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«Um repórter da poesia»
INTERFACE ENTRE LITERATURA E FOTOGRAFIA 
EM «OS POUCOS PODERES»

Manaíra Aires Athayde 

A carta é de 20 de julho de 1978. Está assinada por Artur Nobre de 
Gusmão, então diretor do Serviço de Belas-Artes da Fundação Calouste Gul-
benkian. Na missiva, lê-se que João Miguel Fernandes Jorge pediu que a auto-
rização de publicação da obra fosse diretamente requisitada pela Fundação aos 
outros três autores participantes. O que ninguém podia esperar é que, pouco 
mais de duas semanas depois, o escritor a quem essa carta foi endereçada viesse 
a falecer, a 8 de agosto, o que se tornou um dos motivos para adiar novamente 
a publicação, que estava no prelo desde 1976 e que só veio a ocorrer, de facto, 
em abril de 1984. 

«Ao Ruy Belo mostrei eu estas fotografias […]. E, depressa, outro texto a 
par surgiu. Mas tudo isto se passou pelos começos de 1972. Alguns anos pas-
saram sobre a cidade e sobre o título», explica João Miguel Fernandes Jorge 
(1984: 5) na apresentação do livro, volume no qual ele e Ruy Belo escrevem, 
cada um, um texto em verso para cada uma das 27 fotografias a preto e branco 
do fotógrafo português Jorge Guerra. A respeito desse moroso interstício entre 
a ideia de realizar o livro e a sua finalização, apenas quatro anos mais tarde 
(sem contar ainda com a publicação, que, como já foi dito, só veio a ocorrer 
em 1984), Ruy Belo escreve no texto de apresentação da obra:

Em Madrid, eu não demorei e tudo ficou à espera da impressão desde essa 
altura. Os meus textos — insisto em não lhes chamar poemas, porque só fun-
cionam, creio, em função da imagem — esperaram todo este tempo e, porque 
tinham uma intenção, encontram-se irremediavelmente datados, na medida em 
que eu aproveitava a oportunidade para denunciar até certo ponto a situação 
existente em Portugal antes de 25 de Abril de 1974.

Oxalá eles não recuperem jamais a sua actualidade mas, se além disso há 
uma óptica minha sobre a condição portuguesa, de cariz designadamente pes-
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simista, que ou é intemporal ou pelo menos me parece ainda exercitável (caso, 
por exemplo, do problema da emigração), justifica-se que eles sublinhem as 
magníficas imagens de Jorge Guerra neste livro, só agora surgido, devido em 
certa medida ao facto de estarmos longe uns dos outros (Belo, 1984: 6). 

Na altura, Ruy Belo residia havia cinco anos em Madrid, onde inclusive 
assina este texto introdutório a 14 de fevereiro de 1976. Jorge Guerra também 
era emigrante, estava desde 1970 radicado no Canadá, depois de seis anos 
residindo em Londres, onde se formou na London Film School. Aliás, ambos 
conheciam na pele o «problema da emigração» a que Ruy Belo se refere no 
excerto acima (embora de um outro tipo de emigração nomeadamente decor-
rente da conjuntura política do país, como veremos mais adiante) e que está 
presente ao longo das composições que acompanham as imagens (emigração, 
esta sim, referente sobretudo à grande mão de obra proveniente do setor 
primário). Logo na primeira fotografia, em que vemos um homem de cabeça 
baixa concentrando-se em amarrar o que parece ser um contentor de resíduos 
em frente a um armazém, diz-nos Belo:

Assomas e assumes e há lumes 
e mais que tudo estrumes nos costumes
de quem para seu mal nasceu em portugal
[…]
e tens de buscar fora o mito da mulher virgem e loura
que havia nos teus olhos e não vês agora
e hoje já só tens noutros países
onde mais que no teu terás raízes
e nunca voltarás pois é falaz
procurar paz e só encontrar guerra
[…]

(Belo, 1984: 19)

João Miguel Fernandes Jorge também «lê» a cena como uma espécie 
de renúncia, como uma «Casa recebendo o abandono / durante o tempo / 
de minha vida» (Jorge, 1984: 19). Na sétima fotografia, entretanto, a pro-
blemática da emigração se torna mesmo explícita com uma imagem de três 
pessoas a carregarem pesadas malas no que parece ser uma das calçadas da 
zona do Cais do Sodré. Para Ruy Belo, «Não são quem eram antes são uns 
simples emigrantes» que enfrentam «as terras distantes onde muito antes / 
uns outros que não eles iam porque pátrias prometiam / a esses portugueses 
esses homens que infinitas vezes / jamais a portugal voltavam e em distantes 
terras perduravam» (Belo, 1984: 31). 
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Lembremos que no Portugal dos anos 1960 e 1970 a agricultura con-
tinuava a ser um setor tecnicamente atrasado, que sofria os efeitos de uma 
deficiente distribuição de terras e do êxodo da população rural para os centros 
urbanos, como denuncia João Miguel Fernandes Jorge com os versos para a 
oitava foto, em que diz «Como vou gostar de falar / da minha terra / […] / 
onde trabalhando dia e noite ano após ano / quantias pesadas mas mal pagas 
vão ganhando» (Jorge, 1984: 32), ou para a 17.ª imagem, a saber «Os portu-
gueses, os de cabelo castanho, / divididos / por comunidades de marinheiros 
e comerciantes, / e populações agrícolas do interior» (ibid.: 51). Ruy Belo, 
na foto quatro, também revela: «eu que nasci no campo mas há muito que 
esqueci / as coisas que então vi e ao vê-las perdi» (Belo, 1984: 24). 

A incapacidade de absorção de outros setores de atividade foi um dos 
principais fatores que levou essa mão de obra camponesa a procurar novas 
oportunidades no exterior. Alguns países da Europa, como a França, a 
Alemanha e a Suíça, que no pós-guerra conheceram uma fase de aceleração 
do crescimento económico e assim precisavam de trabalhadores, atraíram 
milhares de portugueses à procura de condições salariais vantajosas e uma 
melhoria da qualidade de vida.

Outro ponto fundamental da análise desse fenómeno de emigração por-
tuguesa é a situação política do país. Muitos cidadãos procuravam fugir não só 
às condições de pobreza mas à guerra colonial, que perdurou de 1961 a 1974, 
e à forte repressão política-ideológica desencadeada pelo regime salazarista, 
assente por mais de quatro décadas. Aliás, este é um dos motivos de relevo que 
incentivou Ruy Belo1 e, provavelmente, Jorge Guerra a emigrarem. A denúncia 
explícita desse Estado repressor está em Os Poucos Poderes em versos de Ruy 
Belo como «mãos agressivas e por isso vivas / capazes de matar o tempo que 
passar / e até algum tirano que sucede a outro tirano / uns após outros dia a dia 
de ano em ano / prolonga a tirania como há muito não se via / […] / homem 
que em vão labuta pois perdeu a luta» (ibid.: 20) ou «Ó gente do meu povo 
nata já no estado novo / gente desse portugal velho que tão tristemente olho 
/ […] / ó gente aprisionada e autocensurada» (ibid.: 36), para a segunda e a 
décima fotos, respetivamente. 

Já de uma forma mais subtil nutrem-se os versos de denúncia de João 
Miguel Fernandes Jorge, como constatamos em «Rua do Arsenal (aqui mor-
reu o rei) Campo das Cebolas / (auto-de-fé) S. Paulo Cais do Sodré Rua do 
Alecrim (em / frente ao Tejo) Terreiro do Paço (alguns ministros / ratos e 
cacilheiros)» (Jorge, 1984: 23). A passagem do penúltimo para o último verso 
separando a palavra «ministros» da palavra «ratos» provoca a leitura ambí-
gua, em que se pode ler como se existisse uma vírgula entre os dois semante-
mas, encadeando as palavras sequencialmente (ministros, ratos e cacilheiros) 
ou como se a palavra «ratos» fosse adjetivo para «ministros». Outro exem-
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plo dessa subtileza de escrita está no texto para a quarta imagem: «A gente 
pergunta porque há pedras e porque não há / olhos em vez de pedras. / A 
ordem terá fim. / Sobre a cidade sobre o coração» (ibid.: 24). A ordem de um 
regime que, totalitário e por conseguinte desumanizado, tem pedras no lugar 
dos olhos. 

O próprio título Os Poucos Poderes (expressão de Joaquim Manuel 
Magalhães) já funciona como súmula dessa denúncia político-social que 
encontramos na obra. Poucos poderes possuem aqueles que povoam as foto-
grafias que Jorge Guerra fez da gente no Cais do Sodré e ao longo da margem 
do Tejo, da Ribeira das Naus à zona de Alcântara, em dezembro de 1967, como 
bem descreve João Miguel Fernandes Jorge na sua nota introdutória.

Eu tinha agora adquirido o meu passado de rapaz chegado da província: 
as ruas tinham gente com mais pressa e a quem não tinha de dar bom dia. E os 
eléctricos eram o objecto da minha sedução. Travessa da Gaivota. Poço dos 
Negros. Os barcos vistos de Santa Catarina. Calçada do Combro, depois, aquela 
rua caindo sobre o rio e que ainda é hoje a rua de que mais gosto da cidade.

E os rostos?
E os rostos da cidade?

[…] Foi essa cidade que de novo encontrei, quase vinte anos passados, nestas 
imagens. Foi para os meados dos anos cinquenta que escrevi. Pequeno exercício 
de memória. (Jorge, 1984: 5)

As imagens, feitas com uma câmera Leica em Dezembro de 1967, regis-
tam o que Celso Martins, em entrevista a Jorge Guerra, chamou de «fotogenia 
do impasse português» dos anos 1960 ou «enorme melancolia, ora serena ora 
encurralada» (Expresso On.line, 2000), a que o fotógrafo responde citando o 
geógrafo e historiador Orlando Ribeiro: «essa melancolia é um traço portu-
guês […], somos profundamente mediterrânicos e atlânticos» (ibid.). E acres-
centa, a respeito da exploração das imagens urbanas da capital portuguesa: 
«Lisboa é uma cidade barulhenta como nenhuma, mas também um pouco 
triste. Nos anos 60, para além disso, havia a guerra em África, uma economia 
completamente desprovida de sentido, as pessoas a viverem com meia dúzia 
de tostões…» (ibid.).

Ressalvemos ainda que as fotos que acabaram constituindo Os Poucos 
Poderes resultam do primeiro projeto editorial de fotografia de Jorge Guerra, 
então intitulado Lisboa, Cidade de Sal e de Pedra, em diálogo com Lisboa, 
Cidade Triste e Alegre, conhecido livro de fotografias de Victor Palla e Costa 
Martins publicado em 1959. Esse projeto inicial de Guerra, entretanto, acabou 
por não ser levado adiante e as imagens tomaram um outro rumo, ganhando 
nova seleção e montagem em Os Poucos Poderes, onde a compleição de alguma 
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forma zelou pela «sensibilidade ‘humanística’ claramente conjuntural» 
(Marques, 2006) que se propunha em Lisboa, Cidade de Sal e de Pedra.

Essa «sensibilidade» de que fala a curadora Lúcia Marques manifesta-se 
nas escolhas estéticas das imagens de Os Poucos Poderes, em que grande parte 
das fotografias se encontra em primeiro plano médio-curto ou em aproxima-
ção de plano (o sujeito é enquadrado da cabeça até a metade do tronco), com 
homens e mulheres a serem fotografados geralmente de perfil, acentuando-
-se as rugas e os trajes sobretudo pela escolha estética do preto e branco, 
alternando-se o claro e o escuro nas composições. Outras imagens em plano 
fechado são de crianças — por vezes um «miúdo triste e que triste resiste» 
ou «criança que me vês e que tens rugas», como versifica Ruy Belo (1984: 28 
e 27, respetivamente) —, que em muitos casos estão a olhar, com semblantes 
bastante marcados, diretamente para a câmara fotográfica. 

As demais fotografias estão em plano aberto conjunto, onde vemos cenas 
da cidade, com as pessoas em suas ações diárias, trabalhadores do cais embar-
cando e desembarcando mercadorias, vendedores ambulantes, viajantes com 
as suas malas, transeuntes no passeio à beira do Tejo ou grupos de amigos 
sentados nos bancos de pedra próximos ao rio. Quer dizer, as fotos evidenciam 
nomeadamente a «Necessidade de quem resta / pela margem do rio», como 
abaliza João Miguel Fernandes Jorge (1984: 30) no poema para a sétima foto, 
onde vemos passageiros no cais à espera para embarcarem. São esses os tipos 
humanos que povoam a «Lisboa das gaivotas das tristezas das derrotas», 
como escreve Ruy Belo (1984: 39) para a 11.ª imagem. E continua: «quem te 
não viu lisboa não terá talvez visto coisa boa / porém que morra aí tanta pessoa 
é que se não perdoa» (ibid.: 39). 

Contudo, essa cidade a que Ruy Belo dá voz em Os Poucos Poderes foi por 
ele pleiteada inicialmente cerca de três anos antes da criação do livro no projeto 
«Lisboa», que veio a ser publicado na revista Flama de 25 de julho de 1969, 
n.º 1116/ano XXVI. Aliás, se Os Poucos Poderes existiu, sobretudo se existiu com 
a colaboração de Ruy Belo, foi em razão daquele trabalho. Como João Miguel 
Fernandes Jorge conta em seu texto de apresentação do livro, o escritor José 
Sasportes, que viria a assinar Os Poucos Poderes como coordenador da edição, 
mostrou-lhe as fotografias de Jorge Guerra e, ao ver essas fotografias, ele se 
lembrou de outras, justamente as que Ruy Belo havia legendado para a Flama. 

As onze fotografias do repórter Joaquim Lobo — selecionadas de um 
total de 50 imagens, das quais 43 foram legendadas com textos de Ruy Belo, 
num trabalho que, excetuando o que se publicou na Flama, até hoje permanece 
inédito — também retratam o Cais do Sodré e a região ribeirinha do Tejo, 
com a mesma unidade temática que encontramos em Os Poucos Poderes. São 
imagens feitas em 1968, um ano depois das de Jorge Guerra, com o distintivo 
estético de serem a cores e sobretudo de se inscreverem num plano panorâ-
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mico, mostrando grupos de trabalhadores em suas rotinas à beira do rio ou 
grupos de amigos em situações de lazer, como jovens a lerem deitados num 
dos passeios à margem ou crianças a brincarem com a água. 

Em termos de sintaxe literária, nota-se que, para as fotos de Joaquim 
Lobo, predomina uma estética beliana muito mais próxima da atmosfera que 
reconhecemos em Homem de Palavra[s], lançado em 1970 com poemas feitos 
nos finais da década anterior, do que da dos livros que se seguem. Aliás, encon-
tramos tanto no ensaio fotográfico de Joaquim Lobo quanto nos textos de Ruy 
Belo para a edição da Flama uma «leveza» maior de composição quando 
comparada com a de Os Poucos Poderes, onde texto e imagem são soturnos. 
Em «Lisboa», os «textos em verso» feitos por Ruy Belo lembram quadras 
populares e são marcados por rimas alternadas, geralmente em quatro ou seis 
versos curtos em única estrofe. Os nomes próprios ainda são regidos pelas nor-
mas da gramática convencional, sendo grafados com a letra inicial maiúscula, e 
o ritmo do texto é ainda abalizado por sinais de pontuação, características que 
depois virão a ser alteradas na obra beliana2. Vejamos, por exemplo, como há 
contiguidade de composição entre «Cólofon ou Epitáfio», poema com que 
se encerra Homem de Palavra[s], e o texto que Ruy Belo escreve para a quinta 
fotografia da publicação na Flama: 

CÓLOFON OU EPITÁFIO

Trinta dias tem o mês
e muitas horas o dia
todo o tempo se lhe ia
em polir o seu poema
a melhor coisa que fez
ele próprio coisa feita
ruy belo portugalês
Não seria mau rapaz
quem tão ao comprido jaz
ruy belo, era uma vez

(Belo, 2009: 364)
Legenda para a quinta imagem:

Na última manhã da minha vida
quero lembrar quando íamos os três — 
eu, o Zé e o Manel — molhar os nossos pés
na água que corria mansa e sem medida.
Quem éramos? Não sei. Três reis talvez.
Não foi há muito e no entanto: Era uma vez…

(Belo, 1969: 38)
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Já em Os Poucos Poderes encontramos o Ruy Belo de Transporte no Tempo 
(1973), no que podemos considerar como uma segunda fase da obra que per-
duraria até ao fim da sua produção literária e na qual o poeta assume defini-
tivamente o estilo torrencial, depois de ter atravessado um primeiro período, 
que vai de Aquele Grande Rio Eufrates (1961) a Homem de Palavra[s] (1970), 
marcado pelo conflito entre poemas curtos e poemas onde a controlada expan-
são se suspende em favor da torrencialidade. Essa segunda fase, que se começa 
a perceber nos poemas compostos depois da ida do autor para Madrid, é então 
distinguida por características que já delineámos nos poemas de Os Poucos 
Poderes, com o registo dos semantemas todos grafados em minúscula, a elimi-
nação da maior parte dos sinais de pontuação e a diminuição da quantidade de 
estrofes, permitindo o máximo de ambiguidade e uma maior torrencialidade 
num ritmo poético traçado, em suma, apenas por palavras, a partir da cons-
trução sintática. No texto para a nona fotografia vemos essas características de 
estilo aliadas a uma súmula temática de Os Poucos Poderes, não obstante uma 
importante vertente temática transversal a toda a poesia beliana.

Quem são que levam alguns deles na mão
em que é que pensarão será breve será longa essa navegação
que irreal ou real sempre existiu em portugal 
onde para seu bem para seu mal nada decerto têm afinal
porque o país é pobre a água insalubre
e sempre a melhor sorte é encontrar a morte
se possível no mar ou talvez num lugar
onde o pobre não pague quando ao rico aprouve
Não sei serão decerto portugueses pois os viu já tantas vezes
o mais morto de todos os poetas vivos portugueses
que se ouve um português falar ou talvez só gesticular
nalgum país lá fora logo ele se vai embora
na procura possível do que teve outrora
Ó meu país quanto no fundo eu te não quero
quanto até te venero peregrino neste mundo
eu que busco a beleza que complete a natureza
sem trair a justiça ou conseguir que a voz se oiça
sobre a digna cabeça desse homem que atravessa
o espaço deste dia só a um dia de tristeza ou alegria

(Belo, 1984: 35)

Temos um Ruy Belo após a sua ida para Madrid ainda mais desanimado 
com a situação social e política de Portugal, o que se nota numa escrita 
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adensada pelas opções estéticas a que nos referimos. Se no poema transcrito 
acima «a melhor sorte é encontrar a morte», na «legenda em verso» para a 
quarta foto do ensaio publicado na revista Flama vê-se que o pessimismo não 
era outrora o manifesto derradeiro da poesia: «O homem é assim. Inda há 
bocado, / em Lisboa, dizia: Vou atravessar; / eu sou feliz é lá do outro lado. / 
Mas chegou lá e deu-lhe pr’a pensar: / Onde me sinto bem é na cidade / E o 
barco chama-se felicidade» (Belo, 1969: 40) ou «Num mínimo de terra, um 
homem pensa. / Reflectida na água, a vela avança. / E o que ainda há pouco 
era descrença / talvez assuma logo a cor da esperança. / E inconsciente e vário, 
entre cheio e vazio, / a tudo indiferente assiste o rio.» (ibid.: 37). Rio que «[…] 
não é água mas suor. / Os dias passam e é sempre a mesma lida. / Mas um que 
luta é cada vez maior. / Bendita esta luta que se chama vida.» (ibid.: 41), como 
ainda lemos na legenda da nona imagem em «Lisboa».

Essa noção de vida, por conseguinte, é pleiteada em Os Poucos Poderes pela 
recursividade com que se empregam os verbos nascer e morrer, a exemplo da 
11.ª imagem para a qual Ruy Belo escreve: «quem te não viu lisboa não terá 
talvez visto coisa boa / porém que morra aí tanta pessoa é que se não perdoa / 
cidade destruída que destróis a minha vida / ave que vens do meu país vem ter 
comigo e diz- / -me se acaso o meu povo já nasceu de novo» (Belo, 1984: 39). 
Reconhecemos neste autor, que transporta para a «mulher de olhar suave mas 
aspecto grave» (ibid.: 39) da fotografia o seu próprio olhar — «Que olhas de 
viés talvez a tua condição de português» (ibid.) —, o Ruy Belo de Transporte 
no Tempo e de País Possível 3, ambos lançados no mesmo ano de 1973, em que 
se converge indubitavelmente para uma unidade temática: «a do mal-estar 
de um homem que, ao longo da vida, tem pagado caro o preço de ter nascido 
em Portugal; a problemática de uma consciência que sofre as contradições 
próprias da sociedade em que vive e de um homem que tem atrás de si vários 
passados» (Belo, 2009: 497), como escreve na nota introdutória da antologia 
pessoal País Possível. Esta nota dá continuidade ao texto inicial de Transporte no 
Tempo, mas agora centrando-se sobretudo na denúncia dos problemas sociais 
e políticos da sociedade portuguesa naquele momento. 

Inclusive o prefácio de Transporte no Tempo, «Breve programa para uma 
iniciação ao canto», mostra que, com o declínio do regime salazarista, o autor 
já se sentia mais à vontade para falar expressamente sobre o que pensa ser a 
postura do poeta (e que podemos estender aos artistas em geral). «Escrever 
é desconcertar, perturbar e, em certa medida, agredir» (ibid.: 368), afirma, 
corroborando que o poeta deve denunciar-se e denunciar, introduzir «a 
intranquilidade nas consciências, nas correntes literárias ou ideológicas, na 
ordem pública, nas organizações patrióticas ou nas patrióticas organizações» 
(ibid.: 367), pelo que tentarão servir-se dele, utilizá-lo e homenageá-lo porque 
«sabem que assim o conseguirão calar, amordaçar, reduzir» (ibid.: 368). 
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Não menos atos de censura sofreu Ruy Belo, aliás, depois de publicar os 
«textos em verso» na Flama, como conta na nota a Os Poucos Poderes. 

Há uns oito anos, a pedido salvo erro de Manuel Beça Múrias, eu escrevi 
legendas em verso — chamemos-lhes assim, apesar das dimensões de algu-
mas — para uns slides de Joaquim Lobo, alguns dos quais saíram nas páginas 
centrais, a cores, da revista Flama. […] Apesar de só ter saído uma pequena 
parte, […] precisamente o Joaquim Manuel Magalhães esteve sponte sua a ponto 
de publicar um programa sobre essa reportagem na televisão, o que não chegou 
a acontecer por eu ser ao tempo um autor que a censura não deixava mencionar 
sequer e, além dessa recepção a Lisboa, um leitor da revista escreveu-me a falar 
do novo Cesário Verde que acabava de aparecer e merecia uma saudação. É claro 
que não pode, sem erro estético, haver novos Cesários ou novos quaisquer coisa 
e eu escrevi ao meu leitor a dizer-lhe que aquilo eram textos para-poéticos e que 
a poesia inclusa nos meus livros publicados era, para meu mal mas na realidade, 
muito diferente da de Cesário.

No entanto, entusiasmou-me essa experiência de visão — tinha razão o 
meu leitor, Cesário é, sem necessidade de fotografias, manifestamente um visual, 
um repórter da poesia — e sempre guardei os textos que tinham tido como 
pretexto as fotografias de Joaquim Lobo. (Belo, 1984: 6)

Esses textos, que permanecem em grande parte inéditos, como já disse-
mos, somados aos que lemos em Os Poucos Poderes, por conseguinte, consti-
tuem um importante corpus para problematizarmos o que parece ser a mais 
importante das discussões de cariz estético que apreendemos na dialogia entre 
«Lisboa» e Os Poucos Poderes: a autonomização de um texto que é escrito a 
partir de ou para acompanhar uma fotografia. Afinal, em que medida ele é uma 
«legenda em verso», como aponta Ruy Belo na nota introdutória a Os Poucos 
Poderes, e em que medida ele é um poema autónomo? 

João Miguel Fernandes Jorge, em idêntica nota a Os Poucos Poderes, parece 
não ter qualquer hesitação em assumir como poemas os textos para os quais 
se adotou como princípio os diapositivos.

[…] as imagens da cidade entusiasmaram-me não para que sobre elas escrevesse, 
mas para que ao lado delas dispusesse alguns poemas, ligando um verso a um 
traço de rosto, uma palavra a um temor de voz, um silêncio a um descer de gente 
sobre o rio.

Fotografias e poemas começaram deste modo outro sentido: o da cidade 
que vivo e que me viu, talvez quase ao tempo das fotografias, rapazinho assus-
tado correndo das aulas para as zonas da ribeira […]. (Jorge, 1984: 5)



92

No entanto, Ruy Belo parece ter mais dúvidas em assumir a discursividade 
lírica pensada para uma determinada iconografia. O embaraço do poeta está 
manifesto na própria nota introdutória a Os Poucos Poderes, na qual ao mesmo 
tempo em que insiste para «não lhes chamar poemas, porque só funcionam 
[…] em função da imagem» (Belo, 1984: 6), também afirma que as fotografias 
são «pretextos» para a escrita dos textos. Para mais, ainda demonstra hesita-
ção quando propõe: «eu escrevi legendas em verso — chamemos-lhes assim, 
apesar das dimensões de algumas» (ibid.). 

Essas «dimensões de algumas» ganham desdobramentos quando inves-
tigamos o espólio do poeta e descobrimos que dois dos poemas publicados em 
Homem de Palavra[s], seu quarto livro, são justamente «legendas em verso» 
feitas para duas imagens de Joaquim Lobo que não seguiram para publicação 
na Flama. No prefácio à 2.ª ed. de Homem de Palavra[s], afirma Ruy Belo:  
«A influência do cinema é notória neste livro, mais que em qualquer outro 
meu. Mesmo poemas realistas como ‘Aos Homens do Cais’ e ‘Os Estivadores’ 
foram escritos sobre diapositivos, com o campo do olhar já claramente deli-
mitado» (Belo, 2009: 250). «Os Estivadores» foi escrito para uma fotografia 
que mostra homens a trabalharem no cais amarrando em lote vários troncos 
de madeira que chegaram num carregamento de comboio (que se vê no plano 
de fundo) e que devem ser despachados em embarcação. Já em «Aos Homens 
do Cais», a fotografia é o momento seguinte ao daquela, revelando o lote de 
troncos de madeira já suspenso por um guincho e dois homens embaixo dele 
a zelarem pelo transporte da carga.

Os dois poemas, que também foram publicados em País Possível, referem-
-se a esses homens de «troncos nus»4, que «Vede como alheios a tudo o 
resto / compram com o suor a claridade» (Belo, 2009: 282), como diz Ruy 
Belo em «Os Estivadores», ou «e o fruto que produz a vossa mão / vem do 
trabalho e transparece à luz» (ibid.: 269), lê-se em «Aos Homens do Cais». 
Tanto num como noutro poema encontramos ainda passagens de intertex-
tualidade com Fernando Pessoa: «— Portugal não é pátria mas país» lemos 
no desfecho de «Aos Homens do Cais», e «Ode marítima é que chamo à 
ode / escrita ali sobre a pedra do cais» desponta o início da última estrofe de 
«Os Estivadores». Curiosamente, em 1994, quando o fotógrafo Jorge Guerra 
retoma, com a exposição e o livro intitulados Mandados Oblíquos, o projeto 
original para o qual as fotos de Lisboa foram feitas, também são escolhidos 
excertos da «Ode Marítima», de Álvaro de Campos, para acompanhar as 
imagens.

Portanto, podemos dizer que, se Ruy Belo integra em Homem de Palavra[s] 
poemas que fez para o ensaio fotográfico de Joaquim Lobo, de alguma forma 
reconhece a qualidade estética dos «textos em verso» como sendo poemas, 
de modo que se chega à conclusão de que o receio do poeta era que a atitude 
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aguerrida social e política suplantasse o atributo estético da composição — o 
que não é de se estranhar vindo de um autor que manteve continuamente em 
seus ensaios o debate sobre a importância do posicionamento ideológico do 
artista e o papel social da arte sem que seja posto em causa o compromisso esté-
tico do artista, que, segundo ele, deve estar em primeiro plano. Nessa medida, 
faz sentido pensarmos em poemas que se encontram «irremediavelmente 
datados», como sugere o poeta no excerto que reproduzimos no início deste 
ensaio, não numa perspetiva aviltante em que o termo «datado» se tem vindo 
a empregar, mas na perspetiva de corresponder à ideia de Ruy Belo de que a 
arte tem que ser alvitre de um artista que desce às ruas e que suja as mãos com 
os problemas de seu tempo, de um artista que tem olhos postos no futuro, 
num amanhã em que acredita ser possível haver mais justiça, mais beleza, mais 
liberdade (cf. Belo, 2009: p 368).

Os Poucos Poderes, tornou-se, pois, um intrigante caso de editoração de 
livro de poesia e imagem à medida que nele ficaram registadas as devidas 
épocas que exortaram o seu processo: a década de 1960 em que as fotogra-
fias foram feitas, os anos 1970 e a produção textual para as imagens, os anos 
1980 em que finalmente o livro veio a ser publicado. Um livro que, na sua 
força de datado, atualiza-nos diante da história que Portugal vive hoje, não 
menos repleta de emigrantes e de circunstâncias desoladoras. Como as gran-
des reportagens que se tornam fonte histórica para a nossa memória coletiva, 
assim o é Os Poucos Poderes, com as suas imagens que, não tendo inicialmente 
esta pretensão, acabaram por adquirir um importante papel fotojornalístico 
quando «lidas» conjuntamente com os poemas de Ruy Belo e de João Miguel 
Fernandes Jorge, que por sua vez fazem jus à própria expressão cunhada por 
Ruy Belo no excerto acima citado:«um repórter da poesia» é aquele cujos 
versos não se perde(m) com o tempo.

Notas

1 Diz Ruy Belo no prefácio de País Possível: «a problemática […] de um homem […] que se vai 
suicidando lentamente porque essa sociedade o destrói e assassina e o censura e a censura se 
instala na sua própria consciência.» (Belo, 1984: 497).

2 Vale ressalvar que só na segunda edição de Homem de Palavra[s], lançada pela Editorial 
Presença na coleção Forma, em 1978, é que Ruy Belo altera para minúsculas todos os seman-
temas, que se encontravam, portanto, regidos pela norma convencional na primeira edição, 
de 1970, publicada pela Dom Quixote na famosa coleção Cadernos de Poesia.

3 No prefácio de País Possível lemos uma importante passagem onde nascer e morrer partilham 
da ideia de luta: «pensar é realmente um perigo, o maior dos perigos […] pensar como um 
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homem que nasceu livre e quer morrer livre, leva depois inevitavelmente a actuar, a lutar 
contra qualquer forma de opressão» (Belo, 2009: 498, itálico nosso).

4 Expressão empregada pelo autor em «Aos Homens do Cais». Eis aqui uma perspicaz con-
catenação entre o signo «tronco» visto na imagem, uma vez que os troncos de madeira são 
centrais nas duas fotos, e o apreendido na construção verbal, em poemas que descrevem os 
homens que, de fato, estão a trabalhar sem camisa em ambas as fotos.
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