
 

 

Texto 1  
Um Mundo 

António Ramos Rosa 
(1924 – 2013) 

 
 
É um sonho ou talvez só uma pausa 

na penumbra. Esta massa obscura 

que ela revolve nas águas são estrelas. 

Entre aromas e cores, um barco de calcário 

prossegue uma viagem imóvel num jardim. 

Vejo a brancura entre os astros e os ramos. 

Dir-se-ia que o ser respira e se deslumbra 

e que tudo ascende sob um sopro silencioso. 

Nenhum sentido mas os signos amam-se 

e o brilho e o rumor formam um mundo. 

 

  
António Ramos Rosa, Acordes, Quetzal 
 
Tradução francesa, pág 133, nrf Gallimard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Texto 2 
António Ramos Rosa 

(1924 – 2013) 
 
 

O Ponto de Partida 
 

 

Será este o ponto de partida, obscuridade incerta 

e sobre o fundo sombrio da morte? A esperança 

nascerá deste branco vazio e desta mão de cinza? 

O viajante entrou num barco ou numa árvore 

que o soergue, ainda hesitante, na imensidade 

de uma sombra de astro. Ele aproxima-se 

de formas vagas, de espelhos entre pedras, 

e junto a um muro sob as estrelas 

uma figura de orvalho descalça sobre as ervas. 

Tudo flutua ainda, dentro da poeira azul 

e púrpura e tudo está esparso e reunido 

como na primeira consciência deste mundo 

tão longínquo e tão presente como se o sol fosse um perfume 

que da montanha descesse sobre as palavras ditas. 

 

 

António Ramos Rosa, Tradução francesa, pág 94, edição nrf Gallimard 

 
 
  



 

 

Texto 3  
Eugénio de Andrade  

(1923 – 2005) 
 

As Palavras Interditas 
 
Os navios existem, e existe o teu rosto  

encostado ao rosto dos navios.  

Sem nenhum destino flutuam nas cidades,  

partem no vento, regressam nos rios.  

 

Na areia branca, onde o tempo começa,  

uma criança passa de costas para o mar.  

Anoitece. Não há dúvida, anoitece.  

É preciso partir, é preciso ficar.  

 

Os hospitais cobrem-se de cinza.  

Ondas de sombra quebram nas esquinas.  

Amo-te... E entram pela janela  

as primeiras luzes das colinas.  

 

As palavras que te envio são interditas  

até, meu amor, pelo halo das searas;  

se alguma regressasse, nem já reconhecia  

o teu nome nas suas curvas claras.  

 

Dói-me esta água, este ar que se respira,  

dói-me esta solidão de pedra escura,  

estas mãos nocturnas onde aperto  

os meus dias quebrados na cintura.  

 

E a noite cresce apaixonadamente.  

Nas suas margens nuas, desoladas,  

cada homem tem apenas para dar  

um horizonte de cidades bombardeadas.  

 

Eugénio de Andrade, in “Poesia e Prosa”   



 

 

Texto 4  
Eugénio de Andrade  

(1923 – 2005) 
 

 
O mar. O mar novamente à minha porta.  

Vi-o pela primeira vez nos olhos  

de minha mãe, onda após onda,  

perfeito e calmo, depois,  

 

contra as falésias, já sem bridas.  

Com ele nos braços, quanta,  

quanta noite dormira,  

ou ficara acordado ouvindo  

 

seu coração de vidro bater no escuro,  

até a estrela do pastor  

atravessar a noite talhada a pique  

sobre o meu peito.   

 

Este mar, que de tão longe me chama,  

que levou na ressaca, além dos meus navios?  

 
  
 
 
 
Em francês, pág. 160, volume Eugénio de Andrade , ed. nrf,  Poésie Gallimard 
  
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Texto 5  
Nuno Júdice 

(n. 1949)  
 
 
Um Amor 
 
Aproximei-me de ti; e tu, pegando-me na mão,  

puxaste-me para os teus olhos  

transparentes como o fundo do mar para os afogados. Depois, na rua,  

ainda apanhámos o crepúsculo.  

As luzes acendiam-se nos autocarros; um ar  

diferente inundava a cidade. Sentei-me  

nos degraus do cais, em silêncio.  

Lembro-me do som dos teus passos,  

uma respiração apressada, ou um princípio de lágrimas,  

e a tua figura luminosa atravessando a praça  

até desaparecer. Ainda ali fiquei algum tempo, isto é,  

o tempo suficiente para me aperceber de que, sem estares ali,  

continuavas ao meu lado. E ainda hoje me acompanha  

essa doente sensação que  

me deixaste como amada  

recordação.  

 

Nuno Júdice, in "A Partilha dos Mitos"  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Texto 6 
Herberto Helder 
(1930 – 2015) 

 
Sobre um Poema 
 
Um poema cresce inseguramente  

na confusão da carne,  

sobe ainda sem palavras, só ferocidade e gosto,  

talvez como sangue  

ou sombra de sangue pelos canais do ser.  

 

Fora existe o mundo. Fora, a esplêndida violência  

ou os bagos de uva de onde nascem  

as raízes minúsculas do sol.  

Fora, os corpos genuínos e inalteráveis  

do nosso amor,  

os rios, a grande paz exterior das coisas,  

as folhas dormindo o silêncio,  

as sementes à beira do vento,  

- a hora teatral da posse.  

E o poema cresce tomando tudo em seu regaço.  

 

E já nenhum poder destrói o poema.  

Insustentável, único,  

invade as órbitas, a face amorfa das paredes,  

a miséria dos minutos,  

a força sustida das coisas,  

a redonda e livre harmonia do mundo.  

 

- Em baixo o instrumento perplexo ignora  

a espinha do mistério.  

- E o poema faz-se contra o tempo e a carne.  

 

Herberto Hélder 

 
 Em francês, pág. 49, volume Herberto Hélder , ed. nrf  Poésie Gallimard 
 



 

 

Texto 7  
Sophia de Mello Breyner Andresen 

(1919 – 2004) 
 
Porque 
 
Porque os outros se mascaram mas tu não 

Porque os outros usam a virtude 

Para comprar o que não tem perdão 

Porque os outros têm medo mas tu não 

 

Porque os outros são os túmulos caiados 

Onde germina calada a podridão. 

Porque os outros se calam mas tu não. 

 

Porque os outros se compram e se vendem 

E os seus gestos dão sempre dividendo. 

Porque os outros são hábeis mas tu não. 

 

Porque os outros vão à sombra dos abrigos 

E tu vais de mãos dadas com os perigos. 

Porque os outros calculam mas tu não. 

 
 
Sophia de Mello Breyner Andresen 
 
 
 
 
 
  



 

 

Texto 8  
José Luís Peixoto 

(n. 1974)  
 

Nunca Me Tinha Apaixonado Verdadeiramente 
 
 

Nunca me tinha apaixonado verdadeiramente. A partir dos dezasseis anos, conheci muitas mulheres, 

senti algo por todas. Quando lhes lia no rosto um olhar diferente, demorado, deixava-me impressionar 

e, durante algumas semanas, achava que estava apaixonado e que as amava. Mas depois, o tempo. 

Sempre o tempo como uma brisa. Uma aragem suave, mas definitiva, a empurrar-me os sentimentos, a 

deixá-los lá ao fundo e a mostrar-me na distância que eram pequenos, muito pequenos e sem valor. E 

sempre só a solidão. Sempre. Eu sozinho, a viver. Sozinho, a ver coisas que não iriam repetir-se; 

sozinho, a ver a vida gastar-se na erosão da minha memória. Sozinho, com pena de mim próprio, 

ridículo, mas a sofrer mesmo. Nunca me tinha apaixonado verdadeiramente. Muitas vezes disse amo-

te, mas arrependi-me sempre. Arrependi-me sempre das palavras.  

 

José Luís Peixoto, in 'Uma Casa na Escuridão'  

 
Une Maison dans les ténèbres : roman / José Luís Peixoto ;    82(469).03 PEI-MAI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Texto 9  
José Luís Peixoto 

(n. 1974)  
 
 
 
O Primeiro Beijo 
 
Durante todas as noites desse verão, as estrelas foram líquidas no céu. Quando eu as olhava, eram 

pontos líquidos de brilho no céu. Na primeira vez, encontrámo-nos durante o dia: eu sorri-lhe, ela 

sorriu-me. Dissemos duas ou três palavras e contivemo-nos dentro dos nossos corpos. Os olhos dela, 

por um instante, foram um abismo onde fiquei envolto por leveza luminosa, onde caía como se 

flutuasse: cair através do céu dentro de um sonho.  

 

Naquela noite, fiquei a esperá-la, encostado ao muro, alguns metros depois da entrada da pensão. As 

pessoas que passavam eram alegres. Eu pensava em qualquer coisa que me fazia sentir maior por 

dentro, como a noite. As folhas de hera que cobriam o cimo do muro, e que se suspendiam sobre o 

passeio, eram uma única forma nocturna, feita apenas de sombras. Primeiro, senti as folhas de hera a 

serem remexidas; depois, vi os braços dela a agarrarem-se ao muro; depois, o rosto dela parado de 

encontro ao céu claro da noite. E faltou uma batida ao coração.  

 
José Luís Peixoto, in 'Cemitério de Pianos'  
 
Le Cimetière de pianos : roman / José Luís Peixoto ; traduit  82(469).03 PEI-CIM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Texto 10  
Gonçalo M. Tavares 

(n. 1970) 
 
 

Suspendendo a respiração por instantes Theodor logo de seguida enviava o ar quente em grande 

quantidade para as mãos. As ruas estavam desertas, ele ainda se encontrava a alguns quarteirões do 

centro, mas havia, já ali, naquela rua, um pressentimento, um cheiro a espírito humano, a movimento 

que transforma; certos sons longínquos surgiam agora cortando a redundância de nada acontecer. 

Algures, os seres humanos já se começavam a divertir.  

O próximo século será o da seriedade ou então perderemos tudo o que conquistámos, pensava 

Theodor. Se continuarmos a gastar a nossa energia criativa em divertimentos inúteis, em prostitutas e 

anedotas fáceis, em breve surgirá uma outra espécie animal, mais circunspecta e inapta para o bom 

humor, que tomará conta, em pouco tempo, das nossas instituições principais. A tendência para contar 

anedotas pode fazer cair uma cidade, pensava Theodor com alguma ironia – uma espécie humana que 

se afaste do divertimento e do prazer terá grandes vantagens biológicas em relação aos seres humanos; 

e Theodor não deixava de olhar para o seu caso (…) 

 
Jerusalém, Capítulo IV 1  
Jérusalem : roman / Gonçalo M. Tavares ; traduit 82(469).03 TAV-JER 
 

 
 


