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R. Lino 

Évora, 1952.
Vive em Lisboa.
Livros publicados pela autora: : Predação :/ Urânia, 
Nós e as Musas, ed. da autora, Lisboa, 2012, Daquira, 
frenesi, 1988, Paisagens de Além Tejo, Edições Rolim, 
Lisboa, 1986, Atlas Paralelo, Gota de Água/IN-CM, 
1984, Palavras do Imperador Hadriano, Centelha, 1984.
Participações/Inclusões: 100 Poemas para Albano 
Martins, Editora Labirinto, 2012 (:111); O Futuro em 

Anos-Luz, Antologia de Poesia Portuguesa, selecção e or-
ganização de valter hugo mãe, Quasi Edições, 2001 
(:146, 147); O Selo, # 1, 1993 (:28); Vértice, II Série, 
# 20,  1989 (:106,107); Sião, organização e notas 
de Al Berto, Paulo da Costa Domingos, Rui Baião, 
frenesi, 1987 (:178-180); Raiz e Utopia, # 13-14-15-
16, 1980 (:136,137).
 

Apresentação 

A poesia desta autora é de uma  intensidade pouco habitual 
entre nós. Em Baixo-Relevo, podemos perguntar-nos: que raízes e 
caminhos abre a língua destes versos nas palavras do seu dizer? 
Que vozes e circunstâncias se acolhem no relevo de cada poema?

Ficha técnica
Género: Poesia
Ano: 2013
Colecção: azulcobalto
Número de edição: 13
ISBN: 978-989-8592-19-4
Dimensões: 11x15 cm
Nº de páginas: 40
PVP: 6,45 €

Excerto
apontadas para a voz do tempo
as paredes da memória
alimentam-se
das sementes da terra
tão detalhada e rigorosamente
como o movimento das pálpebras;
os ossos da voz rasgam o silêncio das palavras
e é no relevo do tacto

que olham e que dizem
como os destinos da vida
se abrigam sob o gesto da morte
numa terra solar
onde as sombras
têm a veemência da luz.
[Arte Poética I]
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Leituras, notas críticas
A demora conferiu aos poemas uma espécie de serenidade onto-
lógica, a da sobrevivência ao passar do tempo, o mais implacável 
dos crivos (já o dizia Horácio). Esta é uma poesia discreta, esqui-
va, felina no modo como segue «o movimento dos pássaros» e das 
coisas, próxima do «silêncio das palavras» rasgado pelos «ossos da 
voz», atenta aos «leves acasos que acenam», mas também ansiosa 
por se misturar com «essas terras de aluvião» em que confl uem 
todas as escritas do passado, de Li Po e Bashô a Camões, Sá de 
Miranda ou Kavafys.
[José Mário Silva, Expresso/Atual, 23 de Fevereiro de 2013]

Revista NOVOS LIVROS
Entrevista a propósito de Baixo-Relevo
1 - O QUE REPRESENTA, NO CONTEXTO DA SUA 
OBRA, O LIVRO BAIXO-RELEVO?
2 - QUAL A IDEIA QUE ESTEVE NA ORIGEM DESTE 
LIVRO?
Assumindo que tal possibilidade me é concedida enquanto 
entrevistada, vou incluir, numa única resposta, as duas primeiras 
perguntas. Existem entre elas tantos laços - de causas, de efeitos 
e de reiteradas insistências-, que tenho alguma difi culdade em 
separá-los, tanto mais que, em poesia, são muitas vezes os versos, 
nossos ou de outros, que dão origem à fala das ideias.
Baixo-Relevo, corajosamente publicado este ano pela Companhia 
das Ilhas, acabou por ser um pequeno livro de homenagem decla-
rada à escrita e, em particular, à escrita poética; ao seu trabalho 
de criação, de destruição e de recriação; aos seus modos específi -
cos de fazer respirar as palavras e o tempo. Os nomes que evoco 
(explicitados ou apenas sugeridos) fundaram, em mim, preferênci-
as e rejeições. É, também, e mais uma vez, um livro de vozes anó-
nimas e de circunstâncias que desaguam nos dias do meu corpo, 
nos do meu país e nos do planeta em que vivo, escrevendo-as ora 
a partir de “tanto sonho / que gera por isso o que falta / e que às 
vezes é medonho”, ora a partir das “alegrias que eu vi / quando 
em cheio lhes acertavam / todas as horas da fantasia”.
Este livro, que acolheu dois poemas mais antigos do que ele, aco-
lheu, igualmente, alguns poemas que fui escrevendo enquanto me 
encaminhava para, ou atravessava, a construção de outros livros: 
num primeiro momento, os dois últimos publicados na década 
de 80 do século passado; num segundo momento, :Predação: / 
Urânia, Nós e as Musas, publicado em Setembro de 2012. Talvez 
seja esta a outra explicação para que, nele, apareçam duas “artes 
poéticas”.
Quanto ao título, faço votos para que seja o decifrado enigma da 
viagem que é proposta a cada leitor.

3 - PENSANDO NO FUTURO: O QUE ESTÁ A ESCREVER 
NESTE MOMENTO?
Não sei muito bem o que seja o futuro. Talvez o futuro seja o que 
eu quero como alimento ou como repúdio do que me é presente 
(e esta é uma época em que somos terrivelmente confronta-
dos com a necessidade de procurar alimentos e de aprofundar 
repúdios). Nestas dinâmicas, incluo tudo o que, nos caminhos 
do humano, nos confronta com o ser híbrido que somos: gente 
cuja cara já não é focinho; gente cujo focinho já foi desfi gurado 
pela cara; gente que disfarça o focinho com a cara; caras que se 
esforçam por ser caras, à procura de caminhos que permitam re-
constituir a sua estilhaçada humanidade. Neste momento, quero, 
fi nalmente, concluir Mapas - ou, antes, os Mapas é que querem, 
agora, chegar à sua conclusão. Quando o fi zer, concluirei tam-
bém o painel de que fazem parte os livros Palavras do Imperador 
Hadriano (1984), Atlas Paralelo (1984), Paisagens de Além Tejo 
(1986) e Daquira (1988). A seguir, tenho mais livros ‘em percur-
so’. A relação que tenho com o tempo dos meus versos não é 
linear: umas vezes são eles que esperam por mim; outras, sou eu 
que espero por eles; ainda outras, sabemos que temos de fi car à 
espera; outras ainda, não sabemos o que seja esperar...
[R. Lino, Lisboa, Março de 2013]


