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do, Isabel Cristina Mateus não coabita 
necessariamente com pessoas, mas com 
personagens que são, afinal, a imagem 
furtiva de cada um de nós e que, por essa 
mesma razão, tal como sucede em Ensaio 
sobre a Cegueira, de Saramago, dispensam 
a individualização do nome  — temos, 
assim, personagens como a coronela, o 
guardador de promoções, a boazona do 
quinto esquerdo, o duo Dupond e Dupon-
da, o homem dos bíceps, a mulher dos ca-
belos de nuvem ou Popeye, the Streetman, 
entre outros.

Deste modo, a abertura ficcional, que 
não deixa de caracterizar estes textos, per-
mite sustentar a visão judiciosa da sua au-
tora sobre a forma, o sentido e o devir de 
um tempo ainda recente, assinalando por 
via desse aparente desvio representativo a 
presença da subjetividade como elemento 
estruturante da crónica enquanto género 
do discurso.

Se a crónica «constrói o tempo colec-
tivo, inscrito na História e no quotidiano, 
a partir de um olhar pessoal, por vezes, 
declaradamente autobiográfico»2, o seu 
investimento na lateralização ficcional 
desse olhar deve compreender-se como 
signo da pessoalidade do cronista, não 
deixando de constituir uma estratégia ar-
gumentativa passível de credibilizar, por 
via do discreto voo da verosimilhança, a 
grafia institutiva do real.

Em face do exposto, as crónicas de Isa-
bel Cristina Mateus não se pronunciam 
em exclusivo sobre a pandemia do novo 
coronavírus (no sentido em que não são 
necessariamente textos sobre), antes falam 
da vida do ser humano com pandemia 
incluída, o que não será talvez o mesmo. 
O  contexto pandémico que ainda hoje 
continuamos a viver não é, para a autora 
de Janela Indiscreta. Crónicas da Emergên-
cia, apenas um tema, mas sobretudo um 
lugar de fala, e este é talvez um dos mais 
interessantes aspetos deste belo livro, que, 

como toda a literatura, transcende a sua 
própria circunstancialidade histórica na 
exata medida em que nos ensina a com-
preender e a viver, ou melhor, a resistir. 
Por isso devemos lê-lo, evocando as pa-
lavras sábias de Pennac, «como quem se 
entrincheira, como quem recusa, como 
quem se opõe»3. Estas crónicas são um 
grito de resistência e um poderoso (e pes-
soalíssimo) testemunho deste tempo im-
ponderável que nos calhou viver. Para que 
tudo o que nele existiu deixe de faltar um 
dia sob o céu da eternidade.

Isabel Cristina Rodrigues

Notas

1 Manuel António Pina, «Algumas Coisas», Todas 
as Palavras. Poesia Reunida, Lisboa, Assírio & 
Alvim, 2012, p. 85.

2 Carina Infante do Carmo, «Autobiografar a Cró-
nica», A Visagem do Cronista. Antologia de Cró-
nica Autobiográfica Portuguesa (séculos XIX-XXI), 
Lisboa, Arranha-Céus, 2018, p. 12.

3 Daniel Pennac, Como Um Romance, trad. Fran-
cisco Paiva Boléo, Lisboa, Asa, 1993, p. 77.
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Com o propósito de assinalar o centená-
rio do nascimento de António Aragão, 
Rui Miguel Ribeiro, Rui Torres e Bruno 
Ministro reuniram, sob o amplo e dialo-
gante título de Obra (Re)Encontrada, um 
conjunto muito expressivo de textos que, 
tal como explicitado na nota de abertura, 
pretende dar resposta a dois objetivos: 
por um lado, fazer sobressair a vertente 
poética de uma obra que se caracteriza 
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pela multiplicidade de expressões que 
convoca; por outro, ressaltar a impor-
tância do papel do autor enquanto dina-
mizador inquieto e investigador perma-
nente. Esta não é, portanto, uma edição 
da poesia completa de António Aragão. 
Não se trata, igualmente, de uma reunião 
da não muito extensa (mas importante) 
produção ensaística do autor. É, em rigor, 
a continuidade de um minucioso trabalho 
de pesquisa, recolha e reedição que, tendo 
dado origem, em 2019, à publicação de 
um volume aumentado de Electrografias e 
à edição fac-similada de Os Bancos: Antes 
da Nacionalização, se encontrava já paten-
te na criação e manutenção do Arquivo 
Digital da PO.EX (www.po-ex.net) — 
onde, de resto, os organizadores recomen-
dam que se prossiga a leitura.

Tratando-se de um volume criteriosa-
mente pensado, vale a pena começar por 
refletir sobre a sua organização externa e 
no modo como esta (re)conduz o leitor 
a um universo textual que há muito se 
encontrava indisponível. Aragão teceu a 
sua obra em permanente diálogo — «o 
indivíduo que cria qualquer coisa, cria não 
apenas para os outros mas com os outros» 
(107) —, sendo para a sua cumplicidade 
criativa mais conhecida que nos remete 
o título: a que se estabeleceu ao nível da 
Poesia Experimental e, mais concreta-
mente, dos dois números da revista homó-
nima da qual foi coorganizador. Ao invo-
car a noção de poesia encontrada e sendo 
apresentado com um jogo tipográfico par-
ticular, o título relembra os leitores que 
hoje reencontram a obra de que se pode 
«encontrar poesia seja onde for» (97), in-
clusive nos «arre ! dores / de Mirakaum» 
(124). Mas abre, paralelamente, a possi-
bilidade ao encontro, novo ou renovado, 
com uma seleção de textos que, pela sua 
particular inacessibilidade, foram sen-
do alvo de um esquecimento acentuado: 
«Três Canções e Quatro Poemas» (13), 

«AB SURDANDO» (147) e «[Diante de 
não dizer nada…]» (151) são apenas al-
guns exemplos.

Ao compreender um avultado número 
de obras e dispersos publicados entre 1952 
e 1994, Obra (Re)Encontrada não apenas 
contribui para adensar a reflexão em torno 
de um momento particular no panorama 
literário português, como realça o caráter 
subversivo e inovador da produção indi-
vidual do poeta. Justamente por esse mo-
tivo, é significativa a reprodução, na con-
tracapa, de um poema (258) extraído de 
Metanemas. Nele, reconhecemos Aragão 
de costas, observando um corpo huma-
no esfolado e fragmentado: confronto do 
indivíduo com a fragilidade da espécie; 
(re)encontro do autor com a obra; poema 
que se (re)potencializa na sua atualização. 
Escolha que, em suma, enfatiza o caráter 
autorreflexivo da poesia do autor, ao mes-
mo tempo que corrobora a importância da 
leitura enquanto metaleitura.

Debruçando-nos agora sobre a organi-
zação interna, importa assinalar que Obra 
(Re)Encontrada segue uma orientação 
predominantemente cronológica, sendo 
cada publicação descrita de forma indivi-
dual, através de informações bibliográfi-
cas, paratextuais e contextuais específicas. 
Por outras palavras, não existe um seccio-
namento que vise separar, de forma vin-
cada, ensaios e poesia, obras individuais 
e coletivas, publicações em livro e noutros 
suportes. Ora, esta ausência de um crité-
rio assente numa classificação rígida em 
nada se revela trivial: «A hierarquia dos 
géneros foi afastada. As noções de sujeito, 
‘métier’, de técnica, de génio ou mesmo 
de talento desaparecem para dar lugar, 
não a outra estética normativa (claro!) 
mas, sim, ao considerando experimental 
onde o próprio ‘valor’ é posto em causa, 
desligado de qualquer carácter absoluto 
e simulado pela viabilidade do ‘proble-
mático’» (332). Perante uma obra que 
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persistiu na recusa de classificações, taxo-
nomias e géneros associados a um cânone 
literário dominante, o que esta organiza-
ção possibilita, de forma clara, é a leitura 
do trabalho de António Aragão enquanto 
poeprática — ou seja, como uma obra na 
qual teoria e prática, ação e pensamento, 
poética e poesia se fundem.

Estas questões conduzem-nos, ainda, 
ao desafio editorial — reconhecido pe-
los organizadores — que implicou este 
(re)encontro: o de reeditar em livro uma 
obra que, não tendo negado as valências 
desse formato, o extrapolou frequente-
mente. A forma como Aragão questionou 
os suportes tradicionais de publicação é 
significativa por múltiplas razões. Desde 
logo, porque as estratégias de circulação 
e difusão desses objetos são sintomáticas 
de um olhar profundamente lúcido face 
às estruturas de poder e institucionali-
zação, mas também porque a busca pela 
satisfação de determinadas coordenadas 
criativo-espaciais levou à criação de obras 
que, desestabilizando a estrutura sequen-
cial e temporal inerente ao formato livro, 
têm implicações profundas no ato de lei-
tura. Não se revela, por isso, estranho que 
o comprometimento com o objetivo de 
apresentar, «com a fidelidade possível 
— na composição e no conteúdo» (6) —, 
uma parte substancial do trabalho poético 
do autor tenha levado a não incluir arte-
factos como Poema Azul e Branco e Poema 
Vermelho e Branco (1970-1971). Existe, 
nestes objetos, uma dimensão experien-
cial (de reconfiguração, manuseamento e 
eventual destruição) que se perderia inevi-
tavelmente.

Isto não significa, porém, que tenham 
sido excluídas deste volume outras publi-
cações em que a leitura pressupõe um en-
volvimento físico por parte do leitor. Veja-
-se o caso do poema lúdico «Faça o Seu 
Avião» (239) ou dos desdobráveis Folhe-
ma 1 e 2 (1966-1967), em que a perda par-

cial das potencialidades de manuseamen-
to não inviabiliza, de modo algum, o apelo 
à intervenção criativa: «esta fala poderá 
ser preenchida / por quem estiver inte-
ressado / ou poderá mesmo servir para / 
anúncio ou qualquer propaganda» (130). 
O mesmo cuidado que preside à tentativa 
de conservar, numa escala de cinza, o jogo 
cromático presente em Folhema 2 encon-
tra-se, de resto, patente na reprodução de 
Mais exactamente P(r)o(bl)emas (1968), 
obra cuja materialidade se joga numa 
complexa interceção entre o visível e o 
invisível. A precisão com que se procura 
reeditar este volume é especialmente ní-
tida no modo como surgem apresentados 
os «P(R)O(BL)EMAS VISÍVEIS (ao longo 
do livro)»: a preservação do cromatismo 
dos desdobráveis e o respeito pelas dife-
rentes dimensões dos formulários (apro-
priados e consequentemente desviados) 
permitem uma aproximação à dinâmica 
proposta no original.

Numa obra em que «ler é igual a ver 
e ver é igual a ler» (308), cumpre ainda 
destacar que a não inclusão dos três vo-
lumes intitulados Electrografia (1990), 
previamente reeditados, não implica uma 
ausência de materiais que relevam o inte-
resse de Aragão pela «simbiose cumula-
tiva» (325) entre artista e fotocopiadora. 
A exploração de novos media — que se 
traduziu na criação coletiva da revista Fi-
ligrama (1981) e na participação ativa na 
rede transnacional de arte postal (mail-
-art) — é, aliás, constante no modo como 
o poeta encarou a dimensão visual do seu 
trabalho poético. Assim, a par de vários 
ensaios em que o autor se debruçou sobre 
estas questões, é de assinalar a inclusão 
de algumas das muitas «consequência[s] 
criativa[s] da acção conjunta do homem-
-máquina» (312): para além de Metane-
mas (1981) e dos poemas contidos em 
Toma Toma Toma 7 (1979), surge agora 
reeditada a sua participação na obra cole-
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tiva Joyciana (com Ana Hatherly, E. M. de 
Melo e Castro e Alberto Pimenta, 1982), a 
que se soma a série Attention (1984), per-
tencente ao Arquivo de Fernando Aguiar. 

Demarcámo-nos, até ao momento, do 
óbvio: representativa de uma pluralidade 
de técnicas, hibridismos e expressivida-
des materiais, a extensa obra de António 
Aragão, hoje parcialmente reunida, pare-
ce não ter recebido (ainda) a atenção que 
merece (por parte do público), nem toda 
a atenção que exige (por parte da crítica). 
Será justo afirmar, porém, que o interesse 
crescente pela PO.EX — em grande parte 
decorrente da disponibilização, em meio 
digital, das suas obras fundamentais — 
tem vindo a contribuir para o lento colma-
tar desse esquecimento. É fundamental, 
por isso, reconhecer: não obstante o facto 
de constituir uma excecional e urgente 
homenagem, Obra (Re)Encontrada apre-
senta-se, sobretudo, como um repto — e 
talvez o mais importante. Repto a que se 
(re)descubra e se (re)encontre uma obra 
que continua, como no passado, aberta à 
«interessada intervenção contemplativa: 
inter-acção: acto-mútuo de concordância 
criativa» (107).

Inês Cardoso

João Miguel Fernandes Jorge

RODEADO DE ILHA
Lisboa, Relógio d’Água / 2021

A vasta obra de João Miguel Fernandes 
Jorge (JMFJ), repartida desde o início 
por vários géneros cujas fronteiras se tor-
nam porosas, em momento algum deixou 
de evidenciar a sua forte matriz poética, 
convocando o leitor para um universo 
onde o diálogo da literatura com as artes 
visuais (a pintura, a escultura, a arquite-
tura, a fotografia…), a arte sacra, ou, até, 
a arte popular (incluindo formas rudi-

mentares, mas essenciais, de expressão 
artística), adquire uma rara e absorvente 
intensidade. É o que acontece no volume 
de mais de 300 páginas agora publicado, 
que vem somar-se a outros seus livros de 
temática açoriana. Aqui reúne o autor um 
conjunto heterogéneo de textos — ficcio-
nais, ensaísticos, memorialísticos, dia-
rísticos — escritos em alturas diversas, 
e nem todos inéditos, maioritariamente 
ligados aos Açores ou a figuras açoria-
nas, como Vitorino Nemésio, António 
Dacosta ou Canto da Maya. O título en-
globante, Rodeado de Ilha, aponta para 
uma circularidade aberta cujo eixo é um 
sujeito simultaneamente deambulatório 
e contemplativo, capaz de receber os es-
tímulos externos, por vezes discrepantes, 
que impulsionam a dinâmica criativa e 
de os investir num labor linguístico onde 
a pulsão visual está sempre presente. 
O  princípio estético do inacabamento, 
indissociável da descrença pós-modernis-
ta na autossuficiência da obra de arte, po-
derá explicar o gosto de JMFJ pela escrita 
fragmentária, liberta de uma organização 
coercitiva e inevitavelmente castradora 
de um pensamento que reivindica o luxo 
de uma certa indisciplina, como forma 
sofisticada de insubmissão. 

O livro organiza-se a partir das relações 
metonímicas que se estabelecem entre os 
textos, e não de uma estrita linearidade 
cronológica, ou do parentesco entre te-
mas ou géneros, de modo a fazer ressaltar, 
através de paralelismos, insistências, re-
tornos, o efeito da sua natural copresença: 
«E, agora, quando no meio dos cadernos 
vazios procurei um, deparei com este. To-
das as páginas estão limpas, à espera do 
deslizar do aparo e do negro da tinta. Fe-
rida, no entanto, encontrava-se a primeira 
linha da página primeira: ‘Açores, agosto-
-setembro de 1998.’ / […] Foi esse caderno 
aquele que trouxe para estes meus dias 
de verão de 2001; e em cujas páginas irei 


