
Boa tarde, 
   Pretendo com estas breves notas justificar o meu sentido de voto e talvez explicar o sentido do meu critério 
para a minha classificação final do concurso. 
Comecemos pelo livro que coloquei em segundo lugar, O Quotidiano a secar em verso, de Eugénia de 
Vasconcellos. 
É um livro de grandes qualidades e que potencia uma dicção de inegáveis virtualidades, que faz jus ao título: a 
Eugénia envereda por uma poesia de circunstância e quotidiano que é merecedora de reparo, por aliar 
espontaneidade e construção, numa factura segura e que iniludivelmente ergue uma voz. Domina os temas e 
confere-lhes a expressividade correcta, o mais das vezes, a um nível bastante elevado.  
O que me parece que Eugénia ainda não domina bem é o poema longo, caindo em algumas vulgaridades e 
deslassando o verso (no sentido de lhe relaxar a tensão), recorrendo aí a uma auto-legitimação retórica, 
fraquezas que a meu ver o livro padece na primeira e na segunda partes das cinco que constituem o livro. A 
partir de Metafísica do Amor, a terceira parte, o livro só me merece elogios, mas entretanto tropeçou em 
alçapões escusados para a energia, a convicção, e a habilidade que acaba por depois exibir. É um excelente livro 
que entra mal e essa pequena claudicação, a meu ver, impede-a de poder ganhar o concurso.  
 
O segundo livro que, pelas classificações até aqui escalonadas, me parece ser um dos que está melhor 
posicionado para uma possível vitória é o livro de Maria Azenha, A Casa de ler no escuro. 
É um livro nos antípodas do primeiro de que falei, que abdica do quotidiano e que faz da metáfora, da elipse e 
da contenção as suas forças-motoras. É um livro excelente, de grande poder imagético, que à primeira vista 
agrada de imediato. O feixe da sua projecção metafórica encadeia-nos e fascina-nos, não porque seja algo de 
muito novo mas porque é congruente, sendo o seu pedal a de uma linguagem romântica que aprendeu a 
gaguejar com Paul Celan. 
É a muitos títulos um livro excelente e o melhor que li até hoje da sua autora, de quem na verdade tinha 
perdido o rasto desde que emigrei para África. 
Contudo, é também um livro que na minha opinião padece de uma ausência de corte e que por vezes no mesmo 
poema mistura o muito bom e o menos bom ou o estafado, no que à sua linhagem se refere.  
Vou dar pequenos exemplos: 
Sobrecarregamento de imagens, com metáforas estafadas, e que além de se não se enriquecerem mutuamente 
entorpecem o conjunto, na sua avidez de uma multisensorialidade que não logram alcançar:  
 
«Minha boca gizada a diamantes de sangue 
rasga poentes com lenços negros de seda. 
A linha do horizonte é uma águia vermelha., pag9» 

Jogos fáceis com o ‘‘fazer poético’’: 

«Tomba em cores de sangue 
com pés de incêndio» 
 

Abuso de um carácter ‘‘tremendista’’ de efeitos fáceis, que quer provocar o pathos, e que tende a reproduzir-se: 

«Atravessam os versos do poema 



com uma mão gritando 
dentro de um túmulo.» 

 
«Há uma parede branca com um poema esmagado 
dentro do peito.» 

(…) 

«E destroem versos com veneno 
com uma pomba morta 
ao centro 
A luz concentra-se na flor de um enforcado.» 

Lugares comuns de uma certa tradição poética e que maculam os poemas: 

«Vi um anjo atravessar a sua cabeça com uma espada.» 

Ressonâncias herbertianas, que compõem ‘‘bonito’’ mas estão algo estafadas: 

«A criança está amarrada a uma ave cega 
e o seu coração sangra de um espelho 
para dentro da luz.» 

«(…) 
o poema vai rodando de máscara em máscara 
em demência e esquecimento 
na jaula de um louco 
 
dentro dele mesmo 
o inferno o mando e o medo 
o peso da boca 
 
na boca de um morto» 

(ainda que goste muito destes dois versos finais) 

É um belo livro, este mas tem ainda arestas por limar. 

É esta a razão porque me parece que o Do Ínfimo, de Maria João Cantinho, é o livro que 

merece ganhar o Prémio deste ano. 

É um livro com extremo equilíbrio (o mais equilibrado do conjunto), que tem 

arquitectura e é meditado, com ampla consciência do seu ofício, sendo discursivo sem 



cair no vício da retórica, com um léxico medido e uma expressividade controlada que 

não perde de vista os seus efeitos emocionais mas não se mete em ponta dos pés, 

procurando atrair pelo ‘‘sensacionalismo das imagens’’. 

Para além do conjunto que como disse é extremamente coeso e que envereda por uma 

poesia existencial e de reflexão ontológica, Do Ínfimo alia duas coisas que raramente 

casam com esta eficácia: a sobriedade e a capacidade digressiva de quem reflecte. Cf. o 

poema Gestos, Irmãos ou Assombro, por exemplo, cujo fecho é um bom exemplo de 

uma poesia que soube unir a imagem e o estremecimento do pensamento: ‘‘é um abismo 

em forma de rosa’’. 

Curiosamente, nos seus temas e às vezes até em alguns dos tropos detecta-se um 

parentesco com os de Maria Azenha, que realiza, pelo reverso, em contracção elíptica o 

que aqui é discursivo, só que Cantinho tece uma feliz harmonia entre o imagético e o 

pensamento, e consegue um livro de outro fulgor intelectual. 

Por outro lado, o que também interessa ao Prémio e ao seu estatuto, Maria João 

Cantinho tem um percurso intelectual em nítida ascensão --- tendo nos últimos tempos 

dirigido duas revistas literárias de irrefutável prestígio, Café com Letras, e Caliban.pt 

(esta online), onde tem procedido com justeza e equidistância em relação às ‘‘capelas’’ e ‘‘escolas’’ literárias, 

num recorte moral digno de apreço --- e seríamos cínicos se considerássemos que isto também não deve ter peso 

no critério final, caso, e é claramente o caso, o seu livro seja um dos que merecidamente se destaca no panorama 

dos livros a concurso, e mais quando afinal é o que melhor se equilibra nessa contabilidade às vezes desajustada 

entre a qualidade em que o projecto do livro apostava e o conseguimento do resultado final. 

Ou seja Do Ínfimo, para ganhar, não necessita da muleta da pessoa --- e do seu peso moral no painel da 

intelectualidade actual, com repercussões tanto em Portugal como no Brasil --- mas seria uma estultícia para o 

prémio não surfar a vaga do prestígio que conhecerá infinitamente maiores ecos para o Prémio Glória de 

Sant’Anna com Maria João Cantinho do que com os outros nomes em presença.  

  António Cabrita 


