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A Maria de Fátima Murteira Sona,
que me sugeriu uma das passagens

centrais desta compilação.

A António Braz Teixeira
e a José Carlos de Vasconcelos,

a quem estes trabalhos
devem o primeiro acolhimento.

À memória de Hermínio Monteiro,
editor de Teixeira de Pascoaes

e Mário Cesariny.

Dispersos sobre Teixeira de Pascoaes_BKP.indd   7 22-01-2014   15:19:02



Dispersos sobre Teixeira de Pascoaes_BKP.indd   8 22-01-2014   15:19:02



Agrupar as mais belas imagens sob a desig-
nação de poema e dar a lê -lo a um numeroso 
público não coincide necessariamente com a Ne-
gra Actividade Poética que nos leva a criar entre 
o Indivíduo e o Cosmos um corredor livre e por 
ele um movimento incessante de enriquecimento 
comum.

António MAriA LisboA, 1953.

Poesia não é maneira de dizer o mesmo que 
não poeticamente poderia ser dito.

Eudoro dE sousA, 1969.
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Luis Manuel Gaspar
Pascoaes e a Sombra

1996-2011
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NOTA

Passam agora, no presente ano de 2013, trinta anos sobre o 
instante em que peguei na caneta e deixei no papel o primeiro 
borrão sobre Teixeira de Pascoaes, que lia desde 1977, momento em 
que a Biblioteca Nacional assinalara o centenário do nascimento do 
poeta. Veio depois à luz, pela mão amiga de José Carlos Marques, 
numa folha ecologista, Terra Mágica (n.o 2, Junho, 1984), com o título 
«Teixeira de Pascoaes e o inquérito de Boavida de Portugal», na 
companhia dum soneto, «Os olhos dos animais», extraído do livro 
As Sombras, que ainda corria as livrarias na trabalhada edição de 
Jacinto do Prado Coelho, a mais avançada que até hoje se fez das 
obras do poeta. Decidi, e mantenho, pela insipidez que nele topo, 
não puxar o texto ao presente, mas assinalei -o em Uma Bibliografia 
de Teixeira de Pascoaes (2000) e aqui volto a dele dar sinal. 

Não obstante a sensaboria, o artiguelho foi o ponto de partida 
duma acção a favor da poesia de Teixeira de Pascoaes que não mais 
fechou. Dei a lume artigos, estudos, comentos, notas e livros; acom-
panhei o movimento editorial que em torno da obra de Pascoaes 
se abriu com a reedição de São Paulo (1984); segui o que dela se 
pensou e escreveu; fiz reedições dalguns dos livros; dei inéditos à 
estampa. Escolhi como sujeito de dissertação de doutoramento a 
poesia de Teixeira de Pascoaes, que defendi em 1997, com orien-
tação de Manuel Ferreira Patrício, também ele estudioso do vate, 
e arguição de Vítor Manuel de Aguiar e Silva, mais tarde passada 
a livro pela Imprensa Nacional ‑Casa da Moeda, com o título A Li-
teratura de Teixeira de Pascoaes (2000). Sobre isto, preocupei ‑me em 
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actualizar as leituras que se faziam sobre o poeta, pondo de lado 
de vez a ideia de que se estava ante um anacrónico, o último dos 
românticos, o derradeiro dos oitocentistas, que foi a vulgata que 
António Sérgio pôs a correr com estupenda fortuna, tomando ‑o 
antes como um moderno tocado por inquietações ecológicas fun-
das, difíceis de avaliar, incompreensíveis aos contemporâneos, que 
só têm por fio de acção o presente, um moderno que se adiantou 
ao tempo e se fez mesmo entre nós, na língua, a voz oracular do 
futuro — o que tem sido, porventura pela novidade, muito mais 
difícil de pôr a correr.

Quando passavam vinte anos sobre o esquisso de 1983, com-
pilei os textos soltos de maior valia entretanto dados à estampa. 
Resultou daqui um volume de Dispersos sobre Teixeira de Pascoaes, 
cujo texto mais antigo era de Março de 1985, e o mais recente de 
Fevereiro de 2004, logo aceite pela mesma casa que antes pusera 
em livro A Literatura de Teixeira de Pascoaes e dele extraíra a separata 
Uma Bibliografia de Teixeira de Pascoaes. Por razões que em nada se 
prendem com a natureza do livro, a colectânea viu a saída adiada 
até ao dia de hoje. O livro não sofreu com o adiamento. O que 
sobre Pascoaes valia há trinta, vinte ou dez anos continua hoje a 
valer; caso não valha, é que já não prestava antes. Um poema ou 
um comento de poema, e dele é modelo o que Faria e Sousa escre-
veu para o de Camões, não são moldes que se desactualizem; ao 
invés, só o passo do tempo lhes confere a unidade de sobrevivência 
e lhes puxa de dentro o paladar íntimo.

Decidi por esse motivo deixar o volume tal e qual o entreguei 
em 2004 para composição. Tenho porém consciência de que nem 
tudo o que lá está é matéria incorruptível. Sei bem que a parcela 
dos textos dada a lume na década de 80 do século passado é pouco 
mais do que sofrível. Só em perspectiva, marcando um ponto de 
arranque e desenhando um primeiro traço, ela encontra justificação 
para se embutir no livro. Também o facto de entregar o volume 
para composição tal como o construí há dez anos não quer dizer 
que entretanto não me tenha cruzado com Pascoaes. Continuei 
a seguir as reedições do escritor poeta, a escrever estudos, notas 
e artigos, a publicar livros, a recensear o que de mais próximo 
sobre ele se escreveu, sempre movido pela preocupação de ver 
nesta obra não um anacronismo mas uma antecedência. Juntei 
a isto um maior critério na abordagem, recusando entradas que 
só me levavam a pisar o conhecido e ficando livre para trilhos 
mais exaltantes, embora solitários, como é o caso da ligação do 
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surrealismo português com o vate do Marão, que é por onde em 
exclusivo o meu labor nos últimos tempos tem aberto caminho.

Do novo lote de textos destaco: o conjunto de verbetes do 
Dicionário de Fernando Pessoa e do Modernismo Português (2008); a 
nota «Pascoaes Ibérico», no catálogo Suroeste — relaciones literárias 
y artísticas entre Portugal y España (1890 -1936) (Badajoz, 2010); a 
recensão ao estudo de Paulo Borges, Princípio e Manifestação. Me-
tafísica e Teologia da Origem em Teixeira de Pascoaes, na revista Nova 
Águia (n.o 4, 2009); o solto «Sentido do dissídio entre Teixeira de 
Pascoaes e Fernando Pessoa», a abrir o número dedicado ao autor 
de Mensagem da revista Entre (n.o 3, 2011); o estudo «Teixeira de 
Pascoaes — O outro modernismo», talvez o texto que mais me 
vai neste grupo, em colectânea de ensaios, Literatura e Cidadania 
no Século XX (INCM, 2011); a nota introdutória que escrevi para a 
edição italiana da colheita de Mário Cesariny na obra de Pascoaes, 
Aforismi, a cargo de Manuele Masini, que fez o favor de verter para 
italiano a nota e a quem se agradece convite e tradução. Acrescento 
dois livros: Teixeira de Pascoaes nas Palavras do Surrealismo em Portu-
guês (Licorne, 2010), texto curto e corrido, e Pensamentos e Máximas 
de Teixeira de Pascoaes (Cosmorama, 2010), colecta de fragmentos 
e extractos, no rasto daquela que Cesariny fez em 1972 e Masini 
verteu para o idioma em que Dante passou.

Deixo de lado neste volume estes e outros textos dados a lume 
depois de Fevereiro de 2004. Paga a pena adiantar razões para tal 
assim suceder. Tal como está, no corpo que ganhou em 2004, o 
livro é tolerável; caso lhe somasse mais peso, tocaria o insuportá-
vel e metê ‑lo ‑ia a pique. Destarte ficam de lado, só por razões de 
dimensão, os textos dados à estampa sobre Teixeira de Pascoaes 
depois de Fevereiro de 2004. Mais tarde, quando for caso disso, se 
fará com esse material um segundo tomo deste mesmo livro.

Por fim uma nota sobre o momento que corre. Em 2012 passa-
ram cem anos sobre a fundação da Renascença Portuguesa, sobre 
a publicação do primeiro número da segunda série da revista 
A Águia, sobre a criação do saudosismo e sobre a edição de três 
livros de Pascoaes, o poema narrativo Regresso ao Paraíso, o primeiro 
manifesto do saudosismo, O Saudosismo ou o Espírito Lusitano, e a 
colecção «Elegias», que Unamuno avaliou como o clímax da sua 
lírica. Ninguém tugiu, ninguém mugiu. Outra saída merecia porém 
a efeméride. Da Renascença Portuguesa, ao menos à esquerda, 
deriva tudo o que se fez na cultura em Portugal; do saudosismo 
descendem, ou por via de Orpheu, seu filho, ou por via directa, 

Dispersos sobre Teixeira de Pascoaes_BKP.indd   13 22-01-2014   15:19:04



14

todos os movimentos poéticos do século xx português. Regresso 
ao Paraíso e Elegias são dois livros únicos que cometem a proeza 
de dar à poesia a valência do iniciático sobre o estético. Quando 
um país trata assim o valioso património poético que tem ou está 
amnésico ou é ignorante. 

Importa pouco, ou não interessa mesmo nada, transmutar 
Fernando Pessoa em agressivo sinal de marketing, ou fanfarrar 
Orpheu, quando coisa nenhuma se sabe e se diz sobre Teixeira de 
Pascoaes.

Janeiro de 2013
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PRÓLOGO

Publiquei o primeiro texto sobre Teixeira de Pascoaes — duas páginas 
sobre o Inquérito Literário de Boavida Portugal — em 1984; a partir 
daí insisti, dia após dia, com um modo que passou por pertinácia cega, 
mas era apenas arrebatamento natural, em prestar atenção a este escritor, 
surpreendente de mais para o desdém em que caíra.

O ano de 1984 foi também aquele em que a editora Assírio & Alvim 
iniciou a publicação das Obras de Teixeira de Pascoaes, ainda em 
curso, e que abriram, no final desse ano, em Dezembro, com a reedição 
de São Paulo, acompanhada por uma vibrante apresentação de António-
‑Pedro Vasconcelos, em que o autor da biografia era comparado ao grande 
e genial Pasolini.

Dou -me conta, ao recolher estes textos, de que uma parcela importante 
do que comecei por escrever e publicar sobre Teixeira de Pascoaes acom-
panhou o movimento editorial da Assírio & Alvim em torno de Pascoaes.

Relendo hoje esses textos não posso deixar de sorrir ante a sua inge-
nuidade. De qualquer modo, quanto a eles, ou aos outros, só me restavam 
duas saídas, já que estava fora de questão qualquer reescrita: ou os dava 
ao esquecimento definitivo, ou os publicava em livro tal como haviam 
aparecido. Optei pela última solução, na esperança de que eles sirvam 
para se perceber o estrato arcaico de que parti.

Desde o primeiro contacto com a poesia de Pascoaes, que aconteceu 
em 1977, ano do centenário do nascimento do escritor, percebi que a sua 
literatura saudosista, do Sempre ao Regresso ao Paraíso, escapava 
à compreensão geral do meio português. As noções, os conceitos, as 
perspectivas que corriam sobre o saudosismo de Teixeira de Pascoaes, e 
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dalguns outros poetas da Renascença Portuguesa, não estavam à altura 
da complexidade dos textos em causa.

As aproximações mais conhecidas ao saudosismo e a Pas coaes  
— Gaspar Simões, Casais Monteiro, Jorge de Sena, Jacinto do Prado 
Coelho, Óscar Lopes, Eduardo Lourenço —, que constituíam as leituras 
canónicas desse tempo, deixavam, por isso, em meu entender, escapar 
alguma coisa de essencial. Era manifesto que não existia correspondên-
cia entre a novidade e a absoluta singularidade que eu sentia vibrar na 
poesia de Pascoaes e as leituras que dela se faziam, que, com raríssimas 
excepções, sublinhavam sempre e só o seu neo -romantismo, mais ou 
menos serôdio.

A questão capital, aquela que gerava depois muitos dos equívocos 
e das evidentes limitações na abordagem de Pascoaes e do saudosismo, 
parecia ‑me fácil de identificar. Tratava ‑se, sem margem de dúvida, da 
excessiva importância atribuída à revista Orpheu (1915) e aos seus  
poetas mais influentes, Fernando Pessoa, Mário de Sá ‑Carneiro e Almada 
Negreiros. A revista era encarada como o corte epistemológico da poesia 
portuguesa do século xx: com ela começava a modernidade e com ela 
acabava o período romântico ou antigo da poesia portuguesa. Só era novo 
e moderno, e portanto aceitavelmente válido, o que decorria do Orpheu. 
Pascoaes era, como queria Jorge de Sena, o último dos românticos ou 
dos antigos, o que significava, voluntariamente ou não, num meio que 
só atendia ao novo, um estigma.

Esta aproximação à poesia portuguesa do século xx, que datava do 
presencismo coimbrão de 1927, mas que se multiplicara depois ao longo do 
século em variadíssimos movimentos, a ponto de vir a constituir o artigo 
indiscutível do século poético, parecia ‑me perniciosa e injustificada.

Noções como as de primeiro e segundo modernismos, referidas ao Or-
pheu e à Presença, subscritas, sem qualquer exame prévio, pela maioria 
da crítica, incluindo um António Quadros, mais baralhavam que escla-
reciam. Noções assim atiraram um injusto véu de poeira e esquecimento 
para cima da poesia portuguesa anterior a 1915; só Cesário Verde e Camilo 
Pessanha escaparam ilesos a esta escandalosa extorsão, exactamente porque 
eram os dois precursores reconhecidos de e pelo Orpheu.

Desde o início, insisti, por isso, contra a corrente, na modernidade 
da poesia saudosista. Não aceitei a tese de José Carlos Seabra Pereira 
sobre o tempo neo -romântico no primeiro quartel do século xx português, 
que deu seguimento, nos últimos lustros, de um modo prático, às visões 
mais teorizantes que vinham, por intermédio de Sena e Óscar Lopes, do 
presencismo inicial. Procurei chamar a atenção para alguns dos factores 
mais perturbantes da literatura de Pascoaes e doutros saudosistas, como 
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Mário Beirão e João Lúcio. Estou convencido, dada a grande honestidade 
intelectual do seu autor, de que, vinte anos depois, caso ele voltasse a 
reescrever o texto, que data de 1983, outra singularização poria no tra-
tamento do saudosismo.

A minha posição obrigou -me a uma arqueologia em torno da moder-
nidade do saudosismo de Pascoaes. Interessava -me saber se no período em 
que a Presença, sobretudo pela pena de Régio (v. «Literatura livresca e 
literatura viva», in Presença, n.o 9, Fevereiro de 1928), elaborara a tese 
da supremacia absoluta do modernismo ostensivo de escola, ou no período 
imediatamente posterior, em que a proposição se espalhara por todos os 
interstícios culturais portugueses e se tornara artigo indiscutível, hou-
vera alguém que, imune a esta visão, se preocupara em ler Pascoaes e o 
saudosismo de uma forma menos redutora.

Em primeiro lugar, e com grata surpresa, encontrei Mário Cesariny 
e o surrealismo português. O meu contacto inicial com a obra de Pascoaes 
fora feito através dos magníficos volumes que Jacinto do Prado Coelho pre-
parara, entre 1965 e 1975, para a editora Bertrand, e que dois anos depois 
continuavam à disposição nos escaparates das livrarias do Campo Grande. 
No início da década seguinte, adquiri a grande antologia de Pascoaes 
organizada, em 1972, por Mário Cesariny. O antologiador considerava 
Pascoaes o verbo da suprema maioridade poética. Depois, em 1985, quando 
Cesariny compilou As Mãos na Água a Cabeça no Mar, deparei com 
o texto «Para uma cronologia do surrealismo em português», de 1973, 
onde Cesariny afirmava que Pascoaes era um poeta bem mais importante 
do que Fernando Pessoa. Estava encontrada a minha genealogia.

Para além de Mário Cesariny, houve, dentro do grupo da Filosofia 
Portuguesa, José Marinho, cuja obra conheci por volta de 1985 ou 1986 
e me pareceu constituir toda ela um subtil comentário da poesia e do 
pensamento de Pascoaes. A conclusão de Marinho, menos imediata, mas 
pelo extenso labor que empurrava mais firme, ia no mesmo sentido da de 
Cesariny: Pascoaes é um poeta bem mais importante que Fernando Pessoa. 
No caso de Marinho, a proposição alargava -se destemidamente a toda a 
Renascença Portuguesa: a revista A Águia aparece nele como o momento 
culminante da moderna poesia e do moderno pensamento português, reve-
lando, por isso, uma importância superior à de Orpheu, cujos principais 
se estrearam de resto debaixo das rémiges da majestosa ave.

Preciso ainda referir Albert Vigoleis Thelen, tradutor alemão dos 
livros de Pascoaes, que deixou abundantes notas sobre a importância da 
literatura de Teixeira de Pascoaes e que vim a conhecer mais tarde, já 
na década de 90. A sua aproximação a Pascoaes vai muito na linha de 
Cesariny e Marinho, mas tem sobre eles o primado da antecedência. Foi 
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ele o primeiro a perceber a modernidade originalíssima de Pascoaes e a 
integrá ‑lo numa constelação de grandes contemporâneos, onde figuravam 
Nietzsche, Unamuno, Heidegger e Berdiaeff, e que o deu a ler a Einstein 
e Thomas Mann.

Sei que as questões que mais importam na leitura de Pascoaes conti-
nuam a passar por estes vários nós, que vão da tentativa de perceber no 
saudosismo uma forma outra de modernidade — menos histriónica, mais 
profunda e, por isso, mais verdadeira — à questão do surrealismo na poesia 
portuguesa do século xx. O problema dos limites da poesia de Fernando Pes-
soa, e com ela da de Orpheu, continua central, e para o seu entendimento 
é indispensável atender ao relacionamento dos surrealistas portugueses com 
Teixeira de Pascoaes. É possível que pela história e pelo comentário deste 
relacionamento passe boa parte da necessária refracção do século passado.

Nos primeiros textos desta recolha, a consciência destes vários nós é 
muito incipiente, tanto mais que me faltava um conhecimento completo 
da obra de Pascoaes, sobretudo dos seus livros finais, aqueles que Thelen 
traduziu e comentou e que foram os decisivos para a releitura surrealista 
de Pascoaes. Foram eles que estiveram na origem do ocaso de Pessoa junto 
dos surrealistas.

O que um Osvaldo Manuel Silvestre não percebeu, quando lançou ou 
relançou em 2002 uma tese sobre a relação de Cesariny com Pascoaes, a 
do falso «pai tardio», é que os textos mais representativos de Pascoaes só 
foram publicados muitos anos depois da morte do autor da Mensagem. 
Foram esses textos, dados a lume entre 1942 e 1952, e não aqueles que 
serviram ao Pessoa de 1912 para elaborar a tese do Super -Camões, que 
estiveram na base da releitura surrealista. O Pascoaes de Cesariny não é 
o de Elegia do Amor, mas o de Duplo Passeio e de Santo Agostinho. 
Cesariny, tal como aconteceu comigo, só leu o Pascoaes que interessa, 
aquele que Pessoa nunca chegou a ler, e que se constrói talvez contra ele, 
ou nos limites dele, depois de ler Fernando Pessoa & companhia.

Convenço‑me de que em torno destes pontos se firmará nos próximos 
anos a discussão a respeito do que foi o século xx na poesia portuguesa. 
Hoje, já não é assim tão líquido aquilo que aparecia como definitivamente 
pacífico aos grandes críticos portugueses do século xx, a irremissibilidade 
de Fernando Pessoa. A avaliação do que foi poeticamente o século xx 
português já não é agora tão unidireccional como há trinta ou quarenta 
anos. Alguma coisa, entretanto, vacilou.

É impossível, por um lado, continuar a considerar um escritor que 
escreveu a sua obra mais representativa de 1934 a 1952, num tempo 
pós -pessoano, como o último dos poetas portugueses do século xix.  
Pascoaes mostra -se cada vez mais um grande contemporâneo do século xx, 
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que, como de resto aconteceu a Raul Brandão, a António Patrício ou a 
Leonardo Coimbra, passou à margem de Orpheu, o que o não impediu 
de vir a ser depois o mais próximo antecedente poético do surrealismo 
português, destronando Pessoa e Sá -Carneiro.

É inconsequente, por outro, atendendo a esta relação de Pascoaes com 
os surrealistas, que Pessoa e o Orpheu continuem a constituir a fonte 
única de toda a poesia portuguesa do século xx. Essa ideia está hoje muito 
fragilizada. É notória a necessidade de prestar cada vez mais atenção ao 
saudosismo de Pascoaes como um dos grandes e decisivos momentos da 
moderna poesia portuguesa.

Deste modo, é cada vez mais claro que, na avaliação do que foi a 
poesia portuguesa do século xx, se defrontam duas tendências: uma que 
continua a defender intransigentemente o papel de Orpheu e o lugar 
capital de Fernando Pessoa e outra que relativiza este papel no confronto 
com Teixeira de Pascoaes e os poetas saudosistas.

Não importa qual delas tem razão; importa sim, do meu ponto de 
vista, que essas duas aproximações ao século xx encontrem os meios 
de conversarem lealmente. Parece -me capital a consciência deste ponto, 
já que o diálogo destas duas abordagens contribui muito mais para a 
revitalização da moderna poesia portuguesa do que o monólogo surdo e 
zangado de cada uma delas.

Este livro toma posição por Pascoaes. De qualquer modo, o seu mérito 
é limitado. A invenção crítica de Pascoaes, e com ela da querela das duas 
tendências na poesia portuguesa do século xx, não lhe pertence; cabe, por 
inteiro, tanto quanto hoje me é dado ver, a Albert Vigoleis Thelen, a José 
Marinho e a Mário Cesariny. O meu trabalho foi apenas, nestes dispersos 
(que são aqui uma selecção do que ao longo dos anos fui publicando sobre 
Teixeira de Pascoaes), ir tomando consciência da importância dos textos 
destes três autores, aprendendo com eles as questões capitais na leitura de 
Pascoaes. Espero que nesse caminho possam aparecer, sobretudo nos textos 
pensados e escritos depois da experiência e da publicação de A Literatura 
de Teixeira de Pascoaes (2000), alguns desenvolvimentos dessas ques-
tões, sobretudo do problema do ateísmo de Deus, que se me afigura cada 
vez mais a marca insubstituível da literatura de Pascoaes.

No fundo, o que me tem interessado no meu já longo convívio com 
Pascoaes é manter vivas e activas as linhas de leitura que vêm de The-
len, Marinho e Cesariny, na esperança de que alguns outros as possam 
reconhecer como o que mais importa na poesia e no pensamento do 
século xx.

11 de Janeiro de 2004
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TEIXEIRA DE PASCOAES 
E O ITINERÁRIO DAS ORIGENS

A publicação, cinquenta anos depois da edição original, de 
uma nova edição, a terceira em Portugal, da primeira das biografias 
escritas por Teixeira de Pascoaes, São Paulo (1984), constitui, numa 
altura em que inexplicavelmente são impossíveis de encontrar 
no mercado os seus livros, uma óptima ocasião para reafirmar a 
grandeza da acção de um poeta que foi dos mais exigentes entre 
nós. A poesia de Pascoaes constitui, mais do que qualquer outra, a 
porta que é preciso franquear para ter acesso à poesia portuguesa 
contemporânea.

Com a publicação de Sempre em 1898, Pascoaes, que tem na 
altura pouco mais de 20 anos, leva até aos limites a experiência 
de um passado ainda recente, depurando -o de qualquer outra 
possibilidade, e propõe ‑nos simultaneamente a entrada num outro 
mundo, de que Fernando Pessoa, a partir do ensaio que publica 
em 1912 na revista A Águia, constituirá o laço privilegiado. Pri-
vilegiado, mas não exclusivo, já que outras poesias cerzidas à 
sombra da sua — é o caso da poesia de Afonso Duarte, que tanta 
influência deixou em Carlos de Oliveira (o que explicará a resso‑
nância tão activa de Pascoaes no poeta de Descida aos Infernos), 
ou ainda o da poesia de Sebastião da Gama — serão também 
importantes, se não essenciais, para o desenvolvimento da poesia 
portuguesa deste século.

A poesia de Pascoaes é assim uma porta de passagem, um 
ponto de comunicação onde comunicam dois mundos poéticos e 
dois séculos distintos, vaso comunicante e ponto privilegiado onde 
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se ouvem os ecos próximos de um Gomes Leal e de um Guerra 
Junqueiro, bem como o marulhar melódico e inefável do futuro 
verso de Pessoa e dos seus heterónimos. Há, com efeito, no verso 
de Pascoaes um núcleo, tanto temático como rítmico, que é talvez 
aquilo a que Eduardo Lourenço chama n’O Labirinto da Saudade o 
ponto neoplatónico da sua poesia, que passará, quase impercep-
tível, por toda a poesia portuguesa deste século como presença 
recorrente.

* * *

Já em poema de Sempre Pascoaes nos dizia: «Ó nuvens des-
truindo / A mentira das formas e das cores!» Desde muito cedo 
que para Pascoaes as coisas vão perder o seu interesse milimétrico, 
a sua evidência e mineralidade consistente. Pascoaes vai então 
perseguir uma espécie de mundo errante, que perpassa na dis-
tância, na bruma, nas fábulas e nos crepúsculos. São as sombras. 
As sombras que constituirão o centro do seu pensamento poético 
e darão título a um dos seus livros de versos mais significativos: 
As Sombras (Lisboa, 1907). Diz ele nesse livro: «Sombra da vida, 
fala! Vem dizer -me / O teu segredo eterno. / Ó sombra cósmica, / 
Ilumina ‑te. Quero surpreender ‑me, / Em teu íntimo seio doloroso. 
Quero -te ver e conhecer, ó vida! / Quero tocar tua divina essên-
cia. / Quero -te ver directamente, e não / Através da mentira da 
aparência. / Ah, dize -me a palavra derradeira.» E ainda: «Esta 
sombra infinita em que me afundo / E a que tentei dar cor e forma 
viva, / É o princípio do mundo e o fim do mundo; / A aparição 
fantástica das cousas...»

As coisas deixam de ser objectos. Elas são mais aparições e 
fantasias do que objectos, já que o objecto pressupõe, de imediato, 
uma materialidade, que se traduz por uma oposição frontal entre o 
sujeito -observador e o objecto -observado. As coisas para Pascoaes 
não têm forma definida e final. Elas não podem ser totalmente co-
nhecidas, pois a sua verdade não é a sua forma, mas a sua sombra. 
A forma que define o objecto é definida, por Pas coaes, como sendo 
apenas a sua aparência. Neste sentido, o poeta tenderá a fazer 
das coisas — em que se incluem as pedras, as árvores, os bichos, 
as nuvens, as fontes, os ventos — seres com uma alma própria e 
com uma capacidade de diálogo viva. As coisas na sua poesia são 
muito mais do que objectos que esperam passivamente e inscien-
temente pelo conhecimento e pela consciência humana. O poeta é 
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apenas o interlocutor privilegiado desse diálogo entre humano e 
não -humano, entre animado e inanimado. As coisas têm voz; falam. 
O poeta diz: «Súbito acordo. Quem me fala? O vento.» (As Sombras, 
1907.) As coisas passam a ser sujeitos activos e observadores, que 
podem desencadear catástrofes e cataclismos e que não esperam, 
no recorte calado mas não mudo das suas formas, pelas categorias 
do nosso entendimento.

Esta visão vai obrigar Pascoaes a ser um poeta do invisível, já 
que as coisas escondem sempre, para além das formas, a sua ver-
dade essencial, e vai ainda levá-lo a fazer da Natureza o universo 
vivo e actuante, o palco onde assistimos deslumbrados à encenação 
desencarnada de um drama cósmico. Tudo está animado por um 
sopro vital que nos obriga a nós, espectadores dessa encenação, a 
participar de um mundo que tem por centro um tempo de Origem. 
O Marão, transfigurado pelo verbo escuro do poeta, onde as som-
bras desencadeiam sentidos ocultos sem cessar, torna -se o centro 
da História do homem e da vida. A invisibilidade das formas faz-
-se assim uma das veredas de acesso a uma fronteira que refaz o 
processo da morte e do nascimento.

* * *

Desde 1912, data em que publicou Regresso ao Paraíso, um 
dos seus últimos livros de versos, que Pascoaes vai acarinhar o 
projecto de refundir a sua obra. Numa carta a Boavida Portugal, 
de Setembro de 1912, Pascoaes diz: «O meu pensamento poético 
desenvolveu ‑se em mim com tal rapidez que, para não lhe ficar 
atrás, tive de o exteriorizar em livros escritos à pressa.» A partir 
daí, Pascoaes entrega ‑se cada vez mais raramente ao verso, pro-
curando antes, numa atitude que lembra o poeta de Basto, refazer 
toda a sua produção em verso anterior, que sairá então em novas 
edições constantemente remodeladas e refundidas. É a prosa, a 
prosa de inspiração poética e religiosa, que lhe vai permitir uma 
respiração livre e criadora que atingirá a sua melhor expressão 
com essa magnífica demonstração que é O Bailado (1924), que só 
tem paralelo com a prosa de Húmus de Raul Brandão. Esse fôlego 
profético, que tivera o seu formidável começo com a publicação, em 
1914, de Verbo Escuro, vai depois progressivamente ser disciplinado 
com as biografias, já que elas constituem, ainda que em Pascoaes 
seja impensável falar de disciplina, a descrição de uma referência. 
Com elas, pode -se dizer que Pascoaes passa do mundo das coisas 
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da natureza para o mundo da História e dos homens, ainda que, 
contraditoriamente, ele vá procurar neste mundo a lembrança da 
visão de um outro mundo não ‑humano e não ‑racional. Daí que 
Pascoaes escolha sempre como tema das suas biografias a vida soli-
tária e apaixonada de santos, mais ou menos obscuros e pecadores, 
ou a vida de poetas e visionários semiloucos (Napoleão e Camilo), 
que Pascoaes não deixará de considerar como uma espécie de san-
tos não -canonizados pela Igreja. A religião vai então desempenhar 
um papel demolidor e adquirir, entre os homens e a História, a 
qualidade que as sombras têm ao nível das coisas.

A religião, mais do que a crença, é para Pascoaes o lugar onde, 
na História da humanidade, a fantasia e o maravilhoso se podem 
manifestar. Ao contrário da ciência que reduz racionalmente as 
coisas a categorias empobrecidas e racionalmente delimitadas ou 
especializadas, a religião representa a possibilidade de retomar 
outros sentidos, ou seja, a via para encadear metáforas e religar 
realidades aparentemente desconexas e sem ligação aparente entre 
si. Dir -se -ia que em Pascoaes, onde vigora um sentido muito vivo 
do paganismo, a religião dispensa Deus. O que obrigaria o padre 
Manuel Antunes, aliás com António Telmo um dos melhores intér-
pretes da obra do poeta, a dizer: «Pascoaes foi um poeta dividido, 
um poeta não integrado. Não integrado como foram integrados 
nos seus respectivos mundos Homero, Dante, um Vítor Hugo. 
Não integrado e, por conseguinte, não estruturado. Faltou -lhe a 
ele, profundíssimo lírico que possuía admiráveis virtualidades de 
épico, uma crença — na significação mais radical do termo —, uma 
adesão plena a uma transcendência, a uma rea lidade maior, crença 
e adesão que lhe teriam permitido, como a Milton ou a Dante, 
subsumir em síntese mais alta a diversidade de fantasmas que lhe 
povoam o espírito e a imaginação, ora entenebrecidos ora incen-
diados. Minado pelo vírus da dúvida, este poeta tão medularmente 
religioso ficou ‑se no reino das sombras e das ‘coisas incompletas’, a 
interrogar mitos e símbolos, a adorar uma Natureza indecisa e sem 
história, a lutar com o Destino e suas manifestações.» (Do Espírito 
e do Tempo, Ática, 1960.)
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