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«ESFERA SUSPENSA»

                                                  Prefácio de Catherine Dumas

Trinta anos de poemas inéditos dormentes, trinta anos de poesia es-

parsa em revistas, homenagens e catálogos, desde a publicação, em 1992, 

pela Imprensa Nacional-Casa da Moeda de Obra Poética, 1957-19711: eis 

o legado de Salette Tavares que me coube organizar a partir do espólio 

guardado pela família, especialmente pela filha Salette Aranda Brandão, 

e dos poemas dispersos que pude encontrar. Ressalvei material afastado 

da publicação de 1992, que já contemplava dois livros inéditos: O Livro do 

Soporífero (1962) e O Fazer da Mão (1970). Trata-se dos numerosos iné-

ditos que se relacionavam com os livros publicados Espelho Cego (1957), 

Concerto em Mi Maior para Clarinete e Bateria (1961) e Lex Icon (1971), 

poemas que não chegaram a ser integrados no volume, suponho que por 
falta de espaço. A autora fez, portanto, uma segunda seleção, facto que 

acrescenta valor à sua publicação, assim assumida por ela. Resolvi dar a 

conhecer outra categoria de poemas relacionados com o espaço íntimo da 

autora e cuja publicação seria mais delicada em 1992.

Mas, em 2021, o contexto é bem diferente: depois de uns três anos 

a investigar o espólio com a ajuda de Salette Brandão, a quem agrade-

ço a qualidade do acolhimento, a abertura e a amizade, dei-me conta da 

1 Com Obra Poética, Salette Tavares obteve em 1993 o Prémio de Poesia do PEN 

Clube, juntamente com José Bento. 
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imensidão daquilo que, só em poesia, ficava por editar. A Imprensa Na-

cional-Casa da Moeda, na pessoa do seu diretor, o Dr. Duarte Azinheira, 

quis integrar a totalidade dos poemas inéditos no volume em projeto, no 

intuito de dar visibilidade àquilo que se podia chamar até aqui subsolo da 

obra, dar vida ao que Foucault plasmou, a propósito dos arquivos, como 

«linguagem estagnante»2.

Este volume está organizado da seguinte maneira: 

—  A reprodução do livro de 1992, incluindo acréscimo e modifi-

cação de algumas datas conferidas nos manuscritos do espólio, 

assim como complementos a umas das notas de rodapé iniciais 

da autora. 

—  O conjunto dos inéditos religados aos livros já publicados e afas-

tados do volume de 1992. 

—  O esboço de um livro inédito intitulado O Livro do Corpo, que se 

acha claramente identificado no espólio.

—  Os poemas esparsos em suportes diversificados.

—  Os poemas inéditos do espólio, muitos deles datados. Formam 

um conjunto importante que ficou classificado cronologicamen-

te, de 1949 a 1987. 

—  A secção da poesia visual, a cargo de Salette Brandão, e que ul-

trapassa em quantidade e qualidade as reproduções da «Pequena 

Antologia» intitulada, em 1963, «Brin cadeiras Brincade iras».

2 Michel Foucault, «Le Mallarmé de Jean-Pierre Richard», Annales. Économies, 

Sociétés, Civilisations, vol. 198, n.º 5, setembro-outubro 1964, pp. 996-1004 (nota crítica a 

propósito de J.-P. Richard, L’univers imaginaire de Mallarmé, Paris, Seuil, 1962). Incluído em 

Michel Foucault Dits et écrits, Daniel Defert e François Ewald (dir.), Paris, Gallimard, col. 

«Quarto», t. 1, pp. 455-465.
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—  Os paratextos, com o prefácio que Luciana Stegagno Picchio 

assinou em 1990 e que não podia faltar, pois ele ressalta toda a 

dimensão da obra no contexto da poesia portuguesa e do pen-

samento ocidental da época; e com o prefácio que Gillo Dorfles 

escreveu para a edição italiana de Lex Icon.

O conjunto dos inéditos apresentados hoje acompanha com espe-

cial relevo o reparo de Luciana Stegagno Picchio de que «Tudo é mágico 

ou trágico, na vida de Salette, tudo significa». Essencialmente, trata-se da 

vida, da (auto)biografia da poeta Salette Tavares. Bem o disse Marguerite 

Duras: «Um livro, pode-se prosseguir pela vida fora». Um poema de 1963 

diz que o poeta é o mago que religa o interior, o íntimo despersonalizado, 

e o fazer do poema: «Em minhas mãos vazias, mudas e sem dono / onde 

o ávido habita à espera constante do poema / meu dentro, só de mágico, 

recolho». Luciana Stegagno Picchio escreve «mágico», «tudo», pois em 

Salette Tavares um neorromantismo de superfície alicerça-se numa me-

tafísica que pode chegar a ser místico-esotérica. Por exemplo, essa con-

tinuidade que existe na imagem da estrela entre Obra Poética, 1957-1971 

e o volume atual. Ficcionando, em 1963, numa nota de rodapé, a relação 

que estabelece entre o seu heterónimo Pedro Sete e o querido amigo Má-

rio de Alenquer, falecido a 5 de Agosto de 19633, Salette Tavares entrega 

uma breve arte poética: «Amante de astronomia, Mário ensinou a poetas 

o nome das estrelas. Que a Poesia continue a encontrar na luz da estrela 

que ele um dia apontou, a pequena continuidade necessária à criação do 

3 Mário de Alenquer foi um médico que morreu aos 40 anos com tuberculose, amigo 

de Salette Tavares e que a incentivou a escrever. Também é o sujeito da obra espacial da «Jarra 

Ferida», onde figura o seu nome três vezes: «Mário, Mário, Mário».
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caminho dos espaços siderais onde as estradas não existem mas se fazem» 

(IX/1963). Na secção dos «Inéditos», os «espaços siderais», como o mostra-

rei a seguir, são uma temática recorrente. É esta perspetiva, com o seu teci-
do de humanidade, que decidi adotar ao escolher o título deste texto intro-

dutório, tirado do primeiro verso do poema «A casa» de Lex Icon: «A terra 

é uma esfera suspensa». «Esfera» como unidade, um todo sem arestas, que 

roda pelo efeito duma gravitação / gravidez universal. «Suspensa» por ser 
toda a estética de Salette Tavares condicionada pelo inacabado do sentido 

(o «pela vida fora» de Duras). Uma cosmogonia poética do por aconte-

cer, por descobrir, do eco sonoro e semântico que nunca acaba, duma sur-
realidade intrínseca, materializada por toda uma parte da poesia espacial. 

A este propósito, E. M. de Melo e Castro escreveu: «De facto, as conquistas 

gramaticais de alcance estético são tão naturalmente usadas que fazem par-
te da psicologia e da génese interior dos poemas… e o facto importante é 

que Salette Tavares, ultrapassando a técnica surrealista, mas servindo-se do 

conhecimento do surreal, afasta-se de qualquer escola»4.

«Trágico», por ter o «eu» poético uma presença fulcral na poesia de 

Salette Tavares e, ao mesmo tempo, uma carga catártica, como no longo 

poema até agora inédito, que se apresenta em forma de «Testamento auto-

biográfico», intitulado «S. Francisco de Assis». Nele, a poeta esboça a sua 

linha de vida que parte das palavras pronunciadas pelo Santo, «Meus Ir-
mãos», ouvidas na infância, até à idade madura (o eu autobiografado já se 

apresenta como avó), com, pelo caminho, todos os desmandos que o mun-

do opõe aos votos de pobreza do Santo. Tingido de uma boa dose de autoi-
ronia, este poema desenvolve-se como a tragédia da má consciência moder-
na. Um poema mais curto, sem data, religa-se a esta mesma temática. Sem 

4 E. M. de Melo e Castro, Voos da Fénix Crítica. Lisboa, Edições Cosmos, 1995, p. 179.
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título, começa por este verso: «A mulher era velha só com quarenta anos». 

E acaba assim: «Onde a força para levantar os pés / para os arrastar não se 

sabe onde? / Descuidado … ninguém vê / que este próximo é / ali ao lado». 

Também disfóricos, os temas da doença e da morte pairam nesta 

poesia, só redimidos pela infância magnificada. Esta sextilha rimada de 

1961 condensa as coordenadas da dor de luto que reencontramos a balizar 
a obra:

Escorre-me livre escorrer
manso de choro deter 
sem caminho, sem correr
canto de claro rever
este perder
e morrer.

O Livro do Corpo (1974-1977) enfatiza esta temática, especialmente 

no longo poema elegíaco intitulado «Ao Mário de

                                                                             Além quer»:

Doze anos após a morte do amigo, a dor do sujeito poético é transfi-

gurada no fim pela imagem do «grão que rompe a terra» e do «poeta [que] 

vai surgir da tua mão». O mesmo acontece com o poema dos inéditos 

«Mão», dedicado «À memória do grande amigo que foi o Rúben», tratan-

do-se aqui do escritor Rúben A.

Assim, diria que o trágico, em Salette Tavares, se alia ao lírico ao 

convocar o sublime pela pregnância de figuras que atravessam a obra toda, 

até aos últimos poemas inéditos dos anos 80. Muitas delas são clássicas, 

como a infância, por exemplo no poema de 1959 que começa por este ver-
so: «Os limões não eram ácidos na infância». Salette Tavares, no catálogo 

da exposição Brincar, insiste na infância como motor de criação: «Trago 
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a minha infância pela mão. Agarrada a ela trago a infância que meus pais 

traziam pela mão». 

O cristal é outra figura privilegiada do sublime, até ao ponto de 

metaforizar o sujeito poético através de uma sinestesia: «Cristal que 

sou! / Cristo metal que em mim soou». O diamante, faz parte, tal como o 

cristal, com o seu eco simbolista, das figuras do sublime. Neste poema de 

1961, alia-se à flor: 

Cortante
onde o amor
em fresta flor me faço
diamante 

liso e traço.

A flor de predileção de Salette Tavares, na vida real, era a rosa, figura 

iterativa ao longo da obra e que aparece neste poema inédito de 1969 que 

começa com o verso «Uma rosa amarela» e acaba com a palavra «mastiga-

da». O lirismo clássico alia-se aqui a um erotismo irrespeitoso. No poema 

de 1983, que começa com o verso «Estava eu sentada a ver o ar», a medita-

ção transporta o sujeito lírico para um passado em osmose com o presente 

dilatado do «já visto // Da rosa pétala transparente / do céu transparente 

rosa / vejo       ouço       fico / e não escrevo». 

Mas voltemos ao «espaço sideral», como anteriormente anunciado. 

Num poema de amor de 1966 intitulado «Évora», a cidade patrimonial é 

sublimada por três figuras: «ninho de cristal para a noite de estrelas / e lua». 

Noutro poema inédito sem título nem data («Amor silêncio amargo a ro-

çar-me a morte»), o amor confunde-se com a lua: «amor segundo breve, 

lanceta, tempo eterno / no rápido castigo da lua a gotejar». Um poema dos 

Inéditos, datado de 1959 e sem título («Montra de talho janela»), soa como 
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um prenúncio do livro de 1961, Concerto em Mi Maior para Clarinete e 

Bateria: «Raiva de branco espaço / deem-me o clarinete / com desordem 

de compasso / eu quero tocar a lua». Aqui também podemos notar até que 

ponto os poemas guardados no espólio reforçam a coerência da obra, e ao 

mesmo tempo nos orientam para novas leituras. A sinestesia que enfatizei 
a propósito da figura do cristal deve ser lida no âmbito da intermedialida-

de praticada por Salette Tavares tanto na sua obra textual como na poesia 

visual e espacial. Neste poema, o sublime da figura romântica da lua coa-

duna-se com o experimentalismo da «desordem de compasso» da música 

serial, pela qual a poeta se interessava. Porque a lua, para ela, é a figura se-

lénica da dor existencial, mas tratada pela rutura tonal do dodecafonismo. 

Outro poema de 1961 começa por este verso: «Trazia o sol nas mãos e vi a 

lua». Selene sublima os desmandos que o mundo inflige ao sujeito poético, 

acentuando o cunho íntimo, vivencial, da poesia de Salette Tavares.

Outra característica desta «Esfera suspensa» é que trabalha a «fábri-
ca» do poema como se se tratasse do suspense da descoberta das sonori-
dades, das palavras, da (a)gramática poética, mas também dos objetos que 

sustentam Lex Icon, livro onde encontramos este breve poema intitulado 

«Os objetos»:

Fabricar é o mais religioso serviço do homem.

A fábrica é uma igreja de pé.

Os produtos são os salmos para uso diário
dos ofícios permanentes da fé. 

Diz-nos Salette Tavares que a sua fábrica, sendo experimental, não 

é simplesmente formal nem formalista. O «tudo significa» de L. Stegag-

no Picchio declina-se em múltiplos estratos, entre os quais o «religioso». 

Encontrei no espólio um poema inédito que pertence a Lex Icon, pela 
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indicação da autora. Intitula-se «A bateria» e trata também do tema da 

fábrica neste extrato:

                           Fábrica
              a bateria
                            da província
              é festa

                            com foguetes

              e banda.

Encontramos outra vez a intermedialidade com a polissemia da pa-

lavra «bateria» que tanto pode ser um objecto da cozinha como um ins-

trumento de música, desta vez popular, já que integra uma «banda». Mas 

esta «bateria» é «acrobacia» pelo próprio génio do instrumento que «ig-

nora / as sete notas … musicais». A «fábrica» de poesia de Salette Tavares 

produz um tecido de referências interartes, intersemióticas, interculturais. 

Esta rede materializa-se, no poema da secção «Inéditos» intitulado «Des-

tapando as raízes desta árvore», em «meus fios eléctricos»: 

Mas entrar no jardim da esmeralda muito antes

foi mais fácil e real a Pedro.

Assim o cantou Apollinaire e eu o ouço
por quatro por oito por vinte vezes ou mais
com Poulenc ao piano que o musicara
e a voz cor de musgo verde pelos muros

de minha irmã ignorada mas presente
no presente de meus fios telegráficos.
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É de notar mais uma vez a aliança da poesia e da música, no con-

texto da contemporaneidade, através das figuras tutelares de Guillaume 

Apollinaire e Francis Poulenc que musicou o Bestiaire. E mais, veja-se 

ainda a justaposição da referência culta e da narração autobiográfica de 

que já falei, nos dois versos que aludem à irmã cantora e doente mental. 

O substrato culto nesta poesia é acentuado num dos últimos poemas 

inéditos, de 1987, intitulado «Olhos». Trata-se de uma «homenagem a 

Gillo Dorfles», filósofo italiano que foi professor de Salette Tavares e pre-

faciou a edição italiana de Lex Icon. Neste longo poema, encontram-se 

referências aos mestres da poeta como Helen Keller, Cesário Verde e 

Rudolf Arnheim. Mais uma vez, a função da «fábrica» de redes entre-

laça referência de esferas culturais e épocas diferentes. Um dos poemas 

inéditos mais recentes, «O ouvido» (1982) acaba assim: «— Acrescento 

o ouvido com a mão / carícia a ampliar       a amplidão». Na secção dos 

«Diversos», um poema de 1982 trata de outro sentido, «O tato», e outro 

poema intitula-se «A língua» (1983). Já em 1974, Salette Tavares tinha 

o projeto de um Livro do Corpo que formalizou e nunca chegou a aca-

bar. Podemos imaginar que estes últimos poemas integrariam O Livro 

do Corpo.

A «fábrica» de Salette Tavares trabalha com especial intensidade a 

língua, como neste poema sinestésico de amor, inédito de 1966 («Hoje 

não é todo amanhã»), onde se conjuga o verbo brisar: «Com a cor     o  

cheiro      a luz      o sabor / dá-me a tua tez que o repouso alisa / o ar 
branco com que a manhã te brisa». O efeito sonoro das onomatopeias 

impera, como no título dum poema de 1977, «ZZZZZT». Também en-

contramos lengalengas, por exemplo em «Impossíveis», poema de 1977 

que joga com as rimas e leva a língua portuguesa «a fazer o pino». Aliás, a 

língua portuguesa é objeto de infinitos jogos. Remeto para poema espacial 

«Sigarro» no que diz respeito à ortografia. A recém-publicada narrativa  
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Irrar5 é o ápice destas «brincadeiras» com a ortografia portuguesa. Aliás, 

a autora pronunciou uma conferência em forma de panfleto em defesa 

da antiga ortografia da palavra quási6. No registro da língua, cabe igual-

mente o processo da heteroglossia usado por Salette Tavares sobretudo 

com o castelhano. Ela não só introduz palavras e expressões em poemas 

em português, como sobretudo escreve poemas inteiros na língua de Cer-
vantes. Vários inéditos entram nesta categoria, como «Cierto sin cierto». 

Mas quero-me referir sobretudo ao longo poema inédito, inicialmente 

destinado ao livro Concerto em Mi Maior para Clarinete e Bateria, intitu-

lado «Juan en el cielo de Platero», escrito em 1958 após a morte de Juan 

Ramón Jiménez. A língua espanhola remete para a biografia de Salette  

Tavares, que casou com o crítico de cinema e escritor José Francisco Aran-

da, de quem teve três filhos, Guilhermina, Salette e Francisco. Ao apode-

rar-se do espanhol, a poeta abre o seu leque de possibilidades expressivas, 

tal como no caso das intermedialidades com outras linguagens artísticas. 

É de notar ainda a importância do francês, sobretudo na poesia visual e 

espacial, e, em menor grau, do inglês.

A sua «fábrica» leva Salette Tavares a integrar o grupo da Poesia Ex-

perimental portuguesa (Po Ex), logo nos seus primórdios. A propósito da 

sua singular colaboração, convém citar o poeta suíço Gomringer que lan-

çou o «Poema concreto» na versão francesa de um dos seus textos / ma-

nifestos: «alors ‘l’art des mots’ (c’est-à-dire avant toute chose la poésie) 

retrouve enfin à nouveau le mot : le mot individuel, intéressant, objectif, 

5 Salette Tavares, Irrar, Livraria Tigre de Pael, Lisboa, Maio de 2019.
6 Salette Tavares, Silêncio, in II Congresso dos Escritores Portugueses, Lisboa, Edição 

da Associação Portuguesa de Escritores executada por Publicações Dom Quixote, Dezembro 

de 1982, pp. 102-103.
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avec son histoire, son sens séculaire et son sens moderne, sa sonorité, sa 

résonance, son graphisme, ses lettres. Tout simplement le mot»7. Com este 

novo conceito da palavra «objetiva» — direi objetivada — ele propõe «um 

poema radical, positivo: umas palavras que brincam e nos ocupam»8. Sa-

lette Tavares inscreve-se perfeitamente nesta nova estética, o que se con-

cretiza pela sua colaboração nos dois primeiros números dos Cadernos de 

Poesia Experimental (1964-1965)9. Para além disso, a artista portuguesa 

mantém, ao longo da obra, tanto poética como narrativa, teatral e ensaís-

tica, uma ligação com pensadores de alcance universal, como, antes de 

tudo, Gabriel Marcel, que foi o seu mestre em Paris. Licenciou-se em 1948 

com a tese «Aproximação ao pensamento concreto de Gabriel Marcel», 

que viria a ser publicada nesse mesmo ano em Lisboa. Mais tarde, graças 

a uma bolsa da Fundação Calouste Gulbenkian, vai a França e a Itália es-

tudar Estética com Mikel Dufrenne, Étienne Souriau e Gillo Dorfles. Em 

1964, estuda em Nova Iorque arquitetura moderna com Philip Johnson. 

A seguir, em 1965, leciona Estética na Sociedade Nacional de Belas Artes, 

e publica as lições correspondentes, sem ilustrações, na revista Brotéria. 

Um livro com essas mesmas lições, mas completas, intitulado A Dialética 

das Formas e composto em 1972, pertence ao espólio. Salette Tavares ain-

da se correspondeu com o especialista francês das ciências da informação 

7 Eugen Gomringer, Constellations et Poèmes Concrets, tradução de Vincent Barras, 

premier manifeste paru sans titre dans la Neue Zürcher Zeitung du 1er août 1954, Eugen 

Gomringer & Éditions Héros-Limite, 2005, p. 202.
8 Ibid, p. 204.
9 Ver o excerto que publiquei na revista Colóquio Letras: «A aventura da “forma aber-

ta” em Salette Tavares». Revista Colóquio Letras, n.° 193, Fundação Calouste Gulbenkian, 

Setembro-Dezembro 2016, p. 39 à 50.
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e comunicação Abraham Moles e com o professor brasileiro de História da 

Arte Mário Barata, entre outros.

Esta secção da Poesia Visual e Espacial ficou a cargo da filha, Salette 

Brandão, a quem agradeço ter posto à disposição do projeto editorial a 

sua competência de grafista, a sua experiência de filha a acompanhar o 

trabalho da mãe, ajudando-a muitas vezes na realização das peças de 

poesia visual e espacial, e os meios do atelier «B2 atelier de design», que, 

com o apoio de José Brandão, tratou várias imagens do espólio. Obra 

Poética 1957-1971 já tinha uma secção de poesia visual e espacial inti-
tulada Brin       cadeiras  Brincade       iras. Mas a falta de qualidade das 

imagens a preto e branco e o número reduzido de peças levaram-nos a 

fazer um tratamento inteiramente novo. As fotografias provêm da Fun-

dação Calouste Gulbenkian, que cedeu um bom número de imagens, 

do espólio de Salette Tavares e do arquivo pessoal de Salette Brandão. 

Acrescentaram-se vários inéditos que não constavam da «Pequena An-

tologia» de 1963, como os poemas visuais «Barca», «La mer poisson» 

e «Poison», que foram realizados por Salette Brandão consoante as in-

dicações da mãe. Os dois últimos destes poemas ganharam forma para 

este livro, a partir do manuscrito de Salette Tavares. Foi-me contada por 
Salette Brandão a história da fabricação dos objetos da poesia visual e es-

pacial, verdadeiro artesanato na ausência dos meios técnicos de hoje em 

dia: recorte e colagem de letras, escolha de suportes. A artista fez muitas 

vezes apelo a verdadeiros artesãos, como para o poema «Ourobesouro». 

Ela estava muito interessada em executar o poema com placas de cristal 

justapostas, de forma a que as letras parecessem suspensas, e umas cam-

painhas de cristal para as exposições que se realizaram na galeria Divul-

gação em 1963. As campainhas, que tinham letras gravadas, «cristal que 

sou…», e que eram de cristal, partiram-se e o badalo de metal não fazia 

o som esperado. 
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Em 1979, a exposição Brincar na galeria Quadrum abrangeu as suas 

experiências cerâmicas e as suas esculturas, obras plásticas a que ela cha-

mou «diálogos criativos» e que incluiam colagens de lixo e conchas da 

praia com arames e restos de lâmpadas. Para a exposição, Salette Tavares, 

entre outras obras, conjugou o acrílico transparente como moldura ou 

parte integrante de algumas peças como «Supermarket» com três ratoei-
ras unidas por peças de acrílico; transformou um poema gráfico e sonoro 

no poema «Parlapatisse», verdadeiro objeto «verbivocovisual», tal como 

o concebera James Joyce e o explorou Haroldo de Campos no âmbito do 

Poema Concreto brasileiro. As peças de acrílico foram primorosamen-

te executadas por dois irmãos que trabalhavam no Museu de Marinha. 

Salette Tavares editou ainda poemas gráficos realizados em tipografia na 

gráfica Manuel A. Pacheco através de um amável admirador da sua poesia 

e competente profissional de apelido Pessoa, que transformou em tipos 

e em gravuras a maior parte das poesias gráficas de Salette Tavares. Para 

além disso, a artista encomendou umas serigrafias a Carlos Lacerda, que 

executou o «Aranhão», os «Efes», «A porta das maravilhas», o «Alcanta-

ril / Alfenim», «Os cágados» e, com os fotolitos, as colagens «Borboleta 

de Aranhas». Na montagem da exposição, estiveram sempre presentes 

as amigas Dulce D’Agro, dona da galeria Quadrum, e a sua colaborado-

ra Graça Carmona e Costa. Um senhor que trabalhava na Guarda Re-

publicana do Palácio de Belém pregou quadros, montou as divisórias do 

espaço em pano e suspendeu o «Maquinin» e a «Bailia». Conta Salette 

Brandão: «O «Maquinin» foi o primeiro poema em metal executado ori-
ginalmente em 1963 para a exposição de poesia experimental, na galeria 

Divulgação. Era uma peça de letras de alumínio enganchadas umas nas 

outras, em que cada verso se poderia ler na vertical. Conviveu sempre 

em família na nossa sala do Monte Estoril, suspensa num canto com um 

foco de luz para projetar a sombra na parede. Desse objeto existem apenas 
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as fotografias que José de Guimarães fez na galeria Quadrum. Durante a 

exposição desapareceram letras que seguiram nas algibeiras de visitantes.  

O «Alquerubim» e a «Bailia» em aço inox foram executados numa serra-

lharia em frente do AR.CO, escola onde a minha mãe ensinou durante os 

anos 70. Tanto o «Maquinin» como a «Bailia» foram para essa serralharia 

para serem restaurados e recuperados após a exposição Brincar, em 1979. 

Sei que nunca mais apareceram, pois a empresa faliu».

Nota-se, desde 2010, um interesse renovado pela poesia visual e es-

pacial de Salette Tavares, tanto que, com a ajuda de Salette Brandão, fiz 

o seguinte apanhado de diferentes exposições em Portugal e no mundo: 

—  Em 2010, Margarida Veiga realizou uma exposição sobre Salet-
te Tavares para o dia da poesia no CCB intitulada Desalinho das 

Linhas, para a qual se fez a reconstituição da peça «Maquinin».

—  Também se fez a reconstituição da obra «Bailia» através da me-

mória, dos desenhos encontrados no espólio de Salette Tavares 

e de fotografias. Realizou-se a réplica da maior peça de poesia 

espacial que pertence hoje à coleção Gulbenkian.

—  No centro de Arte Moderna Gulbenkian, de outubro de 2014 a 

janeiro de 2015, apresentou-se com a curadoria de Patrícia Rosas 

e Margarida Brito Alves e a participação ativa de Salette Brandão 

a exposição retrospetiva Poesia Espacial, o nome que Salette Ta-

vares deu aos seus objectos-poemas. 

—  O «Maquinin», assim como várias obras de poesia gráfica, em 

2019, estiveram em Barcelona na exposição da Fundação Joan 

Brossa.

—  Ultimamente no Brasil, tanto em Brasília como em São Paulo, 

Salette Tavares está presente em exposições de poesia. Em São 

Paulo, trata-se da exposição Farsa, Língua, Fratura, Ficção. Brasil- 

-Portugal, no Sesc Pompeia, que decorreu de 20/2020 a 30/01/2021.
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—  Em 2021, de 1 de junho a 23 de agosto, decorreu em Lisboa na 

Fundação Calouste Gulbenkian a exposição Tudo o Que Eu Que-

ro, Artistas Portuguesas de 1900 a 2020, manifestação que está 

programada para o Centre de Création Contemporaine Olivier 
Debré, em Tours, França, entre março e junho de 2022.

Este livro impulsa o acréscimo de visibilidade de Salette Tavares com 

a reunião quase exaustiva (nunca se sabe onde se esconderão mais alguns 

poemas…) da sua poesia. Ainda há livros de prosa por descobrir no seu 

espólio. A esfera da obra continua suspensa, convocando, algures no espa-

ço intersideral, novas descobertas.


