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Alexandre Borges e Nuno Costa Santos 
– dois poetas, uma editora 

A editora a que o título se reporta é, naturalmente, a Livra-
mento, inaugurada em 2005 com dois livros de poemas: Os dias 
não estão para isso, de Nuno Costa Santos, e Heartbreak Hotel, 
de Alexandre Borges.

Se tivermos presente que a Livramento era uma iniciativa do 
próprio Nuno Costa Santos, é caso para pensar o que ela repre-
sentava enquanto projecto que pretendia definir um campo de 
intervenção pública, controlando o processo de um livro nas suas 
diferentes fases, da produção à entrada em circulação. Quinze 
anos depois, e por referência interna aos Açores, alguma coisa 
mudou em termos editoriais com a Companhia das Ilhas (de Carlos 
Alberto Machado e Sara Santos) e as Letras Lavadas Edições (de 
Ernesto Resendes), mas não consigo bem avaliar a dimensão e 
a escala do que se alterou em termos de circulação e acesso ao 
livro fora de ilhas como a Terceira e S. Miguel, onde é possível 
dispor de Livrarias. É certo que as vendas on-line podem suprir, 
do ponto de vista comercial, a ausência de livrarias locais, mas 
não o espaço de convivialidade e a experiência de circular entre 
estantes, folhear um livro e descobrir nele um parágrafo ou uma 
frase capaz de nos tornar para sempre íntimos de um autor. 

O livro de Nuno Costa Santos surge na bibliografia do autor 
após a publicação de Dez Regressos (Lisboa, Edições Salamandra, 
2003)130, um conjunto de cinco histórias «endossáveis», cada uma 

130 As Edições Salamandra, de Bruno da Ponte, desempenharam um papel fundamental 



urbano bettencourt | obras i

-  348 -

delas recontada segundo o ponto de vista particular de diferentes 
personagens intervenientes. Já aí eram evidentes os traços de um 
«realismo urbano» que não impedia, no entanto, uma certa deriva 
insular, marítima, subtilmente insinuada no discurso narrativo 
– a mesma que de igual modo aqui se inscreve como evocação 
na terceira das quatro secções por que se encontram distribuí-
dos os poemas de Os dias não estão para isso (exactamente por 
esta ordem): Para os queixumes; Para os outros; Para os afectos, 
memórias; Para os conselhos. 

As epígrafes (de Fernando Assis Pacheco, Alexandre O’Neill 
e Raymond Carver) que abrem o livro de Nuno Costa Santos dão 
indicações sobre um sentido possível em que o autor pretende 
vir a ser lido, de algum modo orientam a caminhada do leitor, 
ao mesmo tempo que argumentam com a autoridade alheia em 
defesa do poeta. Ora, o que essas epígrafes caucionam é a reali-
dade de um discurso marcado pelo forte prosaísmo que dá expres-
são ao quotidiano, também ele prosaico, de uma vivência urbana 
rotineira e sem alcance, sem transcendência (para servir-me de 
um termo do autor). 

O poeta que se afirma ao longo de Os dias não estão para isso 
é, na verdade, um parente afastado de Cesário Verde. Mas, ao 
contrário do que diz o senso comum, quem sai aos seus também 
degenera: o poeta de hoje não sabe já de canastras nem de varinas 
hercúleas, não se compadece com a tísica do prédio em frente, 
nem sequer se exalta intimamente com o ramalhete de papoilas 
rubras insinuando a curva de um seio – na verdade, os dias não 
estão para isso, não há bucolismo que nos salve. O «sentimento 

durante a década de 90 e ainda na seguinte, com a sua Colecção Garajau, onde foi publi-
cada mais de uma centena de obras açorianas (o número um da colecção apareceu em 
1991: Nem todos têm Natal, de Dias de Melo). Pessoalmente, registo aqui o meu reconhe-
cimento público a Bruno da Ponte pela edição de dois livros meus de ensaios e pelo facto 
de, como me confessou oralmente, o título da sua colecção ser uma homenagem à Colec-
ção que, uma década antes, fora criada e mantida pelo GICA. Vindo de um homem que 
tivera a sua Minotauro assaltada e destruída ignobilmente pela PIDE, era um gesto que 
dignificava todos aqueles que se tinham empenhado na criação e manutenção do projecto 
do GICA. Vasco Medeiros Rosa traçou o perfil de Bruno da Ponte em https://observador.
pt/2018/12/20/bruno-da-ponte-1936-2018-um-editor-a-dois-tempos/
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[deste] ocidental» não se desdobra em grandiosos sonhos de 
Oriente (aliás, quando necessitar de evadir-se pela imaginação 
ou pela memória, há-de fazê-lo para o ocidente do Ocidente, o 
das ilhas e da infância); mas atém-se aos pequenos episódios, aos 
gestos e à figura de personagens de uma realidade «sem história 
nem grandezas» (ainda Cesário): o tempo das esperas no consul-
tório médico, das idas ao ginásio para iludir a passagem dos dias 
e as suas ruínas, o tempo das progressivas mortes nos centros 
comerciais e dos pequenos rituais domingueiros, como esse de 
passear os ténis coloridos que disfarçam a cinza da semana. De 
resto, no poema «Estranha a arte» (p.44), exercício de reflexão 
integrado na secção dos conselhos e que bem pode constituir uma 
espécie de arte poética pessoal, encontramos explicitados alguns 
dos procedimentos a que este livro se entrega e nos propõe:

Estranha a arte que quer do homem
só a parte de deus.
A poesia 
que se desfaz da serotonina
quando fala do amor.

Traz para o poema
a tabela de ninharias.

Ninguém enche 
o bolso da frente
com a angústia e o tormento.

Há também a moeda
e o talão de estacionamento.

Talvez pareça excessivo falar de «sentimento» a propósito de 
um discurso acentuadamente realista e despojado até ao limite, 
em que o olhar impassível traduz, ao mesmo tempo, a atenção ao 
concreto e uma distanciação em relação a ele; e até os próprios 
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queixumes (que constituem a secção inicial do livro) surgem aqui 
libertos da habitual efusão e «transpiração» lírica, no tom neutro 
de quem aceita o concreto e o comezinho da vida como inevi-
táveis e sabe que o auto-compadecimento é um exercício inútil  
a que nem a literatura servirá de alibi.

Esse tom distanciado projecta-se, todavia, num outro sentido, 
aquele que resulta no registo irónico, satírico por vezes, e parte 
de um questionamento do mundo a começar pelo da linguagem 
e da instituição literária; mas mesmo aqui deparamo-nos ainda 
com a serenidade expressiva que rejeita a teatralização e se fica 
pela anotação factual, mas nem por isso menos incisiva, muito no 
género da «inscrição» e do aforismo que o autor vem praticando 
com precisão cirúrgica no seu blogue (http://melancomico.blog-
spot.com). «Administração interna» (p.15) constrói-se como um 
jogo assente na ambiguidade da linguagem (o verbo assaltar, no 
caso), na exploração dos seus vários sentidos, parodiando, final-
mente, o próprio título; o poema «Da ambição dos livros» (p.43) 
ocupa-se desse «género literário alimentício» (Santos Barros)  
e editorial que é o dos «livros dos apresentadores de notícias» e 
desemboca na proposição final absurda, que é ainda uma forma 
de apelar à lucidez do leitor. Esta propensão para um desenlace 
marcado pelo ilogismo ou então pelo inesperado, pelo inade-
quado que frustra as expectativas do leitor, ao conduzir à revela-
ção de uma causa não proporcional à situação anteriormente dada 
a conhecer, estabelece o contraste entre o grandioso, o elevado,  
e o banal mais corriqueiro e provoca o efeito risível e «dessacrali-
zador» detectável em «Sinusite» (p.11), por exemplo. 

Por isso, a terminar, e querendo deixar aqui a indicação de 
alguns trilhos por onde poderemos aceder a uma leitura eficaz e 
benéfica de Os dias não estão para isso, não resisto a citar um 
fragmento de Alexandre O’Neill, que poderia até figurar a poste-
riori como uma outra epígrafe ao livro de Nuno Costa Santos:

Dai-nos, meu Deus, um pequeno absurdo quotidiano que 
seja, 
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que o absurdo, mesmo em curtas doses, 
defende da melancolia e nós somos tão propícios a ela! 

(O’Neill, 2000: 520)



Não sei se se trata de mera coincidência o facto de o primeiro 
livro de Alexandre Borges se intitular 10 histórias de amor em 
Portugal (Lisboa, Editorial Notícias, 2003). Nele, o autor reto-
mava algumas relações amorosas da História portuguesa, algu-
mas próximas no tempo, outras tendo já transposto o limiar da 
mitificação, umas subitamente destroçadas, outras avançando 
tranquilamente rumo a um desvanecimento feliz; retomando-as, 
Alexandre Borges reescrevia-as no tom afectivo e no balancea-
mento narrativo de quem procura dar a conhecer (seguramente 
depois de ter descoberto) aquele grão de matéria de espanto que 
se esconde por baixo do óbvio e do conhecido e pode justificar a 
nossa adesão e a nossa empatia para com as histórias e as perso-
nagens que as habitam.

Lançando agora um olhar retrospectivo, será possível dizer 
que esse livro de 2003 preparava, de algum modo o aparecimento 
de Heartbreak Hotel, com o seu universo de amores, desamores 
e desencontros. É certo que o tom dominante neste último caso 
segue, em termos gerais, num sentido disfórico e deceptivo, em 
grande parte oposto ao oposto ao das 10 histórias; mas este será 
apenas e ainda um modo de autor se integrar no jogo de referên-
cias culturais e temáticas que o próprio título congrega, reescre-
vendo os motivos da canção criada exactamente há meio século 
(Janeiro de 1956) pela voz de Elvis Presley e que daria a Mae 
Axton e Tommy Durden, seus autores, aquela fracçãozinha de 
eternidade em segundo plano que não faz mal a ninguém. Esta-
vam lá, na canção, os elementos para a composição do quadro 
melodramático: a rua solitária, o Hotel onde o amante desiludido 
e de coração destroçado se refugia para cuidar das suas mágoas 
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– elementos que depois sofreriam já uma inflexão na releitura 
feita pelos U2 («A room in the Heartbreak Hotel»).

Heartbreak Hotel de Alexandre Borges recupera, pois, esse 
tema da cultura musical pop e reescreve-o, complexificando os 
dados iniciais através um processo de amplificação que desdo-
bra o espaço e multiplica o número das suas personagens: da voz 
única inicial à modalização dual dos U2, passa-se à pluralidade 
dos quartos e dos respectivos inquilinos, diversificando e disper-
sando os pontos de vista, os acontecimentos e incidentes ou a sua 
mera possibilidade. Em monólogo, em diálogo com um interlo-
cutor que pode ser apenas o desdobramento do «eu» que fala, ou 
então através de um discurso distanciado e exterior, diferentes 
vozes verbalizam o jogo de afectos e desafectos, reabrem feridas 
antigas, antevêem crimes hipotéticos, revolvem-se numa solidão 
que abre caminhos possíveis para a morte, em suma, expõem ao 
olhar do outro «os enclaves do coração», que, «ao contrário dos 
geográficos, lutarão por tudo, excepto pela independência», como 
escreveu o autor em «auto-determinação dos amores» (http://
oboato.blogspot.com; 30/1/2006). 

Com isto, Heartbreak Hotel constrói-se sob uma perspectiva 
de narrativa fragmentária e entrecortada, com uma organiza-
ção sequencial que começa exactamente na «Recepção», com o 
(des)encontro irremediável entre ele e ela na porta giratória, e se 
desenvolve até ao «Elevador», meio de fuga e de escape. Entre 
um e outro limites, o leitor percorre os corredores deste Hotel de 
oito andares, invade (ou julga invadir) os seus quartos, torna-se 
o perscrutador dos seus rumores e silêncios ambíguos, o voyeur 
autorizado de gestos e imagens, mesmo daquelas que os espelhos 
nos devolvem já como desdobramentos do real. 

Este é também um livro que suscita ele mesmo a questão da 
linguagem e da (re)escrita, não só porque se constrói a partir de 
uma ficção lírica, mas pelo modo como investe na própria expres-
são; determinados fragmentos e sequências parecem, na verdade, 
organizados menos em termos de representação e da informação 
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que possam trazer e mais como procura de uma realidade pura-
mente verbal, criando ritmos e imagens sonoras que se susten-
tam de si mesmos e da relação que estabelecem com o conjunto. 
Há vários exemplos disso (um logo no primeiro poema, página  
12, vv.7-9), mas gostaria de citar um particularmente significa-
tivo, no seu processo de acumulações e consequentes aliterações, 
onde ecoam remotas lengalengas com as suas rimas internas e os 
seus ritmos entrecortados:

Os passos nos corredores acompanham compassos
de risos. Ridículos Rasteiros, como se gatinhassem.
Abre o cofre e tranca a jóia, fecha o cofre para 
te sentires forte. Usa a jóia que te dê sorte,
pendura o colar que te livre da morte.
Corta a carne com a faca dura; a carne fraca,
a carne dura, a carne seca, a carne fresca,
com a faca bruta, a faca fria, a faca destra
na carne da besta que te faz suar. (p.31)

A um outro nível, é ainda o próprio texto a questionar a reali-
dade do acto da escrita, o seu sentido e o seu falhanço também. 
Isto é notório no poema «841», o último do livro e uma espécie 
de epílogo propício a um balanço final; articulado com o poema 
«401», ele poderá tornar possível uma leitura que assinale a 
centralidade que a escrita ocupa em Heartbreak Hotel, como ecrã, 
espelho onde se projecta um mundo entrevisto ou então apenas 
imaginado e suposto.

Leio estes dois poetas com a consciência desse arco temporal 
de um quarto de século suficiente para instaurar entre mim e eles 
um hiato geracional. Isso não chegará para lançar-me em busca 
de um tempo que será sempre irremediavelmente perdido se 
persistir em procurá-lo no sítio errado, isto é, fora do meu próprio 
olhar sobre o mundo; mas permitirá, no entanto, observar como à 
alteração das condições sociais e políticas corresponderam novos 
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modos de relacionamento com a escrita e desta com a sociedade. 
Esta é uma geração que não tem de justificar socialmente o que 
escreve e que circula facilmente entre a ilha e o mundo, entre o 
exterior e o interior, sem que isso deixe de lhe parecer a ordem 
própria das coisas; e a naturalidade com que assim entretém 
esse relacionamento dilui a ameaça da sobrecarga dramática tão 
notória em gerações anteriores e proporciona mesmo esse olhar 
distanciado e irónico que pontua também alguns momentos da 
escrita de Luís Filipe Borges ou Joel Neto, por exemplo.




