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Apresentação 

Esta colectânea poética surge como o bater da borboleta do 
robot. No esvoaçar das asas da interrogação de como hoje vêem 
o Mito do Desejado, aos poetas, escritores e demais, parou-se 
o voo e lançou-se um desafi o/convite na página ÀMARGEM 
no facebook, a enviarem um poema inédito sobre o tema: D. 
Sebastião – O Desejado. A este desafi o responderam «33» criativas 
criaturas, oriundas de dois continentes: o africano e o europeu. 

[Jorge Aguiar Oliveira, do Prólogo]
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Excerto

Quando era pequeno,
tinha um cavalo de madeira
chamado Sebastião.
Juntos éramos um país:
eu as pernas,
ele o nariz.
Viajávamos meio mundo pela manhã
e outro meio pela tarde.
À noite rumávamos até ao sentimento,
coisa que era só nossa
pois ambos éramos menino-macho:
ele pau, eu nevoeiro.
O tempo passou,
não sei o que lhe aconteceu,
não sei o que me aconteceu.
Quando me sento sozinho
num canto da minha cabeça,
ainda o ouço relinchar.

 [F. S. Hill]

O DESEJADO 
Robot Bimby
Jorge Corvo Branco (org)

A Companhia das Ilhas apresenta
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Leituras, notas críticas

ESTES CAMINHOS NÃO SE ESTREITAM

Longe de um momento de esplendor, com a frouxidão das co-
mendas que foram úteis a um ânimo de renovação, a edição de 
poesia entre nós tem-se, curiosamente, prodigalizado na publica-
ção de volumes colectivos.
Reclamam se antologias a torto e a direito, num pretenso esforço 
de panorâmica, dar a conhecer as novas vozes. Os critérios de se-
lecção são os mais frágeis, fi ca a tona um suposto pluralismo, mas 
boa parte destes volumes não nos deixam mais que a sensação 
de ver sacos de gatos lançados ao rio. Só rara ou muito timida-
mente assumem uma perspectiva crítica ou urgência comum. Do 
lado das excepções, a Companhia das Ilhas acaba de publicar 
uma «colectânea poética sebastiânica». Sob um título risível, O 
Desejado, Robot Bimby – com uma capa e fotografi as que sobre-
carregam o volume de um negrume entre o macabro e o piroso, 
abre com um tumultuoso e mal resolvido prólogo de Jorge Aguiar 
Oliveira, contando com 33 colaborações reunidas na sequência 
de um repto lançado no Facebook. A premissa em si não auspicia 
mais que outra publicação anódina, mas acontece que a temática, 
com todos os seus ecos disfóricos, abre caminho a um peculiar rol 
de personagens que emergem dos poemas, contracenam entre si e 
se expandem, numa inventiva reavaliação desse desesperado mito 
e fi gura que prova, afi nal, ser ainda um instigante vulto entre 
nós. Se o prólogo, que se alça em tom de manifesto, acaba por 
perder-se num espinhoso e atabalhoado exercício revisionista, os 
melhores poemas aqui reunidos deixam de lado a fala dos arau-
tos, montam breves encenações fortemente pessoais, muitas vezes 
emprestando um novo fôlego ao rei menino, a criança doente de 
grandeza, esmagada pela realidade. «Fomos sempre lunáticos, 
lunáticos do passado e lunáticos do futuro», disse Cesariny, poeta 
que teve a inspiração de reconhecer nos portugueses um «povo 
menino». («Mas depois não dá para ser país, não é? Como a Ale-
manha.») Os melhores poemas aqui expõem o absurdo da acusa-
ção feita no prólogo de que «da política foge hoje a esmagadora 
maioria dos novos poetas lânguidos portugueses». Poucos destes 
poemas se deixam arredondar num simples jogo de denúncia, 
talvez porque fi cou já claro que o que acaba por ser verdadeira-
mente político é a sensibilidade, essa educação que ao levantar os 
olhos do poema lê com melhor atenção o mundo. Diz JAO que 
os novos poetas «escrevem sobre um real psicodelicodoce (…) 
envoltos em angústias existenciais». Felizmente, esta conversa cai 
num saco furado no próprio volume que pretende encaminhar, 
e os que são gatos aqui vão, como seria de esperar, cada um pelo 
seu caminho.

Diogo Vaz Pinto [jornal i, 3-10-2015]

•

O DESEJADO

Olho para a estante e vislumbro diversas antologias. Umas re-
fl ectem países, concentrando-se em épocas específi cas ou arris-
cando vistas gerais (China, Grécia, Reino Unido, Cuba, Suécia, 
Espanha, Colômbia, União Soviética, América, Canadá, França, 
Brasil, Irlanda, Marrocos…), outras focam-se em géneros (Surre-
alismo, Experimentalismo, Abjeccionismo...), havendo delas que, 
dentro dos géneros, busquem tendências (humor negro, erotismo, 
satanismo…); almejam-se perspectivas universais e universalistas, 
concentram-se esforços em temas específi cos (amor, guerra, mor-
te, música, tempo, saudade, mar…), intentam-se fi xações e não 
raramente se resvala numa inglória luta contra o esquecimento. 
Enquanto autor, já ofereci os meus esforços a antologias com poe-
mas de amor (mais que as desejáveis), antologias em memória de 
autores, antologias sobre gatos, antologias sem tema, simplesmen-
te antológicas, com o intuito mais ou menos capaz de dar a ver e 
de divulgar. Prefaciei duas (esta e esta, posteriormente reeditada 
em árabe), apresentei os autores de uma outra. E sempre me faço 
a mesma pergunta: para que serve uma antologia? E sempre me 
respondo da mesma maneira: exactamente para o mesmo que 
serve um livro, ou seja, para ler. 
A Colectânea Poética Sebastiânica organizada por Jorge Corvo 
Branco é uma dessas antologias em que mais sinto fazer sentido 
ter participado. Diversas razões o podem explicar, sendo que 
nenhuma se explica pelas razões que normalmente justifi cam as 
antologias. Não há neste volume nenhuma intenção panorâmica, 
muito menos a de dar a conhecer vozes recentes. Entre as vozes 
aqui escutadas, ressoam as de autores que já andam nisto há anos 
(Carlos Alberto Machado, José Emílio-Nelson, Manuel Fernando 
Gonçalves, Paulo da Costa Domingos, R. Lino ou Rui Baião, 
para me cingir aos portugueses) e não sugerem qualquer vontade 
de ser dados a conhecer pela participação em O Desejado – 
Robot Bimby (Companhia das Ilhas, 26 de Setembro de 2015). 
Os próprios critérios de selecção denotam uma atitude desviante 
que nada tem que ver com as práticas gerais de reunir amigos em 
torno de um totem, tendo a chamadafacebookiana (metodologia 
já de si sufi cientemente irónica para nos alegrar) resultado em 33 
colaborações tão heterogéneas quão heterodoxas. Número místi-
co, portanto, onde a improbabilidade acontece: temos fi nalmente 
em Portugal uma antologia com poetas de origem africana. 
A inclinação desmesurada para o Brasil encontra, neste volu-
me, um contraponto saudável, pelo que merecem uma menção 
especial os autores Abraão Vicente (Cabo Verde), Abreu Paxe 
(Angola), Cremildo Bahule (Moçambique), Daniel Rocha (Cabo 
Verde), Emílio Tavares Lima (Guiné-Bissau), Goretti Pina (São 
Tomé e Príncipe),Josemar Domingos (Angola), Manuel Jesus 
(Moçambique) e Tchalê Figueira (Cabo Verde), reproduzindo-
se em dois casos os originais crioulos e as respectivas versões 
portuguesas dos poemas. É um progresso que deve ser sublinha-
do, sobretudo por ser espantosa a ignorância que continuamos a 
alimentar das práticas poéticas levadas a cabo em países de língua 
ofi cial portuguesa que não o Brasil. Que isto aconteça 600 anos 



Rua Manuel Paulino de Azevedo e Castro, 3
9930 – 149 Lajes do Pico, Açores, Portugal

TM +351 912 553 059 / +351 917 391 275
TEL +351 292 672 748

www.companhiadasilhas.pt
companhiadasilhas.lda@gmail.com

depois da conquista de Ceuta (1415), com o país a divertir-se no 
balancé do saudosismo heróico, numa antologia onde o foco recai 
sobre Sebastião de Portugal, o derrotado de Alcácer-Quibir (data 
que talvez merecesse festejos ao nível dos patrocinados 600 anos 
de Ceuta) a quem devemos a perda da independência nacional, 
demonstra uma perspectiva crítica da história nacional com a 
qual não podemos deixar de nos congratular. 
Mas se há pormenores nesta antologia que marcam a diferença, a 
epígrafe pedida de empréstimo ao marroquino Tahar Ben Jelloun 
é certamente um deles. O cuidado gráfi co, com uma distribuição 
equilibrada de imagens assinadas por Jorge Aguiar Oliveira, é 
outro desses pormenores. Assim como o cromo, a páginas 85, 
de um Sebastião actual, negro de pele, sentado entre detritos, 
com um enforcado em pano de fundo e uma ratazana morta 
aos pés. São imagens de um mundo que o prólogo, igualmente 
assinado por Jorge Aguiar Oliveira, se encarrega de enquadrar 
com acentuada acutilância: «A epopeia deste país amaldiçoado 
de mística espiritual, acarreta nas entranhas o fado fantasma do 
Destino, continuando ainda hoje a picar os dias. (…) A falida 
cultura europeia tudo tem saqueado em nome da solidariedade, 
construindo à socapa o desejo antigo de erguer uma ditadura 

nacional-socialista, agora travestida de democracia-cristã. (…) 
Este não nobre, mas, Novo Povo de drogados, em euros, indi-
ferentes a quem são escravos, serviçais dum qualquer ditador 
mascarado de democrata (coitado do Walt Whitman) dirigem-se 
às urnas de corda ao pescoço e fones nos ouvidos, surdos pela 
cegueira, entregando o seu anémico voto, só útil, aos adamastores 
capitalistas» (pp. 13-17). 
A uma poesia do “real psicodelicodoce” envolta “em angústias 
existenciais” procurou, então, responder-se com uma poesia de 
rara consciência política. Na mais nobre acepção da palavra, ou 
seja, uma poesia atenta ao seu mundo, capaz de o reproduzir, 
acusar, testemunhar, sem se ensimesmar em paisagens interiores 
melancólicas ou contemplativas e anódinas visões do Para®íso. 
Pela parte que me toca, é tanto um gosto como um orgulho ter o 
nome associado a tal objecto.

[Henrique Manuel Bento Fialho, bloque Antologia do Esquecimento http://
universosdesfeitos-insonia.blogspot.pt/2015/10/o-desejado.html, em 
2015-10-07]

•

MELHOR GUARDA DO ANO
Quase sempre reduzida à pobreza da página em branco, a 
guarda mereceu uma especial atenção na antologia “O Desejado. 
Robot Bimby”, colectânea poética sebastiânica organizada por 
Jorge Corvo Branco e publicada pela Companhia das Ilhas (26 de 
Setembro de 2015). Rara é a beleza desta guarda.

[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]
 


