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• Joaquina Cadete Phillimore – AA N.º 193/1960
• M. Margarida Pereira-Müller – AA N.º 244/1967

A na Paula Jardim 
(APJ), a autora 
que foi Prémio 
Literário Glória 

de Sant’Anna 2021 pelo seu 
livro “roupão azul”, nasceu 
em Coimbra. Licenciou-se 
em Filosofia e frequenta um 
Mestrado na Faculdade de 
Letras da Universidade de 
Lisboa. Desempenhou fun-
ções no âmbito da promo-
ção da leitura e da gestão 
de eventos na Divisão de Bibliotecas da Câmara Municipal de Oeiras. 
Integra, desde finais de 2016, a equipa do Templo da Poesia, do Parque 
dos Poetas, na área da programação e mediação cultural.

Laços – Como teve conhecimento do prémio Glória de Sant’Anna? Já 
conhecia a obra desta poetisa?

APJ – Tive conhecimento deste prémio através da minha editora, a 
Guerra e Paz. Aliás, a decisão de enviar o meu livro para a 9.ª edição 
deste Prémio não foi minha. A responsabilidade e mérito é inteiramente 
do editor e desta equipa de que tenho a imensa alegria de fazer parte. 
Por isso mesmo, foi um processo de descoberta a todos os níveis. Ao 
longo destes meses tive o privilégio de conhecer melhor alguns dos 
rostos que estão na origem da criação e coordenação desta iniciativa, 
como Inez Andrade Paes, que ocupa um lugar importantíssimo no pano-
rama literário português. Para mim essa importância reside no facto de 
procurarem dar voz e visibilidade a novos autores no género da poesia o 
que constitui um incentivo poderoso não só para editores, mas também 
para os autores. Sabemos que não se vendem muitos livros de poesia 
em Portugal num mercado restrito e dominado pelos grandes grupos. 
Assim, a existência de um Prémio que beneficia não necessariamente 
os consagrados, mas uma voz poética mais recente é não só notável 

Ana Paula Jardim
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como cria um espaço precioso, como 
uma frequência que procura sintonizar 
vozes de forma independente. Inicia-
tivas como esta são louváveis porque 
constroem um território alternativo 
onde me revejo.

O meu primeiro contacto, físico, com 
a poesia da Glória de Sant’Anna foi 
através de um breve poema em forma 
de livro, intitulado GritoaCanto e que 
fez parte deste galardão. É um livro lin-
díssimo, um fragmento de capa azul e 
uma ilustração inicial maravilhosa. É um 
livro sobre a dor e a ausência e que, no 
prefácio inicial, de autoria de Rui Paes, 
se lê a seguinte frase: o ente calado 
que se desdobra. Ainda nas palavras 
de Rui Paes, num retrato muito emo-
cionante, é dito que a poeta era uma 
pessoa extraordinariamente privada, 
porém, perfeitamente acessível. Sem 
grande disposição para histórias indis-
cretas, era também generosa no tempo 

que se permitia partilhar com os outros. 
Ferida por circunstâncias que prolon-
gavam destramente a ação do veneno 
que o regime político tão bem sabia 
administrar através de complacentes 
lacaios, no fim dos anos sessenta, Gló-
ria de Sant’Anna vê os seis filhos partir 
(e foi assim quase de súbito embora/ 
houvesse a predição destas coisas/ 
quase de súbito porque a esperança é 
o adubo/ único em que naufragámos). 
Fiquei imediatamente interessada 
nesta voz interventiva e profundamente 
melancólica, na mulher por detrás da 
obra. Isso e o facto de, neste livro, esta 
voz poética, este lamento se mate-
rializar num alter-ego de nome Azur. 
É belíssimo. E os poemas são muito 
redentores. Identifiquei-me com ela de 
forma natural. A partir daí tenho tentado 
saber mais sobre a sua obra e o rosto 
da mulher que empresta o seu nome 
ao Prémio.

Laços – Quando e por que começou 
a escrever?

APJ – Escrevo desde muito cedo. Os 
meus primeiros textos são, curiosa-
mente, prosa poética e ainda os guardo. 
Há um traço comum que já existia, mas 
são textos algo erráticos, sem grande 
sistematização. Depois também tenho 
algumas pequenas histórias que fica-
ram sempre na gaveta. No âmbito do 
meu trabalho produzi textos diversos, 
mas de carácter ensaístico e reflexivo. 
Tenho uma formação base em Filoso-
fia e esse é também um território que 
adoro. A contaminação é inevitável. 
Devo dizer que o meu discurso filo-
sófico foi sempre mais literário do que 
argumentativo, o que é curioso. Ainda 
assim, o meu primeiro esforço literário 
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só nasceu agora com a poesia. Foi um 
parto espontâneo cuja força desco-
nhecia, mas a semente desta voz meio 
adormecida foi lançada há muitos anos. 
Quando releio esses textos iniciais esse 
eco torna-se evidente. O facto de ter 
trabalhado durante um largo período 
numa biblioteca, o acesso que sem-
pre tive aos livros e todo um universo 
inesgotável também foi determinante. 
Circulei durante muito tempo por um 
universo de estantes e de silêncio. 
Ainda assim e em relação à poesia é um 
processo natural, difícil de descrever. A 
matéria são as palavras e isso é fasci-
nante. É um trabalho árduo, doloroso 
e, ao mesmo tempo, viciante. É como 
entrar num grande labirinto.

Não sei porque escrevo. É um impulso, 
um chamamento a que obedeço.

Laços – Como define a sua escrita?

APJ – É difícil responder a esta ques-
tão. Em termos de escrita estou sempre 
no ponto zero. É todo um território de 
infinitas possibilidades. A medida que 
vamos avançando o processo com-
plica-se. Torna-se mais denso e, ao 
mesmo tempo, mais claro. É um grande 
diálogo sempre em aberto. Jorge Luís 
Borges tem, para mim, a descrição per-
feita para a tarefa do escritor. Registou-
-a no livro O Aleph: 

Então vi o Aleph. Chego, agora, ao 
inefável centro do meu relato, começa 
aqui o meu desespero de escritor. Toda 
linguagem é um alfabeto de símbolos 
cujo exercício pressupõe um passado 
que os interlocutores compartilham; 
como transmitir aos outros esse infinito 
Aleph, que minha tímida memória mal e 
mal abrange? Os místicos, num transe 

análogo, são pródigos em bandeiras: 
para significar a divindade, um persa 
fala de um pássaro que de certo modo 
é todos os pássaros; (…) Quanto ao 
resto, o problema central é irresolúvel: 
a enumeração, mesmo parcial, de um 
conjunto infinito. Nesse instante gigan-
tesco, vi milhões de atos deleitosos ou 
atrozes; nenhum me assombrou tanto 
como o facto de todos ocuparem o 
mesmo ponto, sem sobreposição e sem 
transparência. O que viram meus olhos 
foi o simultâneo: o que transcreverei a 
seguir, sucessivo, porque a linguagem 
assim o é. Alguma coisa, contudo, hei 
de recolher. (JLB, In O Aleph, pp 168-
169, Quetzal Editores, 2021)

Laços – Ganhou o prémio com a sua 
primeira obra publicada. Qual a impor-
tância deste prémio para si e para a 
sua obra futura?

APJ – O nascimento deste livro, mesmo 
a sua escrita, foi como uma metamor-
fose, um processo de explosão. A 
sucessão dos acontecimentos, desde 
a decisão da sua publicação que é 
sempre uma ousadia, uma exposição, 
não tinha, de modo nenhum, no guião, 
a atribuição de um Prémio. Tudo foi 
acontecendo, sem nenhum planea-
mento, algo que nunca esperei e, mais 
importante, em que nunca acreditei. A 
atribuição de um Prémio é, de facto, um 
reconhecimento que deixa feliz qual-
quer pessoa que escreve e que torna 
público os seus textos. Ainda assim, 
essa sensação é efémera, esgota-
-se num brilho fugaz e momentâneo. 
Logo a seguir a dúvida instala-se e 
recomeçamos no mesmo lugar. Um 
Prémio é sempre circunstancial e não 
deve produzir uma espécie de cegueira 
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deslumbrada por-
que isso pode matar 
o gesto, o impulso 
criador. Ainda para 
mais, quando con-
corremos com nomes 
consagrados, por 
quem temos o maior 
respeito e com um 
caminho percorrido 
que ainda nem sequer 
iniciámos. Por outro 
lado, um Prémio logo 
num primeiro livro 
também tem o efeito 
contrário: fica-se com 
um enorme peso às costas que pode 
ser limitador em projetos futuros. Eleva 
as expectativas e para mim escrever 
é sempre o mais importante. Em total 
liberdade, sem querer ou pretender 
corresponder a coisa nenhuma. Sou 
sempre muito crítica em relação ao 
que faço e questiono, muitas vezes, 
se devo continuar. Ainda assim, existe 
algo que nos impele a continuar, que 
nos empurra continuamente. Não sei 
explicar de outra forma.

Laços – Eugénio Lisboa escreveu 
“ROUPÃO AZUL” onde nos interpela 
com decisão e vigor, glosando uma 
singular relação entre filha e pai, por 
via de uma escrita serena e neutra, 
quase ausente, em fulgurante con-
traste com o que a análise daquela 
relação nos desvela.” Pode comentar?

APJ – As palavras de Eugénio Lisboa 
sobre o meu livro tiveram um signifi-
cado profundo e não foram só porta-
doras de uma enorme alegria, mas, 
sobretudo, de espanto e surpresa. 
Foram igualmente perturbadoras para 

mim. Não consigo fazer comentários 
sobre o meu livro ou sequer dar expli-
cações. Nem sobre o meu processo 
de escrita. Nenhuma catalogação ou 
caracterização ou leitura teórica ocorre 
no lugar onde o produzimos. Existe tra-
balho, naturalmente e qualquer texto 
pode continuamente ser reescrito até 
ao infinito, mas é sempre um aconte-
cimento, algo que expressamos pela 
linguagem. Depois, o que os outros 
leem ou interpretam nos textos que 
escrevemos é outra questão. Há um 
diálogo, de facto, que atravessa todo 
o livro. De diferentes formas. É poe-
sia, não é um tratado biográfico. E o 
trabalho das palavras implica sempre 
esse jogo do velamento/desvelamento. 
Explicar demasiado é arruinar essa 
dialética. Evidentemente, que este pri-
meiro livro ser objeto de uma análise 
de alguém como o Professor Eugénio 
Lisboa é tremendo e coloca-nos numa 
posição simultaneamente de privilégio 
e desconforto terrível. É uma respon-
sabilidade horrível porque pode estar 
enganado.
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A LAÇOS pediu à galardoada do prémio 
Glória de Sant´Anna no ano de 2017, 
Maria João Cantinho, que colocasse 
uma pergunta a Ana Paula Jardim: Acha 
que a poesia tem uma responsabilidade 
social?

APJ – Sem dúvida. E não só a poe-
sia. Qualquer forma de arte tem essa 
responsabilidade no sentido em que o 
gesto criador consubstancia um dos 
aspetos mais importantes da liberdade: 
o direito de exercer a criatividade. Sem 
nenhuma barreira de natureza social, 
política, cultural ou geográfica. O poeta 
não tem geografia nem amarras. Somos 
seres da palavra. Sem preocupações de 
pertença a escolas correntes literárias 
ou estéticas. Sem obedecer a cânones. 
Aquele que rompe o cânone é sempre 
o que não se ajusta ao cânone. Isto, 
para mim, é fundamental. Sophia de 

Mello Breyner Andresen, por exemplo, 
defendia isto mesmo e tinha uma ati-
tude irreverente e independente. E, no 
entanto, sabemos que há um lado da 
sua poesia politicamente interventivo 
e ativo que espelha uma época e uma 
luta. E esse é um statement artístico, 
uma afirmação importante.  A defesa de 
valores fundamentais, como a justiça, 
é trabalho do poeta. Como ela diz, no 
poema A Forma Justa, por isso reco-
meço sem cessar a partir da página 
em branco. Resume bem essa ideia. É 
válido para tudo o que a poesia é. No 
seu caso, não foram apenas palavras 
que ficaram no papel, mas uma pos-
tura, uma forma de viver, de estar no 
mundo, traduzida em atos concretos e 
incomodativos. Sem cedência alguma 
que ferisse esse propósito.

A LAÇOS congratula-se com a adesão que o prémio Glória de Sant´Anna continua 
a ter por parte de poetas e poetisas mais ou menos conhecidos e com a qualidade 
das obras apresentadas a concurso.

Otília Pires Martins, Professora Associada da Universidade de Aveiro, escreve que 
“…não é todos os dias, nem todos os anos, que surge um livro de poesia que 
assim se destaca pela sua força destemida e pelo império de uma escrita quase 
neutra (minimamente judicativa), quase inocente, mas veiculando a narrativa de 
uma relação humana – pai e filha – com uma lucidez implacável e profundamente 
dilacerante”.

No poema que dá o título ao livro, perpassa uma saudade física que, quem sabe, 
pode ser mitigada, num qualquer Natal, no contacto com o “roupão azul”, a fazer 
fé nos versos finais:

“Por isso, uso o teu roupão
Fica-me grande

Uso-o como se vivesses nele e te conseguisse encontrar
Sempre que enfio as mãos nos bolsos

É o que basta.”

.../...




