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Abrindo com “Uma justificação des-
necessária”, de onésimo teotónio 
Almeida e Leonor Simas-Almeida, 
este volume está dividido em três 
partes: Testemunhos, memorabília e 
diário em e-mail. A primeira secção 
recolhe uma trintena de homenagens, 
evocações do Poeta por parte de ami-
gos e estudantes, impressões críticas 
da obra, alguns estudos breves mas 
incisivos da mesma. Poder-se-ia divi-
dir estas duas dúzias e meia de textos 
entre perfis do homem e do amigo; 
apreciações críticas da sua obra, e 
uma terceira categoria combinando 
aspectos das outras duas – em que 
os amigos e admiradores do poeta, 
conquanto tencionem principalmente 
render-lhe uma homenagem como 
amigo, cavalheiro, homem de cultura 
em geral e da poesia e crítica literá-
ria e das artes visuais em particular, 
também fazem referências, por vezes 
muito perspicazes, a alguns aspectos 
da obra poética de Eduíno de Jesus. 
o principal foco dessas reflexões crí-
ticas é o recém-publicado volume Os 
Silos do Silêncio (Lisboa: Imprensa 
Nacional-Casa da Moeda, 2005), 

tomo esse que reúne os três volumes 
de poesia eduinianos editados na dé-
cada de 50 – caminho para o desco-
nhecido (1952), O Rei lua (1955) e 
A cidade destruída durante o Eclipse 
(1957), acrescidos que são esses três 
volumes em Silos do Silêncio por 
uma secção que inclui inéditos & 
dispersos.
Dentre os perfis saliento uns quantos. 
o de Alzira Silva é um primor de 
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justiça e um exemplo, não surpreen-
dente para quem está habituado aos 
escritos dela, do emprego sábio das 
palavras necessárias para salientar a 
raridade do homenageado, do escri-
tor, da sua sabedoria. Evoca ainda o 
construtor de poemas, o conhecedor 
enciclopédico da cultura, o homem 
suave de invejáveis dotes oratórios, a 
delicadeza. E depois a frase que, para 
quem tenha o privilégio de conhecer 
o homenageado, diz tudo: “É um 
gentleman – e aqui não cabe a tradu-
ção portuguesa da palavra” (22).
Constitui outro perfil revelador de 
vários aspectos da personalidade 
humana e cultural do Poeta o texto de 
Ana Maria Almeida Martins, que nos 
chama a atenção para as exigências 
que se impõe o Poeta na preparação 
do manuscrito de Os Silos do Silên-
cio. António Manuel Couto Viana 
evoca uma amizade exercida episto-
larmente – que já dura há cinquenta 
anos. Carlos Enes recria uma noite na 
Casa dos Açores em que uma prima 
é obsequiada, pelo gentleman-mor da 
diáspora açoriana no continente, com 
um beijo na mão. De Eduardo Betten-
court Pinto lemos que “ouvia falar 
de Eduíno de Jesus sempre de modo 
encomiástico, pela qualidade da sua 
obra poética e ensaística. Fui des-
cobrir, na ilha de Vitorino Nemésio, 
um senhor afável, calmo, de aperto 
de mão seguro e de uma enorme cor-
tesia” (45). George Monteiro realça 

do homenageado a “capacidade de 
sentir prazer em tudo o que partilha 
com os seus amigos” (73) e este inci-
sivo e justo perfil moral: “Incrivel-
mente despretensioso e sempre reti-
cente em aparecer em primeiro plano, 
no entanto, ele brilha serenamente em 
momentos e espaços de amena cava-
queira” (73). Uma galeria de amigos 
e amigas proporcionam-nos outros 
perfis, destacando momentos privi-
legiados ou tão-só evocações duma 
quotidianidade partilhada que, apesar 
disso, patenteiam traços dignos de 
registo por se tratar da pessoa de 
Eduíno de Jesus: Maria Beatriz 
Franco, Maria de Fátima Lencastre, 
Maria Lúcia M. da Costa (Figo), 
olegário Paz. “Saudação destrambe-
lhada ao Eduíno de Jesus” de onésimo 
teotónio Almeida é um magnífico 
texto trespassado de memórias, ane-
dotas, encontros com o Poeta, remi-
niscências e muita amizade e carinho 
e o quantum satis de humor que é 
apanágio da personalidae e quantas 
vezes da escrita onesimiana. Este 
texto de onésimo Almeida é seguido 
de outro, “toada por um poeta vivo”, 
que o autor enviou como mensagem 
para uma sessão de lançamento de 
Os Silos do Silêncio em toronto a que 
não pôde assistir. Imagino quão como-
vido deve ter ficado Eduíno de Jesus 
ao ler a homenagem do seu antigo 
aluno Stefan Halikowski-Smith que 
vem saudar o professor de Literatura 
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Portuguesa, que ensinava este curso 
para estrangeiros com uma antologia 
organizada por ele – destacando um 
pormenor que no aluno ficou gravado 
para todo o sempre: o do mestre que 
sabia casar a literatura com a história.
Entre as apreciações críticas – que se 
enquadram no âmbito desta homena-
gem ao Poeta e que, nalguns casos, 
se permitem referências de carácter 
pessoal ao homenageado – destacam-
-se as contribuições de António M. B. 
Machado Pires, que escreve do livro 
Os Silos do Silêncio: “Este livro é 
uma vida.” (27) – abrangendo, como 
abrange, mais de meio século de vi-
vências e esforços poéticos. trata-se, 
segundo Machado Pires, duma poesia 
de “identidade não filiada… [pois] 
um bom escritor nunca é alinhado: 
ele é que alinha os outros!...” (27). 
E cita o lema dos cadernos de poe-
sia, “A Poesia é só uma” (28) para 
evocar a poesia de Eduíno de Jesus 
– que parece não ter filiações e fide-
lidades (para pedir emprestado outro 
termo tão seniano) senão a si mesma.
Fátima Freitas Morna sonda o enqua-
dramento de algumas das raízes esté-
ticas da poesia de Eduíno de Jesus, 
ao qual cabe “porventura melhor do 
que nenhum outro, o qualificativo de 
‘modernista’ ”. E conclui: “A sua obra 
revela, discretamente, a poesia de 
alguém que leu e interiorizou muita 
poesia, traçando de forma igual-
mente discreta a sua linhagem: uma 

linhagem de afinidades electivas, de 
memórias de leitura aglutinadas à 
experiência pessoal, não programati-
camente definida mas antes buscando 
a adequação fundamental da palavra 
em cada momento, como se pode ver 
no poema ‘os teus olhos mansos’, 
de caminho para o desconhecido” 
(50-51).
Fernando J. B. Martinho – especia-
lista na poesia dos anos 50 – refere-se 
ao livro A cidade destruída durante 
o Eclipse como exemplo de “uma 
consciência apocalíptica, de que se 
encontra múltiplos sinais na poesia da 
época. São os temores do perigo ató-
mico que estão, em larga medida, na 
sua origem” (61). Martinho destaca, 
do livro eduiniano mencionado, ana-
lisando-os pormenorizadamente, os 
poemas “o que disse o Inominado” e 
“Day after” (62).
Fernando Pinto do Amaral, no seu 
“Uma gramática do silêncio – a pro-
pósito d’Os Silos do Silêncio”, foca 
a perspectiva do poeta sem pressa, 
disponível e pacientemente, dir-se-ia 
eternamente, à espera da visita da 
Poesia – e depois à espera, muitas e 
muitas décadas, de dá-la à estampa 
da luz crítica. o que leva Pinto do 
Amaral a falar, a propósito do poema 
“o Silêncio”, de uma poesia que é 
“quase uma incubação, ou seja, de 
um lento e contagiante processo de 
aprendizagem íntima cujas regras 
não vêm em nenhum manual e que 
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de certo modo constrói ao arrepio de 
todas as teorias, facultando-nos uma 
autêntica gramática do silêncio” 
(67-68).
Partindo duma abordagem semió-
tica, José Mourão debruça-se sobre 
“o trabalho do significante e sobre a 
questão da interlocução” (84). Com 
base no título do volume de poesias 
eduiniano, conclui que a figura do 
silo “é elucidativa: inventário, depó-
sito da memória, armazenamento de 
materiais, colecta de flores de leitura, 
arca (de Noé). o silêncio é de facto 
o grande personagem que habita os 
silos: devastador, inquietante, Ínculo” 
(84-85).
José Francisco Costa, em forma epis-
tolar – ou não seria ele especialista na 
matéria! – escreve ao Poeta: “o teu 
livro sabe-me a um longo silêncio 
falante, pois que o som da tua escrita 
é um eco de uma conversa para a qual 
o leitor avisado, e só ele, é atraído… 
Vejo os teus poemas como os sinais 
da dispersão de ti para quem te quiser 
‘ajuntar’ no espaço da compreensão” 
(91). Não deixa ainda José Francisco 
Costa de referir-se à “componente 
insular de uma boa parte dos teus 
poemas (quase todos de pequena 
extensão – para que não se dilua o 
significado – como ilhas) (93).
Depois de colocar Eduíno de Jesus a 
par de poetas como Vitorino Nemésio, 
Jorge de Sena, Sophia de Mello Brey-
ner Andresen, Eugénio de Andrade, 

Herberto Helder e outros esplêndi-
dos poetas portugueses” (103), Leons 
Briedis, caracteriza a poesia do autor 
de Os Silos do Silêncio como “poeta 
existencialista e metafísico que tenta 
revelar a alma e não a vida, daí que os 
seus poemas nos soem tão dramáticos 
e trágicos” (103).
Em “Ler e reler”, Maria Lúcia Lepecki 
propõe um esquema a elaborar – e que 
esperamos que elabore – sobre a poé-
tica eduiniana, baseado nos seguintes 
temas: “A simplicidade como arte”, 
“A afectividade como arte”, e “Uma 
arte de música” (111-112).
Em “Da ornitomancia e do sexo dos 
anjos”, Roxana Eminescu efectua feli-
zes sínteses como esta: “Leio os silos 
do silêncio como armazéns, reservas 
de palavras in absentia, promessas, 
compromisso de Verbo por vir, lugar 
entre-dois, fronteira cheia e não linha 
de demarcação, onde, no desvio entre 
a sua origem e o seu fim, se inscreve 
a condição humana” (133).
Dentre o que poderíamos chamar os 
perfis com crítica dentro – as evo-
cações simultaneamente do homem 
e do escritor – salienta-se uma meia 
dúzia de textos, a começar pelo texto 
de abertura, da autoria de Álamo de 
oliveira. trata-se dum perfil do Autor 
homenageado delineado com refe-
rências aos seus conhecimentos das 
várias artes – da literatura, às artes 
plásticas, ao cinema – não se descu-
rando nunca a indelével imagem do 
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homem, do perfeccionista, do amigo, 
do mestre, do cavalheiro.
No seu testemunho, Alcindo Augusto 
da Costa traça um perfil da pessoa e 
da personalidade poética do home-
nageado, enfatizando o seu percurso 
histórico nas artes: das primeiras ex-
periências poéticas no Círculo Lite-
rário de Antero de Quental e poste-
riormente aos anos de estudante em 
Coimbra. Incide sobre a edição, por 
parte de Eduíno de Jesus, de trabalhos 
de crítica literária, de artes plásticas, 
de textos prefaciais a vários livros, a 
actividades editoriais (co-fundação 
de jornais e revistas literárias) e con-
ferências. Releva ainda as actividades 
do Presidente da Casa – e da ca(u)sa 
– dos Açores em Lisboa.
Alude Daniel de Sá ao “rasto insubsti-
tuível de sabedoria e amizade” que o 
homenageado deixara no Encontro 
de Escritores Açorianos. “No olhar 
de Eduíno de Jesus vê-se-lhe a alma. 
E percebe-se uma inteligência culta 
que parece querer esconder-se para 
não envergonhar quem tais dons não 
tenha” (42). E afirma, em relação a 
Os Silos do Silêncio: “obra de mais 
de meio século de vida com poesia 
dentro” (42). Conclui Daniel de Sá 
com uma composição sua feita de 
versos escolhidos de Eduíno de Jesus 
– uma espécie de cadáver esquisito, 
só que desta vez efectuado por um 
só escritor com versos de outro tira-
dos do seu original contexto mas não 
destoando dele. Com a ajuda do com-

putador embora, o texto acaba por 
configurar-se em sábia disposição 
caligramática na página – um perfil 
humano, nada esquisito, artistica-
mente composto por um super-dotado 
retratista com matéria fornecida pelo 
amigo a quem homenageia.
Irene Maria F. Blayer também dedica 
a sua homenagem ao homem e ao 
escritor. Depois de evocar a passagem 
de Eduíno de Jesus pela Brock Uni-
versity, onde foi justamente home- 
nageado, Irene Blayer incide sobre 
aspectos salientes da ars poetica edui- 
niana, afirmando, acerca do poema 
“Sopro”, “talvez seja em poemas 
como este – em que o lexema “espu-
ma” adquire um relevo especial – que 
se podem antever os antecedentes 
açorianos deste poeta, cuja poesia, 
sem deixar de evocar as suas ilhas de 
origem, sobretudo pelo lado imagé-
tico da sua obra, pouco ou nada tem 
de ostensivamente regionalista” (81).
Em “Eduíno de Jesus, a alma do 
poeta”, Lélia Pereira da Silva Nunes 
efectua outra perspicaz quão elo-
quente síntese do homem e do poeta: 
“Uma poesia que manteve longe dos 
olhos do público leitor desde o final 
dos anos cinquenta por puro cuidado, 
esmero, extremo zelo, por não a con-
siderar pronta, finalizada. Mais de 
meio século de vida em poesia e cada 
poema na conta certa como partículas 
da alma do poeta” (101).
No texto “Eduíno, a nuvem e a deu- 
sa”, Urbano Bettencourt foca o mo-
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mento em que a geração de Eduíno 
de Jesus interveio no sentido de tra-
zer o modernismo para a literatura 
açoriana, destacando para comentário 
“A nuvem e a deusa” (de 1953), que 
pinta um quadro poético da Ponta 
Delgada daquela época.
Conclui Victor Rui Dores esta breve 
galaria de perfis críticos – palavras 
essas que o signatário deste texto 
também faz suas – “Com ele [o Poeta 
Eduíno de Jesus] aprendi que não se 
coloca o escritor de um lado e a obra 
do outro, mas que ambas devem ser 
entendidas como escuta, decifração e 
conhecimento” (149).
memorabília1 compreende uma série 
de “escritos”, como lhes chama a 
sua compiladora, Maria Angélica 
Ribeiro, os quais constituem notinhas 
de despedida-até-amanhã dos amigos 
e colegas, muitas vezes escritas em 
páginas de calendário, mementos, um 
texto poético redigido numa caligra-
fia miudinha mas impecável e emi-
nentemente legível e que me faz pen-
sar no esmero com que eu, menino 
de escola, cultivava a minha própria 

1 os dois parágrafos sobre as secções memo- 
rabilia e diário em e-mail apareceu no 
blogue comunidades, coordenação de Irene 
Maria F. Blayer e Lélia Nunes. http://ww1. 
r tp.pt / inmblogs/r tp.comunidades/?k 
=ENCoNtRo-CoM-EDUINo-DE-
JESUS-EM-PoNtA-DELGADA-Fran-
cisco-Cota-Fagundes.rtp&post=1610, 
29-10-2009.

caligrafia – que depois a emigração 
fracturou. o importante é que destes 
breves textos emerge a reconhecível 
personalidade do Mestre – a finura 
que todos nós (re)conhecemos que 
temos tido algum trato com Eduíno 
de Jesus, a elegância de pensamento 
e expressão e (aqui, sim, surge uma 
faceta que o signatário deste texto 
conhecia mal): o eloquente sentido de 
humor. Nunca humor a expensas de 
outrem, nunca humor que de longe se 
aproxime do grosseiro, nunca humor 
de magoar ninguém. Aliás, caracte-
rizá-lo-ia como um humor em grande 
parte derivado de jogos verbais, de 
brincadeiras ortográficas, da trans-
literação duma frase em inglês, da 
citação dum verso duma cantiga me-
dieval invocado por e inserido num 
(des)contexto quotidiano, uma frase 
latina citada a (des)propósito, uma 
graciosa paródia de final de carta cli-
ché. Aqui ficam, a título de exemplo, 
alguns dos meus espécimes favoritos: 
“solissita-se à diguenícima prezi-
dente do Concelho Directivo a finesa 
de acinar estas pautas. Com respeito-
sos comprimentos. Eduíno”; “Se não 
fô-sse muito encómado, agardecia às 
Setoras do Concelho Directíssimo 
o obséquio de enformar há cerca de 
quem é agora o Delegado de Inguelês. 
Mui respeitosamente, Eu”; “compri-
menta ifuzivamente a elôstre cetora 
e fás-lhe çaber o emenço praser que 
cente em lhe poupar alguns paços por 
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causa deste pressiozo ducomento”; 
“No prosseguimento da minha assí-
dua correspondência com a Drª Laura 
Godinho, solicito a gentileza de man-
darem dactilografar etc. tem que i u 
véri mâch. Eduíno”. Numa das missi-
vas, porém, assina “e do hino”.
Cerca de metade do volume, diário 
em e-mail, é dedicado à correspondên-
cia por e-mail entre Eduíno de Jesus e 
onésimo Almeida, sendo incluídos no 
volume apenas os textos eduinianos. 
trata-se tanto duma correspondên-
cia entre grandes amigos como dum 
minucioso diário, em que a amizade 
se traduz numa partilha de minudên-
cias de mesa-de-café, onde nem falta 
a anedota graciosa e deliciadamente 
contada. Comove, em alguns trechos 
desta prosa epistolográfico-diarística, 
a resistência do Poeta à efemeridade 
a que o e-mail tantas vezes convida 
e conduz. Não assim com Eduíno de 
Jesus, que trata os e-mails do amigo 
e os dele próprio com o mesmo grau 
de deferência com que os trataria se 
eles tivessem sido laboriosamente 
batidos à velha máquina Underwood. 
também é comovente a genuína 
humildade do Sábio que mantém, 
para a aprendizagem do mais corri-
queiro termo, uma disponibilidade 
total: “Meu Caro [...] E obrigado pela 
lexia “juke-box”. tinhas percebido 
bem “jug-box”, porque foi o que eu 
disse e é como vem num conto do 
Borges Garcia. Ele deve ter transcrito 
de ouvido. o meu dicionário não traz 

nem “jug-box”, nem “juke-box”. 
também não regista “juke”. Deve ser 
termo da linguagem familiar, não?”
Volume de textos essencialmente ho-
menageantes, de grande valor como 
documentos humanos que trazem à 
tona a presença do homem. Alguns 
deles, como que por entre os inters-
tícios da sua circunstancialidade, dei-
xam ver a figura do expectante Poeta, 
do crítico da cultura. Alguns destes 
textos efectuam excelentes sínteses 
doravante indispensáveis para outras 
abordagens à obra de um dos mais 
admiráveis poetas portugueses dos 
últimos sessenta anos. A memorabília 
revela-nos, para os que a não conhe-
cíamos, facetas deliciosas e admirá-
veis dum homem que era um sábio 
do convívio e reconhecia a preciosa 
contribuição que o humor pode trazer 
à vida. transparece dos textos reuni-
dos nessa memorabília não só a ami-
zade do amigo e colega, mas o ina-
balável amor à língua, pois todos os 
exemplos fornecidos têm algo a ver 
com um inegável love affair entre o 
Escritor e a linguagem. É ainda, em 
grande parte, desse amor que nos fala 
a secção dedicada à correspondência 
por e-mail.
os amigos e admiradores de Eduíno 
de Jesus ficamos a dever uma dívida 
muito grande a onésimo teotónio 
Almeida e Leonor Simas-Almeida, 
co-organizadores de Eduíno de Jesus: 
A ca(u)sa dos Açores em lisboa. 
fraNcisco cota faguNdEs






