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«Passaste por mim um dia». 
O êxtase dum amor ao penúltimo olhar 

 

 
Giorgio de Marchis 

Università degli Studi Roma Tre 

 

 
Em outubro de 1866, falando de Edgar Allan Poe, Flaubert e 

Baudelaire, Eça de Queirós comentava que estes «poetas do mal» 

– abafados pelo industrialismo, expulsos da Natureza e tomados 
pelo tédio – «não têm ao menos o grande refúgio do amor»: 

 
Passam é verdade junto deles mulheres de seios de âmbar, 

sérias entre os veludos silenciosos: quando elas assim passam 

a alma dos poetas anda humilde e perdida pelas lamas como 

um fumo que o vento abate: é o vento do materialismo que 

assim as verga; se a alma se eleva para ir buscar a flor de 

bênção ao interior daquele belo corpo feminino, se lhe vai 

pousar nos olhos negros e macios, se entra radiosa, como para 

um noivado santo, se escorrega até ao coração, sai logo aflita, 

dizendo: não vale a pena deixar esta lama para subir àquela 

alma.
1
 

 
Lendo esta prosa bárbara, é difícil não pensar logo no soneto 

XCIII das Flores do Mal, que Baudelaire dedica À une passante 

– a mulher de efémera beldade que, «d’une main fastueuse / 

soulevant, balançant le feston et l’ourlet», percorre as avenidas 

parisienses «Agile et noble, avec sa jambe de statue»2. Se, como 

escreve o autor do poema, «a modernidade é o transitório, o 

efêmero, o contingente, é a metade da arte, sendo a outra metade 
 
 

1 Queiroz, José Maria Eça de, Prosas Bárbaras. Fixação do texto e notas de 

Helena Cidade Moura. Lisboa: Livros do Brasil, 1999, p. 90. 
2 Baudelaire, Charles, «À une passante», em Opere. Milano: Mondadori, 2006, 

p. 190. 
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o eterno e o imutável»3 então esta transeunte vestida de luto 

poder-se-á talvez considerar uma eficaz epítome da 

Modernidade, encarnação desse elemento transitório que o pintor 

da vida moderna não deve ignorar se quer realmente 

compreender o caráter da beleza contemporânea e não correr o 

risco de perder a memória do presente. 

Parafraseando Georges Didi-Huberman4, poder-se-á dizer que 

perante um texto que ocupa o centro do cânone literário estamos 

sempre perante o tempo e perante todas as sedimentações 

criativas e hermenêuticas que sobre esse mesmo texto o tempo 

deixou cair. No caso do soneto XCIII, por exemplo, qualquer 

leitura crítica não poderá hoje ignorar a interpretação que de À 

une passante propôs Walter Benjamin; e, da mesma maneira, 

para apreciar os versos regianos que dialogam com o soneto 

baudelairiano será preciso antes de mais reconstruir a receção 

deste motivo baudelairiano na poesia portuguesa. Seguir as 

pegadas da transeunte na literatura em língua portuguesa poder- 

nos-ia levar muito longe – se nos deixássemos levar pelas 

sugestões de leitura, talvez até Ipanema e à sua garota que vem e 

que passa num doce balanço, a caminho do mar – mas o que 

interessa, nesta ocasião, é apenas identificar os elementos de 

originalidade na reelaboração regiana deste topos poético. 

Como é sabido, para Walter Benjamin é evidente a íntima 

relação que existe na poesia baudelairiana entre a experiência do 

 

3 Baudelaire, Charles, «O Pintor da Vida Moderna», em Poesia e Prosa. Rio 

de Janeiro: Nova Aguilar, 2006, p. 859. 
4 «Di fronte a un’immagine, per quanto antica possa essere, il presente non 

smette mai di riconfigurarsi, a patto che lo spossessamento dello sguardo non 

abbia del tutto ceduto il passo alla pratica infatuata dello “specialista”. Di 

fronte a un’immagine, per quanto recente, contemporanea possa essere, il 

passato al tempo stesso non smette mai di riconfigurarsi, poiché 

quell’immagine diventa pensabile solo in una costruzione della memoria, se 

non dell’ossessione. Di fronte a un’immagine, infine, dobbiamo riconoscere 

con umiltà che essa probabilmente ci sopravvivrà, che siamo noi l’elemento 

fragile, passeggero, e che è l’immagine l’elemento del futuro, l’elemento 

della durata. L’immagine ha spesso più memoria e più avvenire di colui che 

la guarda.» Didi-Huberman, Georges, Storia dell’arte e anacronismo delle 

immagini. Torino: Bollati Boringhieri, 2016, p. 13. 
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choque e o contacto com as multidões urbanas que, ao longo do 

século XIX, se foram revelando, em todo o seu assustador e 

barulhento anonimato, a vários escritores oitocentistas. Agora, ao 

contrário de Engels – que, ao visitar Londres, experimenta uma 

repulsa ética perante a indiferença brutal e o isolamento 

insensível de cada londrino no seio dos seus interesses 

particulares –, Baudelaire, escreve Benjamin, é indiferente para 

com a multidão parisiense: 

 
Em Baudelaire, a massa é de tal forma intrínseca que em vão 

buscamos nele a sua descrição. Assim, seus mais importantes 

temas quase nunca são encontrados sob a forma descritiva. 

Como Desjardins declara com argúcia, a ele «interessa mais 

imprimir a imagem na memória do que enfeitá-la e cobri-la». 

Em vão procurar-se-á, tanto em As Flores do Mal, como em O 

Spleen de Paris, um tema equivalente aos afrescos urbanos, 

em que Victor Hugo era mestre. Baudelaire não descreve nem 

a população, nem a cidade. Ao abrir mão de tais descrições 

colocou-se em condições de evocar uma na imagem da outra. 

Sua multidão é sempre a da cidade grande; a sua Paris é 

invariavelmente superpovoada.
5
 

 

A assustadora vivência urbana experimentada por Engels 

chamaria em causa a condição ainda provinciana da Alemanha 

da época, mas o que poderá ser interessante salientar é que, no 

soneto À une passante, «nenhuma expressão, nenhuma palavra, 

designa a multidão»6 e, contudo, estes versos são 

incompreensíveis fora dum barulhento e apinhado boulevard, 

traduzindo como fazem magistralmente o êxtase duma abrupta 

paixão como apenas um cidadão de uma grande cidade pode 

experimentar: no meio de uma rua ensurdecedora, o amor ao 

primeiro olhar coincide inexoravelmente com o amor ao último 

olhar. Não haverá mais nenhuma oportunidade para estes dois 
 

 
5 Benjamin, Walter, «Sobre alguns temas em Baudelaire», in Obras Escolhidas, 

vol. 3. 3a ed. São Paulo: Brasiliense, pp. 115-116. 
6 Ibidem, p. 117. 
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amantes – estes dois potenciais amantes! – para se reencontrar. 

Tudo acaba e se disperde no instante em que começa. 

Como se disse, a multidão neste poema não é explicitamente 

ameaçadora (não agride a mulher nem o poeta) mas há um 

pormenor significativo que merece ser posto em destaque: a 

mulher veste-se de luto e é precisamente este pormenor que a 

diferencia do resto dos transeuntes. Este elo com a morte remete 

para a esfera do sagrado (a metade eterna que, junto com o 

elemento transitório, como se viu, constitui a modernidade, 

segundo Baudelaire), exibindo uma dor íntima e secreta que fica 

fora do alcance da esfera pública. Se, como justamente afirma 

Umberto Fiori não há, neste soneto, uma oposição nítida entre 

sublime e prosaico, porque «il genio di Baudelaire consiste 

proprio nell’estrarre dal comico della vita metropolitana il 

sublime della lirica»
7
, é preciso reconhecer que, através do luto, 

o sublime mistério da morte manifesta-se aqui na rotina do dia a 

dia, irreparavelmente contaminado e profanado pelo comércio 

dos homens. De resto, se, como escreve Agamben, um ato de 

profanação consiste em tirar do domínio dos Deuses o que lhes 

era reservado, devolvendo-o ao livre uso dos seres humanos – 

porque, «una volta profanato, ciò che era indisponibile e separato 

perde la sua aura e viene restituito all’uso»8 –, então neste soneto 

baudelairiano o leitor assiste ao mistério indecifrável da morte 

que passeia, com toda a sua majestosidade, entre lojas e cafés 

duma avenida parisiense. 

Para identificar a presença deste tema poético na obra de José 

Régio, como se disse, poderá ser útil seguir as pegadas desta 

passante, seguindo um itinerário ao longo da poesia portuguesa 

que não tem nenhuma pretensão de ser exaustivo. Nesta 

perspetiva, o mais baudelairiano dos textos portugueses é a 

primeira versão do poema Partida, que Mário de Sá-Carneiro, a 
 
 

7 Fiori, Umberto, Lettura di À une passante di Charles Baudelaire (Les Fleurs 

du Mal, XCIII). [Cons. em 3-05-2021]. Disponível em: 

http://www.leparoleelecose.it/?p=1846 
8 Agamben, Giorgio, «Elogio della profanazione», in Profanazioni. Roma: 

Nottetempo, 2005, p. 88. 

http://www.leparoleelecose.it/?p=1846
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26 de fevereiro de 1913, envia de Paris a Fernando Pessoa ainda 

com o título Simplesmente…, avisando unicamente o Amigo de 

Alma «que não se assuste nem com o título nem com as primeiras 

quadras naturais»9. 

Na primeira parte do poema, a imitação de Cesário Verde é, 

como reconhece o mesmo autor, deliberada, mas será suficiente 

lembrar a descrição da génese destes versos para ver como Mário 

de Sá-Carneiro, na sua estreia poética, imita deliberadamente 

Cesário mas também leu com muita atenção o soneto XCIII de 

Baudelaire: 

 
Eu não tinha plano algum quando a comecei. Esperava o 

Santa-Rita na terrasse dum café. Passou uma rapariga de preto. 

Eis tudo. E o que nunca supús foi que a concluisse e, muito 

menos, que ela saltasse para o vago.
10

 

 

De facto, a transeunte sacarneiriana «passa / toda negra de 

crépes lutuosos»11 (vv. 1 e 2), com passos leves e vigorosos e um 

perfil no qual há distinção e raça que lembram o porte descrito 

no verso número 4 do soneto de Baudelaire («Agile et noble, avec 

sa jambe de statue»). Também o seu boulevard deve 

provavelmente ser assourdissante, mas Sá-Carneiro, como o 

modelo francês, não faz nenhuma referência à multidão, 

limitando-se a anotar a presença de «crianças chilreantes 

deslisando…»12 (v. 6). O olhar do poeta segue a silhueta da 

passante até esta desaparecer definitivamente na avenida, 

imaginando a existência honesta, sã e trabalhadeira da mulher. 

Contudo, é no último verso que se reconhece a marca 

baudelairiana e ao mesmo tempo originalmente sacarneiriana 

destes versos. A experiência do amor numa metrópole, como 

 
9 Sá-Carneiro, Mário de, Em ouro e alma. Correspondência com Fernando 

Pessoa, edição de Ricardo Vasconcelos e Jerónimo Pizarro. Lisboa: Tinta da 

China, 2015, pp. 81-82. 
10 Ibidem, p. 101 
11 Sá-Carneiro, Mário, Poesia completa, edição de Ricardo Vasconcelos. 

Lisboa: Tinta da China, 2017, p. 301. 
12 Ibidem. 
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muito bem compreendeu Baudelaire, na sua origem é já uma 

despedida definitiva, que deixa aos amantes apenas «a tristeza de 

nunca sermos dois…»13 (v. 106). 

Esta profunda afinidade é, contudo, quase uma exceção no 

panorama português e, não por acaso, se dá no mais parisiense 

dos seus poetas. Noutros autores, a distância para com o modelo 

é mais significativa do que os elementos mais superficiais de 

afinidade. 

De resto, a receção de Baudelaire em Portugal, como é sabido, 

passa pela publicação, entre agosto e dezembro de 1869, de oito 

poemas assinados por Carlos Fradique Mendes – um poeta 

fictício, criado por Antero de Quental, Eça de Queirós e Jaime 

Batalha Reis –, em cujo nome ressoa o autor das Flores do Mal 

e em cujos versos se celebra a perversidade da cidade como 

expressão de um novo ideal de beleza. «A despeito de todas as 

fraquezas», como escreve Rainer Hess, com Fradique 

conseguiu-se «fixar um novo padrão de poesia moderna em 

Portugal»14, constituindo a sua criação um ato de modernidade 

categórica que, através duma imitação superficial de Baudelaire, 

introduziu na lírica portuguesa elementos de novidade 

cosmopolita herdados pelos poetas da geração seguinte a partir 

de um modelo inexistente e caricatural. Na origem do itinerário 

pelas letras lusas da passante, há portanto uma blague ou, na 

melhor das hipóteses, um mal-entendido, com todas as suas 

possíveis consequências; trata-se, em suma, de uma modernidade 

exemplar mas artificial, importada através dum artefacto poeta 

português que, na capital francesa, é apresentado como sendo o 

único membro português dos Satanistas do Norte – um grande 

movimento que Antero de Quental apresentava como «o 

realismo no mundo da poesia (…) cantando, sobre as ruínas da 
 

 

 

 
13 Ibidem, p. 305 
14 Hess, Raines, Os inícios da lírica moderna em Portugal (1865-1890). Lisboa: 

Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1999, p. 239. 
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consciência moderna, um requiem e um dies irae fatal e 

desolador!»15. 

Ora bem, salientando o tema da dissimulação, o já citado 

Rainer Hess encontra num dos oito poemas fradiquistas, 

Intimidade, ecos de outro poema dos tableaux parisiens: 

L’amour du mensonge. Contudo, não faltam neste soneto 

fradiquista elementos temáticos e formais que indicam uma vaga 

afinidade com o soneto dedicado À une passante: a «multidão 

ruidosa» do sétimo verso chama em causa «La rue 

assourdissante» que abre o soneto do poeta francês e, mesmo não 

havendo em Fradique nenhuma referência a um insondável luto, 

Antero não deixa de referir uma dimensão íntima e secreta da 

mulher que ficaria nos bastidores, fora do alcance dos outros 

transeuntes do boulevard: «Mas é na intimidade e no segredo, / 

Quando tu coras e sorris a medo, / Que me apraz ver-te e que te 

adoro, flor!»16. Há, contudo, significativos elementos de 

divergência entre os dois poemas: a presença da multidão – 

implícita, como se disse, em Baudelaire – é nos versos de 

Fradique explicitada e tornada vagamente ameaçadora («Essa 

gente te mira cobiçosa», lê-se no segundo verso). Além disso, 

abrindo o soneto com a conjunção temporal «quando» («Quando 

no Boulevard passas») e recorrendo ao presente como tempo 

verbal, Antero/Fradique renuncia à descrição do êxtase dum 

amor efêmero que se manifesta e se esgota no primeiro e 

derradeiro olhar, mostrando pelo contrário a passagem da mulher 

como uma ação iterada que, sem limites, periodicamente se 

repete pelas ruas da cidade. 

Estes dois elementos apresentar-se-ão novamente no poema A 

Débil, de Cesário Verde – o poeta que «prepara a nossa poesia 

para o caminho moderno, via Baudelaire»17 e que, como se viu, 
 

 
 

15 Serrão, Joel, O Primeiro Fradique Mendes. Lisboa: Livros Horizonte, 1985, 

p. 266. 
16 Ibidem. 
17 Cortez, António Carlos, «Ecos na poesia portuguesa», Jornal de Letras, Artes 

e ideias, n° 1318, Lisboa: 7-20 abril/2021, p. 12. 
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constitui o explícito elo de ligação com o já referido poema de 

Mário de Sá-Carneiro. 

Cesário recupera a oposição entre a mulher e o poeta (que 

Antero não desenvolve), tornando-a nítida desde a abertura da 

primeira quadra do seu poema – «Eu, que, sou feio, sólido, leal, 

/ A ti, que és bela, frágil, assustada»18 –, e introduz o elemento de 

inveja do poeta para com a simplicidade da existência feminina, 

que Sá-Carneiro retomará: «Via-te pela porta envidraçada; / E 

invejava – talvez que o não suspeites! – / Esse vestido simples 

sem enfeites, / Essa cintura tenra, imaculada.»19 (v. 17-20). Nesta 

passante lisboeta, não encontrámos, de facto, vestígios da 

aristocrática sumptuosidade da parisiense cantada por 

Baudelaire, deparando-nos pelo contrário com uma singeleza 

«ténue, dócil, recolhida»20 (v. 51) que leva o autor de O 

Sentimento dum ocidental a identificar a mulher com uma 

«pombinha tímida e quieta»21 (v. 47), duma brancura imaculada 

incompatível com o luto, cuja negrura cabe agora à «turba 

ruidosa, negra, espessa»22 (v. 23) que, numa degradante inversão 

da dimensão do Sagrado, não é senão «uma chusma de padres de 

batina / e de altos funcionários da nação»23 (v. 39) que, no v. 48, 

se transfigura «num bando ameaçador de corvos pretos.»24
 

Se Antero tinha usado o presente indicativo, Cesário utiliza o 

pretérito imperfeito, indicando ele também um evento que dura 

no tempo duma maneira indeterminada. Dir-se-ia não haver 

limites temporais para o passar desta jovem transeunte, que já 

passeou por essa avenida antes do episódio descrito no poema e 

tudo indica que será avistada de novo, por muito que o poeta 

queira apresentar a sua cidade nos termos duma labiríntica Babel 

velha e corruptora. O caráter iterado do encontro é confirmado 
 

18 Verde, Cesário, «A Débil», em Poesia Completa 1855-1886. Lisboa: Dom 

Quixote, 2001, p. 90. 
19 Ibidem. 
20 Ibidem, p. 92. 
21 Ibidem. 
22 Ibidem, p. 91. 
23 Ibidem. 
24 Ibidem, p. 92. 
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pelo verso 13 – «“Ela aí vem!” disse eu para os demais;»25 – que 

degrada a milagrosa epifania baudelairiana a rotineiro déjà-vu. 

Também nos versos de Cesário, em suma, não se trata, portanto, 

de um derradeiro olhar mas dum encontro que se repete com 

frequência e, sendo assim, A Débil apresenta uma maior 

afinidade com Antero do que com o cenário parisiense cantado 

por Baudelaire e Sá-Carneiro. 

E José Régio? É possível identificar na sua ampla produção 

poética a presença do motivo da transeunte e a celebração do 

êxtase do amor urbano? 

Um primeiro elemento a salientar é a evidente pouca atração 

que o poeta de Vila do Conde sente pela grande metrópole e, 

deste ponto de vista, Régio difere dos autores do primeiro 

modernismo que, como escreve La Salette Loureiro, «tendo 

todos eles uma infância na província, que recordam 

nostalgicamente, por razões variadas, porém, não manifestam 

nunca o desejo de para lá voltar, ainda que esta seja vista sempre 

como um local mais saudável. [Pessoa, Sá-Carneiro e Almada] 

Assumem-se, pois, como citadinos inveterados, mesmo quando 

a cidade real lhes oferece vários motivos de desencanto.»26
 

Deste ponto de vista, para o autor dos Poemas de Deus e do 

Diabo, a grande cidade é expressão de um racionalismo perverso 

e não se configura nunca como lugar poético. Será suficiente 

lembrar os sôfregos tentáculos da «urbe futura» descrita em A 

Cidade Ideal – poema publicado em A Chaga do Lado onde, para 

alcançar a Perfeição, a civilização é obrigada a sacrificar no altar 

da tecnologia Fantasia, Amor, Deus, Liberdade, Alma e Espírito. 

Uma adversão para com o espaço urbano – que evidentemente 

para o autor de Cântico Negro é incompatível com o Mistério e 

o sublime poético –, confirmada pela sátira Havia na Cidade, em 

cujos versos a dimensão utópica é dada pelo incêndio 

regenerador duma cidade perfeita quanto desumana. 
 

 
25 Ibidem, p. 90. 
26 Loureiro, La Salette, A cidade em autores do primeiro modernismo. Pessoa, 

Almada e Sá-Carneiro. Lisboa: Editorial Estampa, 1996, p. 377. 
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Mesmo assim – e deixando de lado propostas que apresentam 

referências menos significativas à imagem baudelairiana da 

cidade como sedutor espaço do mal (penso no poema Fado de 

Amor, publicado em 1941, cujo verso de abertura é citado no 

título deste artigo) –, o tema do êxtase do amor ao último olhar 

aparece num soneto regiano em evidente diálogo com o soneto 

XCIII de Baudelaire (e, deste ponto de vista, julgo significativo 

assinalar que Eduardo Lourenço reconhecia ser José Régio «entre 

nós, a distante e a mais conforme “correspondência”»27 do poeta 

francês). 

No Novo Soneto de Amor, publicado em 1929 no volume 

Biografia, o autor lembra um fugaz cruzamento de olhares que 

se deu enquanto uma mulher seguia seu «fado amplo e cruel»28 

(v. 3) e o poeta «sonhava o meu sonho imenso e obscuro» (v. 4). 

Se os versos regianos não passassem de uma mera imitação do 

motivo baudelairiano, uma vez «Pousada a esponja de vinagre 

e… mel / no meu sôfrego lábio seco e duro,»29 (v. 5 e 6), a 

passante limitar-se-ia a desaparecer para sempre da vista do 

poeta, como, de resto, a conclusão da segunda estrofe deixa 

supor: «Logo, ao teu fado de emigrar fiel, / Me deixaste ao dobrar 

de qualquer muro.»30 (v. 7 e 8). 

Contudo, a presença constitutiva dum modelo (neste caso 

evidentemente lido com extrema atenção) num poeta como José 

Régio traduz-se no original questionamento do protótipo. Um ato 

poético que introduz no modelo variações e novos significados, 

levando o autor segundo a uma interpretação criativa que não é 

meramente imitativa, mas sim de original emulação – na aceção 

do termo que João Cezar de Castro Rocha usou para definir a 

condição de produzir (e introduzir) novidades no âmbito da 

tradição a partir de um espaço periférico em diálogo constitutivo 

com os modelos hegemónicos: 
 

27 Lourenço, Eduardo, «Sobre Régio», em O Canto do Signo. Existência e 

Literatura (1957-1993). Lisboa: Editorial Presença, 1994, p. 149. 
28 Régio, José, «Novo Soneto de Amor», em Biografia. Porto: Brasília Editora, 

1978, p. 119. 
29 Ibidem. 
30 Ibidem. 
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A técnica de emulação supõe partir da imitação consciente de 

um modelo prévio, com objetivo de acrescentar-lhe dados 

novos. Desse modo, o resgate deliberadamente anacrônico da 

técnica da imitatio e da aemulatio transforma a secundidade da 

condição periférica em fator potencialmente produtivo.
31

 

 

Nesta perspetiva, no Novo Soneto de Amor, o pano de fundo 

não é (nem pode ser) o da grande e tentacular metrópole (espaço, 

aliás, pouco frequentado pelo escritor presencista), na qual os 

amantes se veem, para logo a seguir perder-se definitivamente de 

vista, porque, como escreve Baudelaire no décimo terceiro 

verso do seu soneto, «j’ignore où tu fuis, tu ne sais où je 

vais»32. Na sua exemplar prova de emulação, o espaço do 

êxtase regiano é outro, é diferente e nele é impossível perder-se 

de vista: «Parte!... mas eu irei aonde vás, / Como tu ficarás onde 

eu ficar.»33 (v. 10 e 11). 

Dir-se-ia que, nos versos de José Régio, o motivo 

baudelairiano se apresenta deslocado e adaptado a um meio 

muito mais reduzido e limitado, no qual os amantes são maiores 

do que a cidade que habitam e que os condena a uma «vida em 

que não caibo, nem tu cabes» (v. 13) e «Nada pode, entre nós, 

senão passar…»34 (v. 14) (e o verbo que fecha o soneto regiano, 

lido à luz duma possível relação intertextual com À une passante 

de Baudelaire, não pode ser considerado casual). 

Em conclusão, Novo Soneto de Amor parece estabelecer um 

diálogo transgressivo com o soneto XCIII das Flores do Mal. Um 

diálogo que passa através da incorporação do alheio, mas 

responde também às solicitações da realidade social e imediata 

do contexto de acolhimento e à sensibilidade conflituosa do poeta 

 
31 Rocha, João Cezar de Castro, Machado de Assis: por uma  poética da 

emulação. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013, p. 107. 
32 Baudelaire, Charles, «À une passante», em Opere. Milano: Mondadori, 2006, 

p. 190. 
33 Régio, José, «Novo Soneto de Amor», em Biografia. Porto: Brasília Editora, 

1978, p. 120. 
34 Ibidem. 
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de Vila do Conde. Longe das avenidas parisienses, não 

surpreende que a apropriação do modelo baudelairiano por parte 

de José Régio tenha dado num resultado surpreendente, que 

permite reconhecer a existência do protótipo, mas também a sua 

profunda reelaboração. O Novo Soneto de Amor adapta, em 

suma, o tema baudelairiano do amor numa metrópole à acanhada 

província portuguesa, e ao temperamento dramático do autor de 

Biografia que, como escreve David Mourão-Ferreira35, soube 

transformar em antinomia a complexa relação com o contexto 

provinciano, levantando o drama do poeta asfixiado pela rotina e 

pela tacanhez do seu meio dum plano meramente social até um 

plano metafísico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
35 Mourão-Ferreira, David, «Caracterização da “Presença” ou as definições 

involuntárias», em Presença da «presença». Porto: Brasília Editora, 1977, 

pp. 23-44. 


