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ÁGORA de Samuel Pimenta 
 
Sobre esta escolha, reitero a minha preferência como obra ganhadora o livro: “Ágora” 
de Samuel Pimenta. Depois de ler várias vezes este livro conotei o encanto criativo e a 
beleza estética que sugere este volume de poemas, tão bem definidos e priorizados. 
Considero que é uma poética emergente com essas plenitudes helénicas, que 
contextualizam um passado com o que Samuel Pimenta -um poeta muito jovem- foi 
configurando modernidade, partindo da cultura clássica, para dar forma e acento 
próprio a uma singular criação e de exuberante qualidade que observamos na 
sintetização do verso, na mensagem que expande ideias por médio na mobilidade das 
palavras que constituem o eixo do poderio artístico que constitui este livro. Samuel 
Pimenta confere grata importância à forma e aos ritmos compositivos dos seus 
poemas. 
 
Por tanto, a minha decisão é a de dar o meu voto ao livro: “Ágora” de Samuel Pimenta, 
como o livro ganhador de este certame do referido prémio literário Glória de 
Sant’Anna. 
 
     XOSÉ LOIS GARCÍA  
 
 
     *** 
 

Essa obra apresenta grande sensibilidade poética. O ritmo é bastante trabalhado. A 
linguagem e os poemas são bem construídos, elaborados com intensa poeticidade e 
labor estético. Os poemas "Ágora", "Pólis" e "Muralhas" são muito bonitos; ligam-se à 
Antiguidade Grega, mas, ao mesmo tempo, são bem contemporâneos. 

  CARMEN LÚCIA TINDÓ RIBEIRO SECCO 

 

     *** 

 
 

“A sedução deste livro começa pelo próprio nome.  
Através do título, Samuel Pimenta convida-nos a partilhar com ele a 

“assembleia” onde idealiza prender e encantar os leitores através de um verbo poético 
criativo. E consegue-o de forma lapidar, num enredo feito de palavras simples. Assim 
conquistado – apetece dizer assim cercado - o leitor não arreda pé da teia luminosa dos 
seus poemas, aprisionado que fica ao ritmo e ao sentido mágico das palavras. É como se 
instalado num lugar privilegiado da plateia assistisse à transfiguração da História em 
quadros de modernidade. Ou seja, em poemas que não o deixam fugir. 



Se, tal como é dito no “prefácio” do livro, Ulisses se serviu do imponente cavalo 
de Tróia para ludibriar a defesa e conquistar a cidade, Samuel Pimenta usa a 
musicalidade de palavras escolhidas para seduzir o leitor e conquistá-lo de vez através 
da arte encantatória da sua poesia. E fá-lo com simplicidade e economia de palavras 
desarmante. O prazer da descoberta é desafio final. E no caso, eu, leitor, rendi-me a esse 
desafio. 

Vejamos o poema “Pólis”, como exemplo: 
Abandonaram-te os deuses/ e as pitonisas. 
 Emergem turvos/os fumos dos oráculos. 

Que silêncio este te inquieta 
esta surdez viva/de quem perdeu/a visão. 

Ou neste outro poema, cuja mensagem cada um colhe à sua medida: 
“Somos o jardim dos deuses./Sobre nós delegam o poder/E o ínclito gesto”. 
Ou ainda, quando aponta ao homem o caminho - ou um caminho - em que se pode ou 
não descobrir: 

“Que alimento nos sacia?/O fruto da árvore/O ouro/Ou a virtude? 
Cultivem-se os campos/Com o cereal dos mestres./ 
No dia da colheita/Ceifaremos um novo homem”. 
Foi esta simplicidade desafiante, simultaneamente descodificada e hermética, 

que me empurrou para o meio da “Ágora”, onde convoquei a minha escolha.  

 JACINTO GUIMARÃES   28 de Maio de 2016 

 

     *** 

 

EUROPA, de Rui Cóias 

 

Faço uso de uma palavra que o autor usa num poema, retábulo, para descrever o livro. 

Europa é um retábulo que pela sua densidade não nos deixa ter imediatamente uma 

visão de conjunto mas que se vai revelando gradualmente, painel a painel, como se um 

nevoeiro matinal se fosse levantando entre nós e a paisagem, até ao esplendor final. 

Uma das primeiras evidências que se lhe pode apontar é o fôlego, raríssimo, e apurado, 

pois o discursivo em Europa nunca cai no lugar-comum, não há nele um verso trivial, 

uma palavra fora do lugar ou que possa ser substituída por outra, uma cadência que 

destoe. Europa dá-se a ler como um poema unitário ou avulsamente, poema a poema, 

como num retábulo tem-se dele uma visão panorâmica ou podemos deter-nos em cada 

uma das suas partes, que tem vida própria e conexa: outra qualidade rara. 

Esta é uma poesia meditativa, segura dos seus processos, e que se escora numa vincada 

precisão verbal, tendo a enormíssima qualidade de iluminar novos matizes de cada vez 



que repetimos a leitura. Sendo esta uma virtude requerida para que um grande livro de 

poesia o seja, que não se esgote à primeira leitura, ou à segunda leitura, ou terceira, 

antes revelando-se poliédrico, e derrotando a preguiça com que na generalidade 

ansiamos por “entender” (o que quer que isso signifique) à primeira, ou por confundir a 

sobriedade com a falta de imaginação. Como diz um provérbio chinês, «Aquilo que já 

entendo é uma coisa que deixou de me interessar».  

Com Europa dá-se exactamente o contrário: o livro interpela-nos, implica-nos, maça-

nos, cansa-nos, intriga-nos, fascina-nos: voltamos sempre a ele, torna-se um 

sedimentona longa duração da sua gestação em nós – em suma, eis, por uma vez, um 

livro que não nos abandona, um dos poucos que vi escritos nos últimos anos com uma 

tão fecunda complexidade que nós podemos escolher, consoante os dias, o ânimo, a 

nossa crescente maturidade, em cada momento um fragmento diferente, para pensarmos 

com ele, para sermos um nessa reflexão. 

Num dos notáveis poemas do livro, o 10 da primeira parte, encena-se uma reflexão 

sobre o Tempo, e na verdade este livro tem como um dos tópicos principais a 

experiência do tempo em nós e as suas modulações nas manifestações da cultura de que 

emergimos, a europeia. As referências a Alexandre da Macedónia, a Rimbaud, à 

atracção pelo Oriente, às guerras que devastaram o continente - sobretudo I Guerra 

Mundial, que aqui se escolhe como metáfora de um tempo patológico que arde sobre as 

suas próprias cinzas e que acabaria por “enlouquecer” o resto do século -,a evocação de 

Paul Celan, ou de Heidegger, por exemplo, são as diversas máscaras que o Tempo 

prodigalizou naquilo que a Europa foi, pois é dela a voz deste livro. Aqui, quem fala é a 

Europa - interpelada pelo narrador -,aquela que ainda vai «bebendo a cinza do que foi, 

alguma vez, o Ocidente.» e que agora se despede, fragilizada e espectral: 

«Já não tarda o novíssimo tempo, / de que se espantarão os crentes e os amados/ e os 

que votos indulgentes juraram,/ e os penitentes e noviços, e também os inimigos,/ e os 

que à arte se consagram, e do futuro duvidam, /e todos nós por ele, cépticos, em 

desgraça/ e com o mistério das palavras corrompido./ Já não tarda o novíssimo tempo, 

/quando não mais chegar o desejo inspirador, / quando não mais entre mãos nos 

perdoarmos,/ quando soarem em Cracóvia os carrilhões, / quando for mais tarde, for 

mais tarde. / Então ímpios seremos, impuro há-de ser o nosso anjo (...).» 

Mas Rui Cóias tem ainda a qualidade poética de conseguir balançar entre o macro e o 

micro, ou seja de emparelhar na sua reflexão, o indivíduo e a História, o subjectivo e a 

ordem social de que aquele emanou, entrançando-senesta reflexão sobre o crepúsculo da 



nossa cultura uma simultânea meditação sobre «a repetição eterna do adeus» que cabe a 

cada humano viver, no arco da sua vida. 

É um livro denso, que exige do leitor, tempo, atenção e paciência, tudo isto à medida 

que fulgura quando lhe vamos descobrindo as chaves e o sentido. 

Não é um livro para o “grande público”. Não é, é um livro culto, que exige do leitor um 

convívio com a história da literatura, mas nunca são fáceis os livros que marcam e que 

potenciam uma nova sensibilidade, que se cria para eles. É esse o destino da grande 

literatura e a dignidade da poesia está sempre do lado das minorias. 

Julgo que dar-se o prémio Glória de Sant’Anna a este livro encheria de prestígio o 

Prémio, dado que, como escritor e poeta e crítico, sinto que Europa é claramente, do 

lote dos candidatos, o livro com mais futuro, e que seria politicamente pertinente, dado 

que precisamos de quem não desleixe, nesta tão conturbada época para Europa, a 

necessidade de avalizar o que fomos e quem somos na espessura do mundo. 

Acredito absolutamente que se faria História ao dar-se o Prémio a Europa, enquanto 

todos os outros (com a excepção de Mirleos, de João Miguel Fernandes Jorge, mas aqui 

opto pelo “jovem”) me parecem apenas manifestações do “seu” tempo, livros capazes 

(enfim, aqui estaria a ser injusto com Persianas, de Miguel Manso e Presa Comum, de 

Frederico Pereira, ambos excelentes) mas de muito mais incerta repercussão futura. 

Julgo que aí se estaria a cometer um erro semelhante ao que foi cometido ao dar-se o 2. 

Prémio ao Mensagem, de Pessoa, para um livro que hoje já ninguém lembra. Rui Cóias 

com este livro alça-se à categoria de ser um poeta maior de qualquer tempo. 

   

ANTÓNIO CABRITA 

 

   *** 

ANDAR A PAR, de José Ricardo Nunes 

 

Obra que, sucintamente, revela e enfatiza o íntimo dos dias com um encanto criativo e 
brilhante. 

  ANDREA PAES 

   

     *** 

    


