado é-nos dado pelo senso de humor 
crítico e pela ironia, crespa mas afável (como sabem uma por vezes não  desdenha a ou-
tra…até a implica)  bem patentes nos seus epigramas e quadras (im)populares, como ele 
as designou. Mas eu preferiria colocar o acento tónico na sua atenção às coisas simples, 
a essas coisas simples da natureza reconfigurada e dos quotidianos transmutados pela 
apreensão do que de verdadeiramente imenso têm em si.

Foi nas perenes coisas que aprendi
a ser: a casa do amor cercada
de ruas que subiam junto ao fim
do céu que sempre mais se prolongava,
 
de longo mudos maternais jardins
onde as eternas flores eram lagos
de fragrância ofegante colorida
e os lagos sol em água mergulhado.
 
E nela: o pão cantado sobre a mesa,
a bilha da ternura a renascer,
a pureza do linho a dedilhar
as palavras nos lábios entoadas…
 
deito longe a saudade: permanece
a casa do amor, em mim, perene.
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 Não poderei nem quererei passar de forma leve sobre a sua figura de tradutor. E 
dou relevo à maneira como colocou em língua portuguesa, salubre e luminosa, autores 
como Ricardo Paseyro, Cláudio Rodriguez, Harold Alvarado Tenório ou o aqui presente, 
em boa hora, Alfredo Pérez Alencart. Nem a mão certeira com que colocou em verso, por 
exemplo, o bom e jucundo Apuleio.
 A finalizar estas necessariamente breves reflexões, eu gostaria de dar também 
relevo, duma forma tangível, ao homem solidário, ao companheiro que, no que me diz 
parte, por duas vezes assumiu fraternidade frontal e pública e ao qual cabem inteiramen-
te as palavras de António José de Almeida que rezam:” Não basta apenas possuirmos a 
posição erecta, é necessário que firmemente nos mantenhamos nela”.
 Pelas nossas obras, pelo todo com que iremos passar para o pouco ou o muito 
que nos couber de permanência no porvir? Sem dúvida, arrisco dizer, mas também pela 
qualidade humana, de ligação aos grandes temas da existência, a saber: a dignidade, o 
respeito pelos outros e por nós próprios, tudo o que é honrado e que permite que res-
pondamos, a alguém que um dia disse: “O autor de talento não é necessariamente uma 
boa-pessoa!”, desta maneira muito simples, muito concreta e assaz acertada: “Sim. Mas 
cremos que será sempre uma pessoa boa!”.
 E como as grandes realidades da vida não podem ser, nunca são afinal, ultra-
passadas ou postas de lado com piruetas ou com esquivanços, eu afixo aqui a minha 
consideração, a minha estima e o meu apreço intelectual e humano por esta pessoa boa 
a quem endosso o meu abraço firme e a quem tomarei a liberdade de chamar, a termi-
nar: meu querido Poeta, meu querido Amigo António Salvado!

Portalegre, Casa do Atalaião em Outubro de 2014

* Poeta. Prosador. Antologiador. Investigador. Tradutor.
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ANTÓNIo SALVADo: 
DA PoESIA, ou TEurgIA, 
CoMo A TAuMATurgIA
Paulo Jorge de Brito Abreu*
 

«O homem é um actor de Deus no palco do Universo.»
(Jacob Levy Moreno)

LIMIAr

 Em crítica acribia, bem recta e escorreita, aqui eu faço a pergunta por a Pa-
lavra, liberal, de António Salvado. Interroguemos, na jorna, a Esfinge e o fingimento 
do António Salvado. Pois com Palavras se faz a nossa habitação. A Língua, segun-
do Heidegger, é a Casa do Ser: colega ou legente, a Língua religa - e as Letras, cá 
em baixo, elas reflectem, ou repetem, as Estrelas, no Céu. Quero eu dizer: labora, o 
Salvado, com as fôrmas, formas, do Espírito Absoluto... Pois Apóstolo, espiritual ou 
Epopta, nós assim esquadrinhamos o António Salvado - e é dele a ciência dos 
tópicos e tropos. Ou melhor: dos Arquétipos, arcaicos e tipos Arcanos. E da Mú-
sica, o Museu e o Templo das Musas. Do arquivista, Arquitecto, da Arqueologia 
do Ser. Pois postado aqui à porta, e entre os deuses e os homens, socorremo-nos, 
agora, socorremo-nos, no lustre, do Heidegger ilustre: para o tudesco, desse modo, 
o pensador diz o Ser - e o Poeta, dessarte, nomeia o sagrado. Saboreamos, desse 
modo, o Salvado - e nós sabemos, nós outros, que o nosso Artista é artilheiro. Ele 
é soldado, curial, no Exército do Verbo. E sem rebuço, nem disfarce, ele publicou, 
organizou, publicitou, «Anunciação e Natal na Poesia Portuguesa» ( 1968 ), « A 
Paixão de Cristo na Poesia Portuguesa» ( 1969 ), e, ainda, «A Virgem Maria na 
Poesia Portuguesa» (1970). Quero eu dizer: muito mais que em qualquer outro, 
aqui se propala, aqui se propaga, uma Ontologia, ou Teologia, dos poéticos valo-
res. Pois forte e fértil, em firme Firmamento, Santo Isidoro de Sevilha o afirmava 
dessarte: na Antiguidade Clássica, os «teólogos» são Poetas, apologetas dos va-
lores religiosos da cidade, os que defendem, providentes, o panteão do seu povo. 
Sempre entre a porta e o porto - e recebendo, dos deuses, para o doarem aos 
homens - e assim o Vate é Vaticano, assim se pende, e compreende, «A Flor e a 
Noite», nautívaga, a Palavra ligada ao nado e ao nitente.
 E proferimos, sem jaça: a Lusitânia, em Salvado, é uma citânia de Luz. 
Devolvendo, à parábola e à Palavra, o papel que ela ocupava entre os povos antigos: 
e eu aqui falo, outrossim, duma hierofania, da alegria fantástica das alegorias. Se a 
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linguagem deste Poeta é qual uma Ágora, agora, o grego dos Setenta traduz sonho 
por «extasis» - e equipara-se, o sono profundo, a um estado místico actual, e por 
isso fundamental. Queremos dizer: a Poesia, pra Salvado, é profissão de Fé. Ou 
diríamos, em vez disso, um solene Sacerdócio? A Poesia, no Arcano, a Magia ou 
Teurgia, uma «ekstática» insistência na Verdade do Ser. E em firme Firmamento, 
é tempo de afirmar: se o sonho, dessarte, é uma pequena loucura, a loucura, no 
Espírito, é um grado e grande sonho. Ou melhor: se o sonho é, para o indivíduo, um 
Mito particular, o Mito, lectivo e colectivo, o Mito não é mais do que o sonho dum 
povo. Ou em parábolas primeiras do nosso Poeta: a Poesia, afinal, é uma «Difí-
cil, estreita passagem,/ força quente perscrutada / corpo de névoa, de imagem / 
com sulcos de tatuagem, / voz absoluta escutada». Esse, o hermetismo. Minha 
quermesse, ou hermenêutica: a Poesia é uma difícil, estreita passagem qual o 
fio duma navalha. E esquadrinhando a quente força, que se vela em «Bateleur», o 
corpo é de névoa, de bruma ou de imagem - mas os fantasmas são mais fortes, 
e mais pesados do que as pedras. E a tatuagem, teurgia, significa o tutear, tipifica 
o tutelar, e é a máscara exibida por o solerte inconsciente pra iludir, ou «personar», 
a sanção do Super-Ego. Matricial e maternal, matéria de coturno, digamos ora, e 
não de soco. E o que é, afinal, a vez absoluta, a verve escutada, senão a voz, lilial, 
do Espírito Santo? O pensamento, aqui, é movimento - e como é facto, e como é 
feito, o Eu, de Salvado, ele move o não-Eu, por meio da faculdade imaginativa; e 
as mentiras, das Artes e Belas-Artes, são as verdades, factuais, duma grande mas-
carada. Aqui se trata, portanto, do fantoche e fetiche, da facticidade, falanstério do 
Ser. Sabendo, como Aristóteles, sabendo, malabar, que a Poesia, afinal, é mágica 
lanterna, que «em todos os seres da Natureza existe um pouco de maravilha». Ou 
na voz, vitoriosa, do nosso Poeta: «Cedo as luzes extintas / das casas da cidade / e 
o transeunte sozinho / nas pedras da calçada // A perene presença / de qualquer 
Voz serena / que a cada instante surge / vivificando os dias //e a derramar em 
tudo / harpejos de alegria.»
 O Estilo, entanto, é o homem. Seguindo e segundo a sorte Estagirita, 
o homem, de hombridade, é animal racional, e provido de «Logos». Ele é, por-
tanto, um «Espírito encarnado» - e na razão, dessarte, animada, Salvado é movi-
do por o Entusiasmo, quero eu dizer, ele é induzido, conduzido, e transportado por 
o divino - e estamos próximo, aqui, do teurgo ou do teatro, do êxtase e do sonho 
em «terra sigillata». A terra na qual ele é rapsodo e é jogral. Se o jogo, do jogral, é 
contra o jugo, um pouco mais longe e eu con-sidero, o Salvado, como o ledo «Homo 
ludens». E qual o praticante, oficiante, da simbólica função. Irmanada, alfim, a 
Ludoterapia, à leiva e à liga da Logoterapia. E professando aqui a «schola» como 
o recreio, o lazer, e o princípio do prazer. Mas Ensino Superior é ensino soberano. 
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E não era, Museu, discípulo de Orfeu? Que através das signas ensina o Salvado. 
Ou no escólio joanino, sereis, veramente, discípulos do Cristo, conhecereis a 
Verdade, e a Verdade, alfim, vos libertará. Queremos aqui mentar: plasmados por 
o Espírito, a caminho do Pai, no escol e na escola de Santa Maria. Celebremos, 
por isso, a adiafa, celebremos, o Ágape, numa Ágora, agora. Como diz, e aduz, o 
nosso Poeta, «Maravilhas ocultas / no vadiar do tempo / o silêncio um murmúrio 
/ uma brisa ou o vento // o broto renascido / a flor anunciada / uma folha caída 
/ da sossegada árvore // O céu azul aberto / às aves que o percorrem / quando 
uma nuvem erra / subitamente informe».
 Realço e alço, em António Forte Salvado, a infância sempiterna e uma 
d’Alma nobreza. É que faz, o Poeta, a sua menagem, à «flor anunciada» e ao 
«broto renascido». Não só à lavra já feita, mas à Cultura, por fazer, da Língua Por-
tuguesa. Aqui eu trago, à colação, Aniel lannini, professo e professor da Universi-
dade de Milão: é que «a poesia verdadeira é sempre novíssima», é de espanto a 
admiração, e o Poeta está sempre em idade escolar. Porque foi, dessarte, o mirar, 
porque foi a admiração, segundo o Aristóteles, que os homens levou à Filosofia. 
Em hermenêutica breve, e por isso muito leve: anela, a criança, a fidelidade - e 
apela, o adulto, ao adultério, apelam, seniores, ao esquecimento do Ser. Depois 
dos doze lustros, está, no recreio, António Salvado, e continua, o Poeta, em estado de 
Graça... Angélica, evangélica Palavra, afinal: se não formos como os meninos, não 
entraremos, correctos e escorreitos, em Reino do Céu. Que é da criança a criação, 
é do jogral o estádio, ou estágio, mágico-simbólico; assim o crismou, no jogo, 
o Jean Piaget. Acataremos, dessarte, e aceitaremos na Sorte: em anagrama, ou 
grimório, o hinário é do Hermes, o irónico é onírico. Quer dizer: os Mistérios de 
Orfeu bem ligados, e aliados, aos Mistérios do Egipto. Sempre, sempre associa-
dos ao Apoio, a «poiesis», à língua dos Deuses. Pelotiqueiro é pois Mercúrio, filho 
de Zeus, e de Maia, ele medeia, ou faz a ponte, entre o Céu e a Terra. O que é, entanto, 
a Kabbalah fonética? Responde, rapsodo, António Salvado: é «O céu azul aberto / às 
aves que o percorrem». Sapiente, ou sabedor, da sápida ciência, da «indissolubilidade 
de som e sentido» identificada, por Valéry, no estro da Musa. Que me seja permi-
tida uma autocitação: «Se a mulher é pois morada, e a casa do homem, a Eclésia 
é qual a casa, e a causa de Deus». Ou estoutra, outrossim: «O génio é aquele que 
gera, independentemente dos órgãos e dos genes que a Madre Natureza destinou 
à geração»: é que Atena, ou Minerva, foi nada, e nativa, do crânio de Zeus. Pois 
qual a purga, e a sangria, a Palavra é pois alento, e alimento, medicamento 
preste. E aqui eis, na verve, os Estudos Gerais, e aqui se compreende o papel de 
Salvado como o Educador. Ou melhor: no corpo místico de Salvado, o seduzir é o 
eduzir e portanto o conduzir; é conduzir, o crianço, para fora da caverna e por isso 



/ 180

do Leteu, pra fora, dessarte, do ramerraneiro. Por isso António é de Eleutério, por isso 
induz, o seu ledor, às Artes Liberais. Quereis, portanto, acabar com as prisões? 
Construam, no carme, construam as Escolas, e doutrinando, à frente delas, os 
doutores e varonis como António Salvado.
 Catedrático, por isso, em Liberdade, lilial, ou liberalidade, Salvado publi-
cou, organizou, publicitou, Autores e Actores como José Régio, Afonso Duarte, 
Carlos de Oliveira, Branquinho da Fonseca, Jorge de Sena, Fernanda Botelho, Da-
vid Mourão-Ferreira, Fernando Echevarria, João Rui de Sousa e Teixeira de Pasco-
aes. Fez a menagem, no seu tempo, a Mário Cesariny, Fernando Pessoa e António 
Maria Lisboa. E salvou, do olvido, o ‘Angelo de Lima, o angélico, evangélico qual o 
Anjo de William Blake. E no grande Café Gelo, e nas «Folhas de Poesia», comensal, 
no convívio, foi António Salvado dos nomes e dos Numes: e aditamos, na cita, 
Herberto Helder, José Carlos González, José Sebag, o António José Forte, Luiz 
Pacheco, dessarte, e Raul de Carvalho. E mais e muito mais que o Liceu Aristo-
télico, funcionou, para Salvado, o Café Gelo, como a lavra e o livro, Universidade 
Livre. Ensino Superior ou Ensino soberano? O signo, deveras, libertário. Sempre 
em busca da meta, da metáfora, da mental Poesia preste. E ensinando, ao mundo 
culto, a volução de Kierkegaard: o que faz falta, à nossa época, não é a reflexão, 
mas sim a paixão; ela é irmã do patético, passional, e também da simpatia. Que o 
mesmo, agora, é dizer: no cenáculo, ou Psicodrama, é lídimo o ledor, e encena Salva-
do as suas imagens. À frente do espelho, e do aspeito, do espectáculo especular. 
Na «Kátharsis» de Aristóteles, isto é, nas Catarses do Sigmund Freud, de Josef 
Breuer, de Jacob Levy Moreno, e jornadeando, do Pierre Janet. Avocamos, por isso, 
a Bertha Pappenheim, e por isso praticamos uma ab-reacção. Por isso falámos, 
mais atrás, da Ludoterapia, sempre aliada, ou ligada, ao jocoso, ao jogral e à Lo-
goterapia. Remembramos, no lance, Max Scheler: a e moção, da Simpatia, é qual 
metáfora e Amor duma Ontologia. Ou seja, da ciência, luminar, do Ser enquanto 
Ser, ciência arquétipa, arcana, dos princípios primeiros. Como assinala, sinaleiro, 
J. Cardozo Duarte, o Eu «ex-siste« no «outro, mostra o outro em mim e me mostra 
no outro»: na sinergia, ou «enérgeia», continuamos a falar do augusto Café Gelo. 
Se o nosso António, aqui, é inteligente, ele é o que lê e artefacta no arteiro interior 
- e Artemísia, ou artimanha, é feita com Arte. Como engenho, como «ingenium», e 
sendo generoso. E é altura, agora mesmo, é altura de indagar: o Artista imita a vida, 
ou a vida imita a Arte? Seja como for, as palavras são as Naus, e a «Mathesis» aqui 
surde aliada à «Mimesis» - e esse o escopo, e a escola, de António Salvado. Em 
nossa reza, portanto, e razoar, ouçamos o que diz, o Autor, em «Cicatriz»: apresentan-
do, presentando, e aprimorando a «Amizade», «Uma criança muito suja atira 
pedras a um cão. O cão não foge. Esquiva-se e vem até junto da criança para lhe 
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lamber o rosto. Há, depois, um abraço apertado, de compreensão e de amizade. E 
lado a lado», meu Deus, «lá vão pela rua estreita, em direcção ao Sol».
 E muita Paz, e muito Bem. Aluz, na lembrança, o filosofema: «Quan-
to mais conheço os homens, mais gosto do meu cão». Este poema revela, na 
«alêtheia», o Amor e amizade por o senciente, o sensitivo, e todo o ser vivo - e bas-
taria o teor, o comento franciscano, pra aquilatar, Salvado, como o vivo cristiano. 
Aquele que faz, por isso mesmo, a templação da Teoria, contemplação desinteres-
sada da Bondade, da Beleza e da Verdade.
 Que o pensar, por isso mesmo, é pôr o penso, e é pesar as Palavras na 
Balança de Témis; por isso com-pensa, no Thoth, por isso com-pensa a poética Pa-
lavra. Que a mente e o comento, de António Salvado, é qual a mão que mensura - e 
o «Manas» é Minerva no Génio verdadeiro. Se o Poeta dignifica, e ele significa a 
Catarse, o expressar é pois prensar, o exprimir é qual espremer o pus e o fel da 
ferida narcísica. O Profeta, dessarte, é aquele que profere, é aquele que professa, 
Professor, a ex-centricidade do Ser. E já o dissemos: o intelecto que lê, o inte-
lecto que aluz no arteiro interior.........

No CorAção Do SANTuárIo

 Altíssima Metafísica, a Ontologia, por isso, é irmã da Teologia. E aduz José 
Marinho: «Filosofia. Ensino ou Iniciação?» E o mesmo indicaremos, o mesmo inda-
garemos, nós outros, da Poesia, ou Teurgia, de António Salvado. Pois quer a 
Poesia, quer a Teologia, são saberes desinteressados; e a Filosofia, para Aris-
tóteles, é a mais universal, desinteressada e gratuita de todas as ciências - e Meta-
física é da meta, e Metafísica é por isso Filosofia primeira. «Com a filosofia», aduz 
Heidegger, «não se pode fazer nada», não se pode fazer nada no sentido utilitário; 
poder-se-á fazer muito, embora, no sentido teorético, ou especulativo. Se o saber 
filosófico, se a poética Palavra, é livre em sua essência, só a Filosofia é, segundo o 
Estagirita, «ciência da verdade» em estrito sentido. E queremos aventar: bem longe 
e apartado da razão geométrica, na Poesia de Salvado se especta, esperançoso, 
o «esprit de finesse». Memoremos, em Minerva, e lembremos Schopenhauer: se 
o mundo fenomenal é «Maya», para os Hindus, e princípio de razão, se encontra e 
conta, em António Salvado, o Arquétipo, arcano, e arquivo da Ideia - e não estamos, 
aqui, e não estamos muito longe do agónico Jung; a «agonia», para os Gregos, é 
«luta nos jogos, combate, exercício em geral»; pois é, o argonauta, para o pro-
tagonista, e o Reino dos Céus se toma de assalto. Historiemos, nós outros, histo-
riemos a entese: em 1955, se estreava, António, com «A Flor e a Noite» - mas esse 
verso é criador, é veloz-Criacionista, tem a voz e a vez do grande Herberto Helder. 
Revertamos, agora, um pouco mais atrás: a palavra com que os antigos Romanos 



/ 182

traduziram, em Latim, o termo grego «Theoria», é o deveras «contemplatio». «The-
oria id est contemplatio»; assim reza, dessarte, a tradução latina do Peripatético. 
 E viva, aqui, o «Homo Ludens». Se as palavras são um jogo, se nós falámos, 
mais atrás, da Ludoterapia, nos afasta e aparta, o «divertissement», do pensamento 
do Leteu. E «divertir-se» significa, em sentido etimológico, o «distrair a atenção, o 
desviar-se» do jugo - e é o recreio, a pantomima, e a recreação. Como a que teve, o 
António, no Coro da Academia dos Amadores de Música; o Fernando Lopes Graça, 
gratuito, o Fernando Lopes Graça o dirigia gracioso - e já sabia, Salvado, já sabia, 
o seu coral, de cor e coração. E eis aqui a Magia, ou Teurgia, eis a Música, o Mu-
seu, e o Templo das Musas. Que é Teurgo, em Salvado, o grego «dêmiourgós»; se 
a Teurgia é trato mágico, se faz, o Teurgo, uma operação divina, o Demiurgo, ou 
publicista, é «o que trabalha para o público, artífice, operário manual». Queremos 
assertar: no Arauto e altar, o Artista, o artefacto, e por isso o artifício - e o paládio, 
paladino, e a Palas Atena em Palavra do palato. Falta assertar, e dissertar, que 
o vocábulo «Metafísica» é, na origem, locução adverbial de lugar: onde acabam, 
portanto, os livros da Física, começam, portanto, os Metafísicos livros. E citemos, 
nós em broto, Sampaio Bruno: «Quanto aos portugueses, não quiseram saber da 
Metafísica na filosofia; mas da Metafísica os portugueses quiseram saber na 
matemática e na poesia». Queremos dizer: no escol e na escola da Sabedoria, o 
objectivo e o escopo da Poesia teológica será, em Salvado, o Ser enquanto Ser. 
Mais um poucochinho e aditemos, na cita, o Livro do Êxodo: «Moisés disse a Deus: 
‘ Eis que eu vou ter com os filhos de Israel e lhes digo: O Deus dos vossos pais 
enviou-me a vós. Eles dir-me-ão: Qual é o nome dele? Que lhes direi eu?’ Deus 
disse a Moisés: «Eu sou Aquele que sou». Reiteramos, por isso: se o Vate é Vaticano, 
um Profeta é, antes do mais, uma «persona», que fala em nome de, que transmite, e 
transporta, a Palavra de Deus. Que em Portuguesa, e surpresa, Filosofia, dizer 
que a Literatura é produção do inconsciente é o mesmo que induzir: letradura é ex-
pressão do Sobrenatural.
 António Forte Salvado, afinal, qual o médium, medial, do Verbo divino. E se as 
palavras, falantes e aflantes, são portadoras de Numes, se a Psicologia, de Salvado, é 
qual a fala da Alma, ouçamos, caroais e cardáveis, o «Salmo com Gratidão» do nosso 
albicastrense: «Louvor à claridade inicial, díáfana, levemente colorida, após o desalento 
amorfo e confuso da noite interminável, louvor à confiança ilimitada, ardente e exaltante, 
na boa-ventura da sucessão do tempo, mistério que nos traz agora e que para outro 
mistério nos leva — e que esse ir e vir seja sempre realizado com amor.» Pois este é o «to-
pos» onde vive a Teologia, ou melhor, «onde possa edificar a casa da poesia». Poeta-por-
to, poeta-porta, poeta-chave, a clave que nos leva à «Flor Álea» de Alumbrado. Não foi, 
deveras, o António Salvado, quem dirigiu, coordenou e organizou, em 1972, as «Orações 
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dos Primeiros Cristãos»? Orações do vasto início, quero eu dizer, iniciáticas, laborações 
e orações em conúbio com o Sol. Se o Simpósio, em Salvado, ele vai haurir, e vai beber, 
a Dilthey, Unamuno, e Ortega y Gasset, ao «more geometrico» ele há-de opor, e propor, a 
religião vitalista ou vitalista razão. A Poesia, por isso, é existencial, ou melhor, é herme-
nêutica do mundo e da minha existência. E continua, colaço, o nosso Poeta: «Louvor às 
palavras, admirável criação, que me deixam dizer louvor e, ainda, muitos outros sentidos 
de ternura.» Pra acabar, com chave de ouro: «Grato a Ti, Senhor, por em cada instante me 
re-ensinares a manter-me sob a Tua luz, com fé maior e com a mais viva esperança.» 
Pois crer, dessarte, e querer: e eis, aqui, o sagrado, e eis o segredo de António Salvado.
 Salvado que é, à imagem, sacral, de Sua Santidade Bento XVI, cooperador, cola-
borador, na Obra da Verdade - pois ele ora, e labora, no Verbo caroável, na Vinha do Se-
nhor. E tem, o operário, o direito à jorna, ao jornal, à apostólica jornada. Por a Palavra foi 
dada, então, ao homem, a redentora possibilidade de cooperar, pois, com Deus, no pro-
jecto Criacionista: se a oração é encanto, a oração é, portanto, uma Arte das Letras. Que 
o nosso Poeta difunde, e ele defende, o Salmo e o almo, a nitente Boa Nova. Pois passou, 
Salvado, por o Carmelo, a «Noite Escura» e obscura de S. João da Cruz. «Ad augusta», 
por isso, «per angusta», «fortuna favet fatuis» - e só assim entenderemos que António 
Salvado ocupe, em Salamanca, a Cátedra, por isso, de Poética, «Fray Luis de Léon». Pois 
coevo do Camões, e magnânimo Professor na Universidade de Salamanca, Frei Luis de 
Léon foi um Poeta e Humanista, o Religioso Agostinho das plagas quixotescas. Doutor, 
dessarte, em Teologia, Mestre em Artes, portanto, e em Filosofia, plantou, o professo, a 
boa Palavra, e plasmou, Salvado, o Frei Luis de Léon. Ou melhor: à força de exercer, na 
semente, o ministério, acabou, Salvado, por magicar o magistério; sua raiz é portanto o 
ministério menestrel. Se tratámos, mais atrás, os tópicos e tropos, aditemos na adiafa: 
na língua, peninsular, dos novilatinos, apanágio são os tropos do Poeta trovador. E mais, 
e muito mais que a comunicação, é «communio», comunhão, o escol e a escola de Antó-
nio Salvado. Quero eu dizer: em vez do senso literal, ou denotativo, se alicerça, o Salvado, 
em nota, notária, do conotativo. Ou melhor: em vez da marcha militar, divisamos aqui a 
dança, e a Musa malabar. Divisamos aqui o dote, e o destino de Orfeu. Dividindo bem 
o Logos, à guisa de Empédocles, distribuindo-o, mais e mais, pelas nossas entranhas. 
Seguindo e segundo María Zambrano, «nem só de pão vive o homem» equivale a dizer: 
o homem não vive, tão-só, da Ciência e da Técnica, o homem ultrapassa o razoar posi-
tivista. Ver, dessarte, para crer: e aqui se estrutura a Ciência experimental: mas felizes, 
portanto, os que crêem, sem nunca terem visto. Nossa Fé, diz a «Carta aos Hebreus», é 
a substância das cousas que se esperam, e a certeza das que não se vêem. Ou seja: no 
episódio, de S. Lucas, entre Marta e Maria, Salvado escolhe a maga, e a mística Maria. 
E ele prefere, ou requer, a Filologia, Magia ou Metaciência - e as imagens, os Mitos, as 
metáforas, o nascimento, ou «connaissance», de António Salvado. Sendo assim, se o 
generoso é genial, a gnose apela à génese, e é ingénua, geradora, a Palingenesia.........
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PArALIPÓMENoS

 E muito bem: pra entendermos, melhor, António Salvado, remembremos, nós, 
na cita, «Ao Encontro da Palavra» do Padre Manuel Antunes: e ele nos fala, adrede, da 
minha «condição de ser «in-sistente» no mundo e do mundo «ex-sistente». Como a 
planta ou como o animal, o homem mergulha no mundo ( «in-siste» ), lança raízes na 
terra, oculta-se. Mas, contrariamente à planta ou ao animal, o homem ergue-se acima 
do mundo ( «ex-siste» ), emerge da terra, transcende.» - e assim o conotava o grande 
Jesuíta. Nós queremos dizer: na solerte «alêtheia», com uma das mãos inda vela o Po-
eta - e com outra, manipresto, ele desvela a Verdade. Ou melhor, no pundonor: contra o 
Letes, o olvido, ou esquecimento do Ser, se alevanta, leda e leve, a «alêtheia» do letrado. 
Ouçamos, por isso mesmo, as duas últimas quadras duma «Oração a Lilith»: «Deida-
de transformada em feiticeira, / não sei como te orar: que sacrifícios / exiges nesse 
reino onde culteias / e entregas a nudez calma agressiva... / Confluência de sombra e 
claridade / sedentas no esplendor liso do ventre: / és a origem que não tem idade, / o 
mistério inefável para sempre.»
 Que a mulher, pra Salvado, é sortilégio, ela é Maga, meigueira e feiticeira. 
Pois indo, adrede, à História das Palavras, o hino, e o Canto, se ligam, deveras, ao 
carme e ao charme  - e qual hinário himeneu é o rompimento do hímen. Não te-
nhamos, por isso, medo de afirmar: o Astro e o estro, em António Salvado, é qual 
a estrofe e o estrogénio, ele é Vénus Vinália, Vénus venusta e a Vénus venera. 
Pensamos, agora, o seguinte e o requinte: como cidadão da Pátria, ou da plaga, 
portugalaica, cumpre, deveras, António Salvado, o seu dever de patriota - mas, 
tomado por o Furor, ele sonha, ele ex-siste, e está fora de si. Tal como pra Platão, no 
«Íon» e no «Fedro», Poesia, para Salvado, é qual hieromania, é mania segundo 
a vemos n’ «As Bacantes» de Eurípides. Ou na festa dionisíaca donde mana 
a tragédia. Clemente de Alexandria, ele tinha toda a razão: essa «mania», deve-
ras, é sagrada e é secreta, e hierodrama é o «gramma» da hierofania... Por isso é 
pois, o Salvado, o Hierogramatista, ele atua, e cultua, a «Grammatiké Tékhne». Ou 
melhor: ele é Mago, e maiêuta, ele doutrina, e ensina, através de Sóis e signos - e 
através, na signa, do selo e sigilo. E como sucedeu, outrossim, com Carl Gustav 
Jung, a História da Vida de António Salvado é a do seu Inconsciente - e ele cumpriu, 
deveras, a sua Missão. Que ele do Eu passou ao Outro, do incônscio pessoal ele pas-
sou, recto e escorreito, para o lectivo, colectivo Inconsciente. E titularemos, adrede, 
a Obra, e o orbe, de António Salvado: « Introdução à Essência da Mitologia». Ou 
melhor: representações, na Alquimia, de sonhos-Arquétipos, e símbolos arcai-
cos. Que a Poesia, face a isto, não serve pra nada? Ela é Catarse, ela é limpeza, e 
é moral desinfecção. Ouçamos, adrede, ouçamos o Carme de António Salvado: 
«Cantarei porque a terra está madura / e as papoulas namoram as cigarras / 
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e as madressilvas trepam pelos muros / e lá ao longe alvoram alvoradas». Quero 
eu dizer: o natal, em António Salvado, é natura e é nutrice, Salvado não constrange, 
dessarte, a Natureza, Salvado é essente e não e nanja o tenente, é irmão, o 
Salvado, de todo o senciente…………..
 Que me perdoe, agora o ledor, que me perdoe, na Ágora, o excurso e o curso. 
Pois prestes a findar, uma questa, ou demanda, da Pitagórica, ou dórica, Numerologia. 
António Salvado douto albicastrense, foi nado, para as Musas, a 20 de Fevereiro de 
1936: ora, para o Número do Destino, 20 + 2 + 1936 = 1936 + 22 = 1958 - e os dígitos 
somando, 1 + 9 + 5 + 8 = 10 + 13 = 23; a delicadeza, a discrição do número 2 é expressa, 
na imprensa, através do número 3. Por vocábulos outros, as suas lianças, ligações e 
associações, levam, Salvado, à liberdade liberal. Mas indo ao pormenor, 2 + 3 = 5 - e 
temos, aqui, o Éter, quintessência, o chamado Quinto Império. A Rosa, primorosa, no 
centro da Cruz. E alembremos, também, o Quinto Evangelho, o Eterno Evangelho de 
Joaquim de Fiore. Propalemos, aqui, o Pentagrama, dessarte, o lema e emblema do 
Áugure pítico. Que os quatro dedos, da mão humana, realizam preensão através do 
polegar - e comanda, deveras, a cabeça, ou dous braços e duas pernas. Mas 2 + 3 = 5, 
o Arcano número 5 do Tarot de Marselha, o Arcano e Arcaico do Sumo Sacerdote. Ele 
indica, ou significa, aquele que ensina ou que abençoa, o liado e aliado, deveras, à Re-
ligião, à Sabedoria, à facunda, forte e fértil Filosofia. Mas quanto à Missão de António 
Salvado, 20 + 2 = 22. Ele é plasmado, marcado por a letra Tau; Salvado, no sendeiro, 
é portador, por isso, do «Ankh» e «Crux ansata». São 22 os capítulos do feraz Apoca-
lipse, 22, dessarte, os Arcanos Maiores, 22 as letras do alfabeto hebraico. Que apodo 
e chamo, ao Nume 22, uma grande, grande Luz, o número, alteado, do Construtor das 
Catedrais. Como é o orbe e a Obra, aquele que se dedica à conceição, e construção, 
das obras concretas. Finalmente, os Peixes, que tipificam, do Cristo, a figura-fulgor, 
simbolizam, também, o mar e a água do Tales de Mileto, o Neptuno, na saga, solerte e 
psiquista, o rapsodo receptivo e impressionável. E quanto, agora, e quanto ao número 
20? Ele porta a Música, a Musa, e a Beleza em geral. Aquele que colecciona no tento, 
no tempo, e Templo das Musas, o coleccionador, museologista ou bibliotecário. Assim 
como quele que é um pacificador, que muito ama e cuida da sua família. Tudo o que é 
arteiro, o artifício, artefacto, a Arte e a música esperam por ele.
 E estamos, agora, na recta final. O Poeta, em Salvado, é Sacerdote, e dele exige, 
a Profecia, o sacrário, sacramento, o sacrifício, o Pão, da Poesia, partido em pequeninos. 
Prestámos, então, a menagem, plausível e possível, a um grande, um grado nome das 
Letras portuguesas.

* Poeta. Ensaísta.
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ANTÓNIo SALVADo 
E A rEDENção Do DIA A DIA
Reynaldo Valinho Suarez*

 Tenho diante de mim seis livros de poesia de António Salvado:
Palavras perdudas seguido de oito encómios ; Flor álea ; Águas do sono ; Entre pe-
dras, o verde ; Coisas marinhas e terrenas ; e Ravinas.
 Quero escrever sobre um deles, mas hesito por algum tempo, envolvido na leve-
za e, ao mesmo tempo, na densidade desses poemas sempre banhados por uma ambi-
ência telúrica, enraizada na Beira Interior, onde se originou a diáspora que dispersou os 
membros de minha família materna.
 A marca da terra, do clima, dos elementos substanciais que latejam no âmago 
da obra desse poeta abençoado pela graça de um lirismo profundo, expresso em versos 
claros e precisos, está impressa no universo formado por poemas que se revestem da 
riqueza cromática de uma poética quase lúdica em sua espontaneidade, guiada pela 
força interior que anima o fazer desse autor sempre voltado para a presença do eterno 
em cada gesto vivido pelo ser humano.
 É no território do humano, de seus sentimentos, emoções e sensações que An-
tónio Salvado minera e resgata os episódios existenciais paradigmáticos desta nossa 
travessia tao atribulada quanto as antigas viagens dos navegadores , que cortavam a 
fúria das ondas ao sabor de ventos vociferantes, em meio ao estrondo de raios e trovoes.
 Essa viagem é também pontilhada pela incidência de calmarias que desaceleram 
o ritmo da cavalgada implacável do tempo. E aí está também presente o registro sentido e 
carismático da poesia de António Salvado, fiel a captação do instante que se torna único e 
perfeito pela semente de humanidade , sensibilidade e memória que contem e que o dis-
tingue dos momentos esgarçados e perdidos na fúria e no ruído do cotidiano.
 A presença arraigada do que há de mais íntimo e pessoal em cada ser humano é, 
sem nenhuma contestação possível, a marca flagrante e definitiva da obra de António Salva-
do, um poeta que pinta, fotografa , registra o passar dos dias, lidos, interpretados e revisita-
dos pela ótica de uma admirável composição de introspecção e acuidade visual, emergente 
na obra dos poetas que lavram os veios mais ocultos da mente e do coração humanos.
 A poesia de António Salvado há de ser compreendida e analisada no conjunto de 
sua vasta harmonia , matizada pela heterogeneidade dos temas e situações versados.
 A heterogeneidade resolvida em harmonia permite lograr uma visão totalizante 
da obra desse poeta, na qual , sem nenhum paradoxo, é também possível vislumbrar a 
linha homogênea de uma adesão incondicional e solidária aos penitentes desta nossa 
peregrinação existencial.
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 A delicadeza dessa poesia é também sua força. Ela não se expressa em alto 
som, mas, ao contrário, na sonoridade íntima de um murmúrio, um monólogo ou um 
diálogo interior.
 É o próprio poeta que afirma aquela força íntima, incoercível e pessoal que nutre 
a sua poesia :

“ Nada me afastará
da luta iniciada,
nem me convencerás
outro mar a singrar.”

(Palavras perdudas)

 A determinação do poeta em relação ao caminho a trilhar tem muito a ver 
com sua capacidade de enxergar além das aparências.
 É ele quem diz:

“ Por tanto olhar o que jamais eu vi, por tanto ver o que jamais olhei -
que aparências desvelei?
que certezas consegui? “

(Palavras perdudas)

 O questionamento intermitente a respeito da condição humana e das vi-
vências do ser humano em seu trânsito existencial é uma constante que aparece de 
maneira direta e indireta na poesia de António Salvado.
Nem tudo é farpa ou espinho ao longo desse périplo tumultuado.
Veja-se este auto - reconhecimento, ou melhor, este auto-retrato do poeta: 

“ Que seja em ruína, haste partida,
o desfeito caudal, cadência duma estrela,
entre ilusões a lívida vertigem,
a verdejar a vida seguirei:
serenando o sal que mora nela
a musicar enleios de alegrias.
Em solar coração nada anoitece.” 

(Palavras perdudas)

 A ressurreição do ser humano a cada morte no dia a dia aparece explicita 
nestes dois dísticos que completam e esclarecem o enunciado do poema anterior:

“Recôndito no pó alteia o fogo. Resta buscá-lo na centelha ardida:
na cinza descobrir surdo o contorno de cauta luz que aguarda ressurgir.”

(Palavras perdudas)

 0 poeta António Salvado é um ser humano cordial, de palavras amáveis, gestos 
pausados e uma forma sutil de tratar os temas que enriquecem a sua poesia. Essa for-
ma elevada e espirituosa de impregnar sua produção poética transparece nos três dísti-
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cos do poema “ Vindima” em que aflora um erotismo refinado, expresso em metáforas e 
imagens que refletem as características já apontadas na obra do autor:

“ Como um copo de vinho assim eu bebo a lentidão dos gestos do teu corpo
em tragos leves brandos saboreio todo o enlevo ardente desse gosto
continuando até lavar os cestos -
fim da vindima : delirante mosto. “

(Flor Alea )

Este outro poema, intitulado “ Aí”, é também uma excelente mostra do toque
requintado de um fino e raro escultor de palavras e emoções: 

“ Bato à porta dos olhos que m’esperam
na sua inquietação eles verão
na limpidez dos meus a primavera
cheia de brotos, de verdor, de cantos.

Valeu a pena o gume da saudade, 
a mudez do pousio, o frio, a neve
e o sem abrigo em meio de procelas
e o vento apavorante a fustigar a face.

Neles entrar é destruir partidas,
ou débeis pensamentos de regresso:
ficar aí retraçará a vida
p’ra todo o sempre. E nada mais lhes peço.”

(Águas do sono )

 Nesta rápida incursão pela obra poliédrica de António Salvado, rica de faces, 
caminhos e sugestões, colhemos um outro exemplo de tema erótico, envolto numa 
atmosfera de delicadeza e sensualidade. “ Marinha” reflete com perfeição esse 
aspecto bastante pessoal da obra do autor:

“ Nos nossos anos escorre a maresia de cada instante nunca repetido.
As ondas do teu corpo são o mar,
as minhas mãos o serpejar da nau.
E felizes singramos: alvoroço
de quem por fim exausto chega a porto. “

(Águas do sono)

 António Salvado se autodefine ao longo de sua vasta e personalíssima obra 
nos detalhes de cada verso, nas dobras de cada poema. Exemplifica-o o poema 
“Prémio”, tão sucinto quanto forte e expressivo:
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“Qu’estejas na raiz funda da terra:
promessa de florálias e de frutos -
e o caule a folha a f lor terão o prémio
porque nada pediste.
E serás tudo.” 

(entre pedras, o verde )

 O poeta, que, ao seu modo , é também um profeta, propõe no poema

“ Não dês margem” um código pessoal que constitui as suas Tábuas da Lei
particulares:
“ Cobre de serenidade
o teu coração. Em festa
não deixes que nunca segue 
a for plantada na terra
dia a dia a florear.

O destino cumpre a sorte 
 que lhe ditares. P’ra sempre. 
E a diretriz só percorre
a via sem curvas   voltas 
que tragares pela frente.
Deixa a tristeza esfriar
como urzal inútil frio.
À penumbra não dês margem.
E cava fundas as mágoas
Onde não possam pungir.

( Coisas marinhas e terrenas)

	 António Salvado é um poeta que se renova, renovando o milagre de manter-
se fiel a si mesmo.É ele mesmo quem o diz na prosa poética de “Fugidas pedras 
sobre pedras”:

“Que o renovo , enfim, glorifica tao somente a continuidade. “

( Ravinas )

	 Essa continuidade sempre renascida simboliza a permanência do novo na obra 
em progresso deste poeta que se assume na plenitude de sua navegação e de seu estar 
no mundo, através do texto fluente, do poema encantatório, da poesia profética.
 Acompanhá-lo em sua trajetória é um privilegio dos que conseguem es-
capar das grades do absurdo para colher o dia nas asas da poesia. Que assim seja, 
para o prazer e a fruição de seus leitores.

Rio, 18/ 09/ 2014

*Escritor brasileiro. Poeta. Prosador. Investigador de temas literários.
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ANTÓNIo SALVADo: 
IMAgENS DE uM EXTENSo CoNTINENTE
Ricardo Marques*

 Olhar o passado de décadas de um poeta e homem da nossa cultura como é 
António Salvado (AS) é uma tarefa hercúlea1; Confunde-se com uma viagem por um ex-
tenso continente que apenas se tornou terra física com o primeiro passo de quem o criou: 
preparamos o percurso de noites e dias, tentando fundir-nos com a terra, isto é, com o 
texto, escrevendo com ele, e sabendo que mais do que tudo (até porque o tempo nunca 
nos permite uma viagem completa e longa) o que podemos levar dessa peregrinação é 
a imagem, ou a colecção de imagens, que perfazem o todo, ou que dele falam: assim, é 
isto que proponho: imagens, marcos, âncoras, com que rizomaticamente referir tudo o 
resto - numa obra que, dizemo-lo de novo, de outra forma, se confunde com a própria 
vida que a criou: sessenta títulos para sessenta anos de vida literária:
 A flor e a noite, Recôndito, Na margem das Horas, Narciso, Difícil Passagem, Equa-
dor Sul, Anunciação Cicatriz, Jardim do Paço, Face Atlântica, Tropos, Estranha Condição, 
Interior À luz, Amada Vida, Descodificações, Matéria de Inquietação, Soneto em Lembran-
ça de João Roiz de Castelo Branco, Utere Felix, Nausícaa, O Prodígio, O Corpo do Coração, 
Malva, Estórias na Arte, Certificado de Presença, Castália, O Gosto de Escrever, Rosas de 
Pesto, O Extenso Continente, A Plena Luz do Dia, Quadras (Im)populares e Sábios Epigra-
mas, Rochas, Entre Pedras o Verde, Palavras Perdudas seguidas de Oito Encómios, Se na 
Alma Houver, Quase Pautas, Os Dias, Largas Vidas, Flor Álea, A dor, Águas do Sono, Pausas 
do Aedo, Coisas Marinhas e Terrestres, Ravinas, A Quinta Raça, Recapitulação, Modula-
ções, Os distantes Acenos, Afloramentos, Ao fundo da Página, Essa Estória, Outono, Odes, 
Conjunto de Sonetos seguidos de Novas Odes e e Redondilhas e Heróicos Quebrados, O 
Sol de Psara, Repor a Lua, Auras do Egeu e de outros mares, Repor a Luz, O dia a Noite o 
dia, Na Sua Mão direita
 Façamos uma rápida análise a estas palavras: repare-se desde logo como o 
campo lexical está tendencialmente ligado ao “gosto de escrever”: página, aedo, as es-
tórias que a poesia conta nos seus géneros (odes, quadras, sonetos, redondilhas2), bem 

1 Não iremos falar delas, mas são inúmeras as actividades que acompanharam AS ao longo da sua vida, reconhecidas pela medalha de 
mérito cultural do Ministério da Cultura. Para além da faceta de poeta, dedicou-se profissionalmente à chefia e direcção do Museu Tavares 
Proença Júnior, na cidade natal de Castelo Branco. O seu livro mais intimamente relacionado com o mundo da história de arte e museologia 
é precisamente o de 1995, Estórias de Arte, uma espéciede museu privado em diálogo poético. Na esteira disso, e já no mundo das letras, foi 
autor de inúmeros ensaios referentes à cultura do seu distrito, tendo igualmente sido editor de várias antologias, da qual gostaria de salientar a 
Antologia de Poesia Feminina, que ainda hoje é importante pelo carácter pioneiro da mesma. A sua faceta menos conhecida porém, deve ser a 
de tradutor, tendo, inter alia, traduzido o Cântico dos Cânticos de Salomão, para a extinta Delfos, em 1962.
2 Não iremos igualmente falar da obra de AS numa perspectiva intertextual directa com outros autores, mas seria útil deixar como achegas 
para um futuro estudo, a influência que têm os poetas renascentistas, nomeadamente Camões.
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como as relações com o fenómeno poético: “modelações”, “afloramentos”, “descodifica-
ções”, ou essa “estranha contradição” que é a do próprio poeta. Aqui voltaremos. 
 A palavra porém, que mais se repete, e que ilumina como imagem toda a sua 
obra é mesmo Luz, porque parece também ser assim que AS parece ver o acto poéti-
co, entre dia e noite (título do primeiro ĺivro e de um dos últimos), ou o poeta como esse 
prometeu (título de um dos primeiros poemas da sua obra) sempre lançando a sua voz 
própria contra o mundo, numa batalha de luz e trevas.
 Cristalizemos aqui com a primeira e mais importante imagem para ler a obra de AS.

 1. Vejamos agora uma imagem do meio da vida, mas de sempre, num poema 
dedicado a Raul d’ Andrade, e presente em Matéria de Inquietação3, o livro que publicou 
em 1988:

O poeta vive aí
como estendido o herói
jaz no campo de batalha

Em fala: húmus e asas
Em ter: e nada foi tido
caminho   fronteira   além

Mora: no secreto arfar
do coração   feito sílaba
desprendido    interrogado.

Círculo dentro do círculo
esgar de boca cerrada
o ponto final da dádiva

Só: de tudo despojado
aí dentro do poema.

 O poeta vive aí dentro do poema, e a sua condição individual suprema é a de criar 
uma voz própria contra com mundo, por isso vive só: de tudo despojado, e fala da própria 
contradição que é o espaço e tempo onde vive: entre húmus e asas, com uma devoção 
ao seu dom (o secreto arfar/ do coração) que nunca pode estar concluído ( é caminho 
fronteira além) porque é da natureza da sua sílaba desprendida interrogada estar sempre 
nesse mesmo caminho (como diria Karl Jaspers)4.
 Encontramos um excelente complemento desta ideia num poema mais antigo, 
nomeadamente no livro Cicatriz, ainda dos anos 60. O poema em questão dá nome ao 
livro:

3 In Matéria de Inquietação, 1988, p. 47 (Ed. Associados, Castelo Branco).
4 Karl Jaspers, Iniciação Filosófica, Guimarães Editores, Lisboa, 1998.
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De tudo o que se vê
de tudo o que se diz

de tudo o que se faz
ou não se faz__

a cicatriz:
sinal 
de permanência.

 Repare-se, em primeiro lugar, na concisão da expressão poética. Creio ser este 
não só um óptimo exemplo desse aspecto da poesia de AS (ainda que durante estas seis 
longas décadas tenha tido momentos mais narrativos e descritivos) - cicatriz é, antes de 
mais, uma marca temporal numa coisa, metáfora que AS aproveita para dizer o que é o 
acto poético e aquilo que faz quem o desenvolve. E o que faz o poeta? Repare-se então 
agora nos verbos: “vê”, “diz”, “faz”, são três verbos de acção inerentes à actividade em 
poesia (ainda que o que se faça possa ser não fazer nada, ou ficar atento ao silêncio 
que informa as coisas existentes, de acordo com princípios da filosofia zen oriental, e de 
que os haikus são paradigma literário). O que o poeta, para AS, parece defender, com a 
escrita do poema, é ver, dizer, fazer (também aproveito para lembrar a génese da palavra 
poesia: poiesis, ou fazer, fabricar) como sinal de permanência, essa outra palavra que 
poderia definir, na acepção salvadiana, o que é um poema. 
Fiquemos com mais esta pista.

 2. Já dissemos que a concisão é uma pista de leitura desta poesia, mas nota-
mos que desde há umas décadas, essa tendência de depuração se vem acentuando, 
tendo-se bifurcado na primeira década deste século. Em primeiro lugar, a palavra vai-se 
tornando um veículo da palavra de Deus, na Sua mensagem redentora e profetizadora, e 
por isso sucinta, sobretudo na aproximação que AS sente à inexorabilidade da morte. É 
disto apanágio e último livro publicado ao tempo deste artigo - Na Sua Mão Direita, título 
retirado a um verso de Antero de Quental. O seu canto/lamento perante tal inevitabilida-
de, não obstante, é sempre de esperança:

Desfaz, Senhor, esta vivaz angústia
que me comprime o coração dorido -

e nada mais Te rogo, no crepúsculo
que vai aproximando a noite à minha vida.

 Noutro sentido, segue a concisão a aproximação a uma estética helénica, verifi-
cada em dois ĺivros da parte ulterior da sua obra poética: O Sol de Psara e Auras de Egeu 
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e de outros mares, ambos pulicados em 2011. Será esta confluência de dois mundos tão 
distintos numa mesma obra uma ideia contraditória? Apenas quando não pensarmos a 
poesia precisamente como esse oxímoro ou síntese maniqueísta entre coisas antagóni-
cas e que está sempre por definir (cf. Jean Luc Nancy5) - dito por outras palavras, o po-
eta, AS, é o detentor da sua luz ou centelha divina, e assim escolhe que terrenos iluminar 
na sua senda pessoal, em que espaços depor os seus pés: 

PROMETEU

Curvado, que assim mesmo é alta ainda
A torre do meu sonho, eu só percorro
O pobre calendário dos meus dias
Afogado nessa angélica visão 
De sol!
  E permaneço, pois...
Confundo a minha vida anuviada,
Descubro o infando espaço onde navego,
E encontro o nó da corda que me prende
À ilusão, este impossível nó!
  De longe gritos surgem...
E as longas mãos profusas do abismo
Prendem seguras o erguer da fronte!

 Continuemos então a falar do Tempo, do “pobre calendário dos dias” que é o 
deste poeta-prometeu. Se houvesse uma estação para rimar com a poesia de AS, essa 
seria, seguramente, o Outono. Este é tema de muitos poemas, quer de uma forma deno-
tativa, referindo-se aos rituais sazonais da sua terra6, quer de um ponto de vista metafó-
rico, com a referência à passagem do tempo. 
 Não existirá melhor exemplo na sua extensa obra para mostrar isto do que, pre-
cisamente, Outono, um livro de haikus de AS, traduzidos em japonês e espanhol, e ilustra-
do por Kousei Takenaka (Trilce/Verbum, 2009). Aqui encontramos a mais recente linha 
de concisão do poeta albicastrense:

Outono. Como restam
ainda nesta árvore
as verdes ilusões?
(p. 17)

São páginas e páginas
que tu foste escrevendo.
Porém pouco disseste.
(p. 57)

5 Jean-Luc Nancy, A Resistência da Poesia, Lisboa, Ed. Vendaval, 2005
6 Veja-se este curto passo do poema “Vindima”, incluído no livro O Extenso Continente, de 1988: “[...] Por vezes, também as estações não 
habitam um tempo delimitado. Como uma exaltação do poema” (p. 68). 
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 Chegado ao dealbar de uma longa vida feita de livros, parece ser esta a lição 
poética que AS quer transmitir e deixar como legado: por mais que se escreva (ou tente 
escrever) a ilusão da vida, pouco se diz no fim. É necessário assim, e antes de mais, to-
mar cada um dos dias por inteiro e viver com esperança:

Entrego-te o segredo:
nunca o teu coração
trema perante a dor.
(p. 25) 

 3. Como dizíamos atrás, o poeta começa por ser Prometeu nesta extensa obra7. 
É a primeira linha de leitura. Do mito de Narciso ao de Nausícaa, porém, se desenha outra 
linha para ler a obra de AS. 
 Em primeiro lugar, talvez possamos ler a presença inicial de Narciso como a 
voz do poeta encontrada. Dito por outras palavras, Narciso é o poeta reflectido sobre si 
próprio no lago da poesia - encantado com a sua voz, não deixa outra voz, a da ninfa Eco, 
enamorar-se dele, apaixonar-se, provocando a morte desta e o eterno eco da recusa, da 
morte estéril. E, tal como Prometeu, “[...] desafia o Tempo a rir, a rir/ por saber - umbroso 
saber - que existe!” [...]8

 Nausícaa, em segundo lugar, é uma linha de leitura forte e paralela nesta obra 
poética. Nausícaa é a princesa de Feácia que se enamora de Ulisses, esse navegante 
poeta e errante como o seu inventor Homero, apenas que o encontra náufrago na ilha de 
seu pai Alcínoo, já ele estando liberto de Circe, e despojado da sua armada e dos seus 
homens. Este encontro será a acção determinante para Ulisses voltar a casa, uma vez 
que ela o leva à presença de Alcínoo, e este o ajuda a regressar a casa. A princesa sim-
boliza assim o lugar da memória, a saudade:

Depois de te encontrar
  soube que as lágrimas
  tinham os mesmos sons
  do meu silêncio.9

 É no fim de O Sol de Psara que temos aquilo que é o retomar da “estória de 
Nausícaa”10, projecto que já tinha sido alvo de um livro autónomo, Nausícaa, de 1991, 
narrativo malgré descontínuo, polifónico e lírico no tom de contar a história do mito11. 

7 Cremos que a primeira incursão será como segundo poema do seu segundo livro, de 1959, Recôndito (p. 7).
8 In Narciso, 1961 [apud AA.VV., Los dominios de la mirada – Antologia de Homenaje al poeta portugués António Salvado, Salamanca, CEAS, 2000, p. 40].
9 Nausicaa, 1991, p. 48.
10 Op. Cit., pp. 35-36.
11 Como aflorámos, cremos que esta linha é deveras rica para ler toda a obra de AS porque o primeiro momento em que dialoga com este 
mito é logo num dos primeiros livros, Tropos (curiosamente dedicado a Natércia Freire), numa longa meditação em que junta a sua voz, 
através de uma canto redentor de Ulisses, à de Nausícaa - “[...] porque o destino foi feito pelo ruído diáfano dos teus passos, caminharemos 
juntos, Nausícaa, para a morte” [sic]. (Op. Cit, 1969, p. 47).
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Vejamos agora o momento do encontro, que a meio parece cotejar o destino de Ulisses 
na sua expedição com o do próprio poeta, sempre peregrino de poema em poema, entre 
a memória, o olvido e novas mágoas:

A Graça das donzelas […]
tão súbito sozinha quebrantada
pelo bulício pelos gritos lídimos
das companheiras servas a jogarem,
em frente àquele corpo […] : 
“Rebento de palmeira, que segredo
envolve o ar o mar, a comoção
do teu silêncio sobre mim lançado?
E deixa de fixar-me: as minhas mãos
querem saber se és deusa, se mulher...
Venho do infortúnio a navegar
por incertezas trevas e procelas,
tudo perdi: amigos e a memória...
Será que novas mágoas venho achar ?”12

 Memória, morte, saudade. Em tudo a passagem do Tempo conjura no destino 
do poeta navegante, como reflectido nestas interrogações de Nausícaa perante o corpo 
inanimado de Ulisses na praia que acaba de encontrar:

São bátegas na face? O sol traçando
sulcos negros no rosto?
Em fuga que passado? Incerto que futuro?
Um zumbido feroz ao meu ouvido
apagará as dúvidas
rasgando as incertezas?13

 4. Recordamos agora esta imagem final, resgatada ao filme O Sangue do Po-
eta, de Jean Cocteau, de 1930 - e que com prazer aproveitamos para homenagear AS 
mais à frente neste volume, em diálogo poético. Neste filme, o protagonista desenha 
uma boca que depois ganha vida quando a deposita numa estátua. Esta diz-lhe que 
deve atravessar o espelho, coisa que o poeta faz, para do outro lado encontrar um 
mundo surreal, distópico. Cocteau parece assim traçar simbolicamente a aprendiza-
gem da voz do poeta - o mesmo poeta que, passando o espelho da poesia como Nar-
ciso, e não morrendo apesar de se tentar suicidar, volta no fim para destruir a estátua, 
quando já viu o suficiente do mundo sobre o qual pretende falar.  Efectivamente, o que 
vemos com o exemplo de Salvado é que a aprendizagem do poeta acontece naquilo 
que faz e a que se devota (de acordo com a máxima latina de Opus Artificem Probat) 
na margem das horas, recôndito, escrevendo no fundo da página essa dificil passagem 

12 Op. Cit. Negritos nossos. 
13 Nausícaa, 1991, p. 5.
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que é o texto poético. E assim se liberta da lei do tempo, perenemente, como o poeta 
de Cocteau.
 Digamo-lo então numa só frase: Entre contar a estória e ser conciso, olhar a face 
atlântica, helénica e oriental, e a atenção local às coisas e costumes da sua terra, às suas 
rochas, às suas gentes - disto fez AS a sua obra, e da sua obra fez AS a sua vida: tudo 
o mais deve ser lido por este diapasão do silêncio, esta eterna volta do poeta sobre as 
coisas14:

VOLTA
Respostas ao que vi amei chorei
moldam meus versos letras peregrinas
ou que sonhei
de tudo fiz colheita
a ser no coração o prol o timbre

a tudo recolhi nas mil maneiras
que a vida palmilhou dentro de mim,
a vida apaixonando o fundo leito
p’lo rio a passar nele sem destino.

Tudo servi: quantos percursos idos
e quanta solidão e con-vivência
em paragens forçadas imprevistas:

conjuntos e migalhas de fonemas
aguardam sempre o gesto do aceno
que os faça perdurar ao serem escritos.

*Professor universitário. Poeta. Ensaísta.

14 In Os Dias, 2000.





/ 199

MI AMIgo ANTÓNIo SALVADo
Verónica Amat*

 Me gusta apoyar los codos sobre la mesa, dejando mirada y pensamiento 
volar por los jardines poéticos de Antonio Salvado. Sobre todo cuando amanece y un 
olor húmedo a hierba  recién estrenada me llega suavemente de la tierra.
 Es tiempo de recoger grano a grano los poemas de Salvado, llenos de ternura. 
 Muy importante son sus silencios, pensando siempre en verso.
 Para que se comprenda mejor mi palabra diré que estando un grupo de escri-
tores en Toral de los Guzmanes (León), se comenzó a componer un soneto al término 
del encuentro: se compuso con éxito pero faltaba el título y no dábamos con él; yo mi-
raba a Salvado y pensé seguro que nos ayuda. Me atreví a decírselo y sin pensarlo, casi 
sin levantar la vista, contesto “hasta siempre”. Perfecto, asintieron todos los demás, 
y yo agradecí al poeta su generosidad hacia aquella composición que él, sin saberlo, 
remataría con su título Hasta siempre.
 Los poetas como Antonio han nacido para ser refugio y conciencia, siempre 
amigo de poetas entroncados que le ennoblece aun más. Salvado gusta de ese soni-
do silencioso de los poetas que entran por la ventana del alma y se quedan junto a él 
con admiración y respeto hacia la sencillez grande del poeta, hacia su tierna  hoguera  
de  tantos  colores,  como  fruta madura.
 Seguro que el poeta grita buscando esos cantos que le faltan con forma de 
brisa; él lleva en sus manos un perfume laberíntico lleno de inseguridades, dejando 
su hogaza bien elaborada donde vivir momentos rebosantes de palabras escapán-
dosele del alma por los ojos. 
 Antonio Salvado es ya un clásico, fuente donde beber sabiduría poética as-
cendiendo por su vida.
 Tuve la suerte de compartir algún viaje a Toral con él y su esposa Adelaide, es-
cuchando sus magistrales lecciones de  historia de España y Portugal. Fueron datos 
importantes con fechas y lugares desde donde se fue haciendo nuestra presente historia 
relatada por un magnífico conocedor de aquellos acontecimientos.
 Salvado es también un cristiano comprometido que, a través de su palabra, ex-
presa su sentir ante el misterio de Dios reflejado en sus hermosas palabras, de súplica 
cercana y sincera haciendo del poema una bellísima oración.
 Estamos ante un escritor de cantos de amor, de amistad, de dolor, de sole-
dad, de silencio, de entrega total a toda forma esencial, sensitiva, melódica, rica en 
matices y metáforas, que solo un grande y sencillo poeta lo consigue.
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 Gracias amigo por tu sincera amistad llena de asombro y cariño hasta esta 
humilde aprendiz de poeta.
 Te estudiare con entusiasmo para aprender de tu saber.

Gracias Poeta. 

*Poeta. Investigadora de temas literários
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A PoESIA No SANguE 
ou A PELEJA DA forMA:
CoNSIDErAçÕES EM TorNo DE PoEMAS 
DE ANTÓNIo SALVADo
Zuleide Duarte*

  Recebi do poeta e editor português José Manuel Capêlo o livro de poemas Os 
Dias do poeta português António Salvado. Já havia antes entrado em contato com uma 
Antologia organizada pelo poeta e lera alguns poemas esparsos o que foi suficiente para 
me seduzir. Lancei-me com prazer à leitura de Os Dias e deparei-me com uma poesia 
escrita com o próprio sangue de um poeta cuja vida alimenta a arte e alimenta-se dela 
formando um círculo em que as pontas se unem pela poesia como a serpente ouroboros 
que morde a própria cauda. 
 Na arte de António Salvado há poesia em nada e há poesia em tudo como lemos 
no poema “Volta”:  (p. 41).

Respostas ao que vi amei chorei
moldam meus versos letras peregrinas
ou que sonhei - 
  de tudo diz colheita
a ser no coração o prol o timbre,
 
a tudo recolhi nas mil maneiras
que a vida palmilhou dentro de mim,
a vida apaixonando o fundo leito
p’lo rio a passar nele sem destino.
 
Tudo servi: quantos percursos idos
e quanta solidão e com-vivência
em paragens forçadas imprevistas:
 
conjuntos e migalhas de fonemas 
aguardam sempre o gesto do aceno
que os força perdurar ao serem escritos.

 

 Em versos lapidares como os do poema acima, António Salvado erige sua arte 
poética cuja concepção está inalienavelmente ligada a sua forma de ser e estar no mun-
do. Pelo vôo encantado de seus versos eternizam-se amores, lágrimas, sonhos silêncio 
e solidão. 
 Nesses poemas de António Salvado disseminam-se recorrentemente palavras 
começadas por consoante sibilante remetendo a imagens de silêncio, solidão e sangue, 
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referências que, de constantes, lembram o sussurro de um ameno diálogo que denuncia 
a consciência da grande síntese corpo/espírito. Isto se consolida em textos como “Ina-
nição” onde de si para consigo mesmo o poeta interpela o coração: 

 
Porque te agitas, coração? Alívio
encontrarás algum nesse tremor 
que perturba o teu sangue confundido
 
nas veias nas artérias e na cor
que empalidece como folha morta
desprendida sem peso da ramagem... (Inanição, p. 23) 

 

 No poema “Talvez Então” um conselho “ciciado” ao triste coração:

Submerso na tristeza, coração,
procura a juventude da bonança:
larga aflições e singra vigilante.
...................................................
 As palavras nem sempre surgem claras -
portas cerradas a madeira frágil:
à fé pergunta como ultrapassá-las.
 
No lugar onde moras que os teus lábios 
se arredondem no gosto de saudares
um sorriso infantil que passe ao lado.

 

 O tom sibilado do discurso está em perfeita consonância com outros dois ele-
mentos muito presentes nos poemas de Salvado: o silêncio e a solidão. Um silêncio 
que pode ser perturbado por uma revoada de pássaros ou pela visita de uma borboleta 
noturna “que passeia sobre o papel branco”, metáfora da interlocução constante com a 
poesia. A solidão do poeta é estranhamente compartilhada com “horas de silêncio” em 
que ele procura “deslembrar os prazeres mortos    idos” e desejar “não perder inteira-
mente o rosto que sorria” (“Hino de Chamada”).
 A sensibilidade entrevista na poesia de Salvado evidencia como ele bebe, no 
seu “cotidiário” uma multiplicidade de vivências que lhe empresta à poesia mesclas de 
alegria e dor: “chegaste em primavera: és o jardim/ onde vagueio quando a dor aperta,/ 
onde consolo o pensamento    e acerto/ a noite com o dia    a luz com o breu” (“Se-
tembro”). Distanciado de uma geração marcada por uma produção poética descarnada, 
exata, que quase se envergonha de sentir, António Salvado espraia nos seus versos a 
emoção que toma o “Aedo”: “Para quem canta não existe inverno/ nem a preguiça envol-
ve o idomável/ murmúrio das palavras o mistério/ que faz romper as rotas os trajectos/ 
daquele que no ser cumpre a cantar”.
 Os poemas de Os Dias falam à emoção e ao intelecto, lembrando as coisas sim-
ples, convidando o leitor a partilhar a solidão, o silêncio e a luta renhida que o poeta trava 
com a palavra, à moda do bardo Drummond, batalha reiniciada a cada dia, de uma guer-
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ra interminável plasmada em canções a um tempo suaves e contundentes de um lirismo 
genuíno e cálido. Natural e espontânea, a poesia de António Salvado explode como o feto 
já maduro rasga as entranhas da vida: ato cruento, solitário, eivado de lágrimas.
 O processo transfigurador dos poemas de Salvado é de tal modo arraigado à 
sua forma de ser que torna os rótulos e esquemas com que ordinariamente se abor-
dam os textos pobres e inadequados. Seus poemas resultam da colheita incansável de 
cada fonema, cada palavra, cada emoção, cada olhar. Material pensado em expressões 
carregadas da plenitude metafórica que é o cosmos do poeta. Trabalho sério vez que a 
matéria-prima é a própria sensibilidade do criador.
 Entre “Dias”, Hinos de “Chamada” ou “Despedida”, “Revisitas”, “Epigramas”, “Epi-
táfios”, “Epígrafes” e muito mais fulgura essa poesia que inscreve António Salvado na le-
gião dos soldados do sonho e da palavra que iluminam este início de milênio tão falto de 
amor, de humanidade, de fé e de poesia. Poesia de “palavra sincera”, versos de António 
Salvado que invoco para concluir essas rápidas considerações: 

 
[...]
“A palavra sincera  -
não vejas nela um vau d’impertinência
ou d’arrogância
     e não te surpreendas
com a lisura e fé com que m’expresso.
 
Nem conheço diversa
forma de dar resposta pertinente
ao teu arrazoado desconexo
de sílabas fluentes.
 
E porque continuo
dialogando nesta via surda
que a nada vai levar,
   tua pergunta
não merece uma réplica -
 
e se não sabes o que é ser sincero,
que perseveres, pois, no teu confuso mundo!”
      (p. 120)

 

*Professora universitária brasileira. Poeta. Prosadora. Ensaísta.  
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fECHANDo o CoLÓQuIo 
ANTÓNIo SALVADo…
Maria de Lurdes Gouveia da Costa Barata

 “… e fez-se luz com a luz dum poeta como António Salvado…”

 Com a luz das palavras dos leitores veio mais conhecimento. Com um arco-íris 
fulgurante de temas entreteceu-se uma teia de ideias de que o poeta António Salvado foi 
motivo de inspiração. Ficámos presos à luz com a sua positiva carga simbólica, a evocação 
bíblica, como diz ANTÓNIo DoS SANToS PErEIrA, numa linha cronológica de mani-
festação literária, destacando a religiosidade e o intimismo de  António Salvado em Repor a 
Luz. Também MArIA DE LurDES gouVEIA BArATA fala deste poeta que habita o mundo 
e a luz no acto de viver e no acto de escrever. Por isso, «em cada poema amanhece uma 
nova luz, colhida na aura dourada do Egeu e de outros mares», diz MArIA Do SAMEIro 
BArroSo, falando da homenagem do poeta a sete poetisas gregas. Também gABrIEL 
MAgALHãES mergulhou em Auras do Egeu com as divindades de presença intimista e a 
viagem que procura a essência. A Natureza, o Tempo, o Amor, o valor das pequenas coisas, 
a espiritualidade. Sobre elementos mitológicos na obra de António Salvado tivemos a pala-
vra de João MENDES roSA com invocação e convocação das divindades clássicas num 
percurso pela obra de António Salvado. E continuamos com o fio da Ariadne… e a palavra de 
MArIA LuCÍLIA MELEIro numa leitura segundo a trama mítica no jogo de Eros e Psique.

Participámos no mundo físico e humano com a procura do ser e do estar, em 
que o eu poético dialoga com o outro, que pode ser Deus, o que as palavras de CArLoS 
MANuEL LoPES PIrES  e de JoSé D’ENCArNAção demonstraram. 

ANTÓNIo PEDro PITA apresentou figuras de transcendência na poesia de 
António Salvado, apontando a modalidade plural no interior da sua escrita. O tempo e a voz 
fluem, dando como exemplo o lugar como experiência de transcendência e um real que se 
inscreve num itinerário de transcendência com as figuras da noite, da luz, do amor e de Deus. 

O eu poético dialoga também com o próprio eu e entrámos no abismo do interior 
com JoSé MArIA MuÑoz QuIrÓS que trouxe imagens do sentir espiritual e do conheci-
mento que existe «no mundo labiríntico do interior» no estado de intensidade da atitude do viver 
e da plenitude com que recebe a grandeza do poético. Também LuIS frAYLE DELgADo falou 
da noite como símbolo de solidão, abrigo do poeta, numa via de serenidade recuperada.  

O eu dum lugar que são muitos lugares, o eu do tempo dos dias que passam, 
dos instantes, que logo são passado, do presente com olhos no futuro, teve ainda a re-
flexão sobre referências ao tempo meteorológico, metafórico ou não, uma reflexão feita 
pelo meteorologista MANuEL CoSTA ALVES, referindo «a natureza que entra na casa do 
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poeta» com as estações do ano e as estações da vida, sendo «o sol ou a sua ocultação 
uma respiração poética».

JoSé AMADor MArTIN SANCHEz tomou o rumo do território da poesia de 
Salvado - o território da própria existência, o lugar da Ibéria, o do coração - um território 
interior - aqui um território «cercado de esperança». 

Outros poetas estiveram em diálogo com o poeta António Salvado, um diálogo 
conduzido  por JoANA ruAS em Outono de António Salvado e kousei Takenaka numa 
ligação afectuosa à poesia oriental. rICArDo MArQuES  falou do extenso continente 
de António Salvado, polissémico e mesmo extenso, reenviando para um gosto de es-
crever atestado em títulos de livros. E falou-se de arte poética, de esquemas formais 
da obra que ajudam a ritmar o verso e a musicar emoções e pensamento - MANuEL 
SIMÕES conduziu-nos num andamento que nos absorveu.

Testemunhos vários sobre o poeta tomaram espaço importante neste colóquio 
num tempo com prazer de ouvir: foram os de  VErÓNICA AMAT, falando do orgulho 
perante um grande poeta, um poeta que fala e tem gestos de amizade e amor. JoSé 
LuÍS fABIão BAPTISTA pôs em relevo, no seu testemunho pessoal, o poeta como bem 
aventurado, sendo luminoso, porque não leva cansaço aos leitores. ANTÓNIo CÂNDIDo 
frANCo (1) destacou as linhas de força na vasta obra de António Salvado e referiu mais 
particularmente O Sol de Psara. NICoLAu SAIão enalteceu no poeta a sua obra e o 
homem, o poeta da nostalgia e da memória, que é o inspirado, mas também o inspirador.

A conferência inaugural de PAuLo SAMuEL conduziu-nos brilhantemente pe-
los caminhos de António Salvado - o homem e o poeta- num percurso de humanismo 
transcendente, abrindo-nos os horizontes do mais além da poesia. Um compromisso 
ontológico com a palavra guiou-nos na palavra de um poeta grande e de «rútila estilística 
moderna» - uma escrita que é«palimpsesto da memória». 

Vamos decerto deliciar-nos a seguir com a conferência de encerramento de AL-
frEDo PérEz ALENCArT, Professor e Poeta de fina sensibilidade, que muito tem con-
tribuído para a divulgação da obra de António Salvado. 

Dois dias de Colóquio sobre António Salvado estão a chegar ao fim com a in-
suficiência para tão extensa obra. Todavia, creio que partimos satisfeitos e com insatis-
fação da inquietude de o tempo não ter permitido mais sobre um criador que tanto faz 
criar e emocionar os leitores. 

Termino com palavras do poeta (O Extenso Continente, «RE  CANTOS»):

Tão quase nada
Tão quase nada o que o côncavo das mãos sustém, 
tão breve o que os olhos respiram,
tão meigo o engano aqui voluptuoso - 
que os restos da noite, apagando os astros, 
entoam a melodia a ser ouvida nos recônditos da minha voz.

(1) Por questões técnicas não foi possível transpor a sua intervenção oral para texto escrito.
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