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Apresentação
 

Segunda obra de um dos mais promissores jovens poetas açorianos, 
Leonardo, natural da ilha de São Miguel. Publicou o livro há-de fl utuar 
uma cidade no crepúsculo da vida, colectânea de poemas e prosas 
curtas, em 2013.
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Excerto

sessenta e muitos apedrejados
pelo jantar dentro sobra o sol
tão crepuscular e envelhecido é tudo
abandonada a casa/abandonado o corpo
continuam os cães nas noites navegando
os uivos que ligam o inverno
às estrelícias reabrindo a primavera
as ruínas
a ressurreição das folhas
o ouvido à porta da fecundação

Âmbula
[: pés, punhos, tórax: 
manicómio/manicórdio]

Leonardo

A Companhia das Ilhas apresenta

Leonardo

  É natural da ilha de São Miguel. Publicou o livro há-
de fl utuar uma cidade no crepúsculo da vida, colectânea de 
poemas e prosas curtas, em 2013.
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Leituras, notas críticas

Os Poetas são gente do futuro. Gente-ferramenta, que tem função 
na sua arte. Não é que a arte tenha que ter função. Mas quando 
a musa aponta ao alvo, não só é certeira, como também suplanta 
tudo o mais. E a função dos Poetas é a de matar verbos, particu-
larmente pretéritos. São, portanto, gente do futuro. Que inova 
quebrando e, na impossibilidade de inovar, regressa, destrói e 
reconstrói em novas possibilidades. Gente, pois, da ordem dos 
arquitectos, cujo objectivo é o de erigir, sem que se descuidem 
da utilidade do verbo arrasar. Por vezes chegam a ser, imagine-
se, relevantes. Nada que seja de se apreciar terá que preencher 
esse requisito. Mas a relevância acaba geralmente por pertencer 
àqueles que sentem o desconforto, o alergénico urredo quando 
rente ao conformismo.
Leonardo será dessa estirpe de gente do futuro. Irreverente, 
inconformado, destruidor, construtor. Convém, pois, debruçar-
mo-nos sobre os seus objectos de irreverência, inconformismo, 
destruição e construção. E o objecto em Âmbula é algo entre o 
sagrado e o profano. Um objecto misto, portanto, como o próprio 
mundo na sua dualidade de ser. Isto faz com que Âmbula inte-
resse a quem se arrisque à poesia, ou ao fi lósofo, ao antropólogo, 
ao fenomenologista, ao psicanalista, enfi m, ao artista investigador 
ou vice-versa, desejoso de conhecer as dimensões possíveis da 
existência humana.
Seria, também, vão discorrer acerca das palavras de Leonardo 
sem termos em conta o carácter sagrado da própria Língua; e, 
por sagrado, não nos referimos a índoles dogmáticas e rígidas. 
Remetemo-nos sim ao respeito na aproximação a essa estrutura 
que edifi ca o Homem e o Homem nas sociedades. As incursões 
na etnologia cultural mostram que as reacções que temos diante 
do mundo são condicionadas pela cultura e, em última instância, 
pela História, seja essa a que temos como comum, seja a indivi-
dual. E o que será a poesia que não uma reacção, como o é um 
espasmo ou o soluço quando nos falta o ar; ou a mioclonia, esse 
supetão das pernas quando o corpo estranha o imposto do ador-
mecer; ou a mão estendida na amizade, o fechar dos olhos no 
impacto iminente, a própria respiração ou a força motriz que nos 
pulsa o coração no peito. Não será o acto poético algo da mesma 
condição? E se sim, não deverá depender, então, do sujeito, da 
cultura, da História? Pois assim o é na escrita de Leonardo. Mon-
tam-se narrativas em reacção, defensiva, ofensiva, mas sempre 
do lado de uma verdade a que se almeja. Não há espaço para a 
contemplação sem que a mão vá às tintas e entre pelo quadro, 
pintando a boia vermelha na marítima paisagem de tempestade, 
quebrando os azuis com a sua gravidade sanguínea.
Eliade diz-nos, precisamente no seu O Sagrado e o Profano, que 
“instalar-se em qualquer lado, habitar um espaço, equivale a 
reiterar a cosmogonia e, portanto, a imitar a obra dos desuses” - 
daí resultará a decisão existencial de escrever e, mais ao caso, de 
escrever poesia. Tenta, pois, o poeta de Âmbula tomar lugar a 
deuses, prestando-lhes homenagem - o que não é feito fácil, tendo 
em conta o assumido paradoxo nesse intento.
Vamos, pois, ao feito. Âmbula - galheta; ampula, cibório, píxide, 

vaso onde são guardados os santos óleos dos catecúmenos, en-
fermos e crisma, bentos pelo bispo nas quintas santas. Lê-se, em 
discretas descrições, que é um cálice geralmente arredondado., 
geralmente dourado, geralmente com uma tampa de cruz ao cen-
tro, mediante variações. Por cima, um véu indicando a sacraliza-
ção. O que não fi gura nas descrições é que tal vaso se faça de pés, 
punhos, tórax; ou que se use na transfi guração de um manicómio 
para um manicórdio. Mas é esta a estrutura, a orgânica, deste 
vaso-livro, desta Âmbula. Assim o lemos no índice, a desconcer-
tar, ainda mais, com os seus subtítulos alegóricos: revisitação do corpo 
fraterno, visualização das labaredas, algumas notas biolíricas, algum motor.
Inaugura-se a viagem com fotografi as/imagens e tradução. Um 
exercício tão antigo quanto a humanidade. A leitura do cosmos, 
das nuvens, dos rasgos nas mãos ou em folhas, a adivinhação 
pelas entranhas, enfi m, a procura projectiva e retroprojectiva de 
signifi cado, do simbólico, é coisa própria da espécie e o acto ine-
xoravelmente comum aos poetas, sejam esses de condição mística 
ou de terrenos bucolismos. Depois dos invernos, a memória treme nos 
interiores das chuvas caídas - é uma frase dirigida, na segunda pessoa, 
a alguém, quem sabe ao leitor; talvez em metanóia, uma nota do 
escritor para si mesmo. A acção da memória é o tiritar no líquido, 
esse já actuado, já caído, agora inerte, irrecuperável como o 
próprio passado. Começa-se aqui uma angústia que cobre toda 
a frase de todo o poema em Âmbula. Uma angústia destilada 
de uma passagem de um tempo por nós, de pessoas por nós, de 
ideias por nós. Mas tudo de passagem. E nós também. Mas esta 
frustracional condição, escolhida ou presa ao destino, é bem pes-
soal a este poeta: (…) naquele país ou continente podíamos caber todos/e 
mesmo assim/escondi-me há muito tempo na esquina de nuvem negra… E, 
mais à frente: (…) não te iludas/em nenhuma geografi a podemos caber 
todos… E deste paradoxo de não pertença, de exílio em esquina 
de nuvem negra, rebrota, como sempre, a memória da infância 
num dos meus versos favoritos: mas se desceres comigo à infância/verás 
como a ribeira me percorre ainda os centímetros a infi nidade/e aquelas casas 
que ali viste/os meus olhos nunca deixaram de as povoar… Não sei se falo 
do poeta se da personagem do poeta, que se tocam decerto, mas 
não nos interessa saber em que extensão, quando digo que ele 
estabelece aqui, recorrentemente, um diálogo connosco ou consi-
go próprio; uma conversa sem medo de um passado, sem receio 
do presente, e sem temer alvitrar o futuro: com o passar dos anos/
deixarás de ver as casas ou as pontes/até as fotografi as/escurecerão como um 
crepúsculo contínuo/e mais tarde ou mais cedo/descobrirás/que os poemas 
que murmuram e amanhecem a eternidade/não trazem consigo nenhum mapa 
fecundo.
Segue-se para fi at nox - latim a assinalar que se faça noite, negan-
do a luz, a clarividência, no manicómio. E aqui entramos para 
um registo claramente diferente; para um lugar onde a demência 
é ouvida como se fosse uma consciência de maior condição, tal 
como em qualquer lugar onde se leiam escrituras. Aliás, diz-nos 
o poeta, acordado ou ensandecido: será um acto litúrgico/fechar um 
livro?/ e começá-lo será/demoníaco? Aqui redobra-se a dicotomia do 
sagrado e do profano, como se as duas instâncias fossem cicli-
camente complementares, da mesma maneira que a inspiração 
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pede a expiração. Respirar será, aqui, ter que se render tanto ao 
litúrgico como ao demoníaco. Faz-se por aqui, nesse capítulo in-
quieto, uma leitura nocturna por, nas suas palavras, ser a noite o 
calabouço dos desassossegados. E Leonardo é um desassossegado, 
como o deve ser o poeta.
Em pés - revisitação do corpo fraterno, um poeta-Édipo, enquanto 
Homem, olha um deus, o seu, e duvida, mas não mata esse Laios, 
limita-se, com ganas, a se colocar aos seus pés e, nessa geografi a 
tornada sanguinolenta por um prego-crivo, anuncia com brilhan-
tismo: a verdadeira geografi a é a carne do que amamos. Ainda esse poeta 
fala do materno como se fosse a própria Jocasta: são os mais longín-
quos motores maternos que desembocam no acaso por onde passam. E nessa 
triangulação acresce o fraterno - intruso dessa geografi a onde 
antes havia, falsa, a solidão. É no estômago deste capítulo que 
remexe o meu poema favorito de Âmbula - devo admiti-lo, por 
honestidade - um cenário bélico de delirante feito em círculo, tra-
çado em esfera. A frase bem rasgada: só da coragem se valem porque a 
distância entre os homens/é uma inocência que as armas não compreendem, é 
ariete ou boa amostra da brutalidade a que nos expõe quem nos 
quer despertos. Um louco vê o que um louco vê, diz-nos o poeta, 
mas a visão aqui nestas linhas é apocalíptica no sentido etimoló-
gico grego da palavra: é uma abertura de olhos, ainda que esses 
olhos se abram para o escuro. 
Em punhos, vêem-se as labaredas. Assim o indica o subtítulo e nes-
sa infernal narrativa nos coloca o poeta. Infernal ou imperdoável, 
que é algo que habita a natureza do inferno. Assim é o narrador 
que não poupa ninguém numa viagem ancestral: a História, que fogo 
impossível!, diz-nos. Leonardo não se descuida do efeito das suas 
próprias palavras, ele próprio confessa: a bala dos poemas que desferes 
no peito dos outros termina o seu trajecto no teu próprio coração.
O tórax será sempre lugar de coisas essenciais e assim o é esta par-
cela do vaso sacralizante. Considerações todas a peito e a preceito 
de alguém que se pensa e que pensa o outro. E, fi nalmente, do 
manicómio ao manicórdio, este último literal e fi gurativamente 
instrumental. Aqui a noite absoluta arde e regressa-se ao cais, ou 
como nos diz Leonardo, talvez ao caos.
Um teólogo terá um texto fabuloso sobre Âmbula. Um sociólogo 
terá um texto fabuloso sobre Âmbula. O fi lósofo, o psicólogo, o 
poeta vizinho, todos terão textos fabulosos sobre Âmbula. Todos 
beberão da mesma fonte sabores diferentes. É, assim, tão comple-
to este livro. 

Eu, que não sou religioso nem poeta, conquanto homem, pessoa 
de pessoas e escriba, tomei da Âmbula a sua mensagem, sacrali-
zada na dúvida, na fragilidade, na brutalidade que é ser-se gente 
no mundo. Leonardo habita esse quarto ou vaso religioso, obri-
gando-nos a sentir o nocturno, a noite, a sombra; é assim a sua 
escrita. É aí aonde, mais do que nunca, habitamos neste bravo e 
novo mundo. Camus dir-nos-ia que não há sol sem sombra, e que 
há que conhecer a noite. A quem a queira conhecer, verdadeira-
mente, aventure-se na Âmbula, sem medo ou preconceito. Leo-
nardo é anti. Anti-muito senão anti-tudo, porque é nessa posição 
que se questiona ou que se coloca quem questiona e, embora seja 
uma posição de inúmeros perigos, e uma à qual devemos também 
ser críticos, que não seja para salvar o próprio poeta dos perigos 
a que ele se expõe, é também uma de valentia, de profunda cora-
gem e da qualidade de um antí-doto com uma caneta viperina às 
voltas na Língua; um antídoto ao conformismo, ao cristalizado e 
à métrica, coisas às quais devemos apenas o abandono. 

 [João Pedro Porto, texto de apresentação de Âmbula, em 28 de Outubro 
de 2015, na Livraria Solmar, em Ponta Delgada]

 MELHOR BIBLIOGRAFIA DO ANO

Num livro repleto de pormenores tão deliciosos quão arriscados, 
o jovem poeta Leonardo (n. 1993, Ponta Delgada) resolveu incluir 
uma bio-bibliografi a [algum motor] onde cabem amigos, leituras, 
infl uências culturais de ordem diversa. Tem tanto de bibliográfi co 
como de agradecimento, este momento mor que termina assim: 
«as ruínas da casa primeira, o cavaleiro do apocalipse que regres-
sa / ao império em chamas, mãe / e demais amigos e entidades 
e gratidões e artes e perícias e equívocos, / cegos, reordenados, 
parafraseados, orbitando, noite: / oxi oxi, eu bem sei que erro 
// (2013-2015) // ab imo pectore, // leonardo». A edição de 
âmbula [: pés, punhos, tórax: manicómio/manicórdio] (Outubro 
de 2015) coube à Companhia das Ilhas. Só fi camos a saber quem 
é o autor quando chegamos ao fi m. Bom e estranho livro.

[Henrique Manuel Bento Fialho, Bloque Antologia do Esquecimento: 
LIVROS: O MELHOR DE 2015 - Os http://universosdesfeitos-
insonia.blogspot.pt/2015/12/livros-o-melhor-de-2015.html]


