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A Antologia Portuguesa tem o seu epicentro no coração do Grupo 
Asas de Poesia e na experiencia individual e coletiva dos autores que 
nela constam.

Sendo a POESIA uma arte, talvez a mais pobre de todas as artes, 
decidiu o Grupo Asas de Poesia, para celebrar o seu quinto aniversário 
e com o apoio da Câmara Municipal da Maia, editar este livro dando 
assim possibilidade ao publico em geral para conhecer poetas com 
obras editadas mas desconhecidos do grande público.

Pelo Grupo Asas de Poesia,
Orlando Mesquita

The Portuguese Anthology has its epicentre in the heart of the 
Poetry Group Asas de Poesia (Wings of Poetry) and in the individual 
and collective experience of the authors that appear in it.

As POETRY is an art, perhaps the poorest of all the arts, the Asas 
de Poesia Group decided, in order to celebrate its fifth anniversary 
and with the support of the Municipality of Maia, to publish this 
book thus giving the general public the opportunity to know poets 
with works published but unknown to the general public.

By the Asas de Poesia Group of Poetry,
Orlando Mesquita
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EM JEITO DE PREFÁCIO

A Antologia «Poesia Portuguesa» Bilingue emerge da vontade de 
promover nacionalmente e internacionalmente a língua portuguesa 
e de divulgar poetas que espalham a sua poesia em tertúlias diversas, 
mas cuja produção, na maioria, não chega ao público em geral. 

Após cinco anos de entrega contínua, o Grupo “ Asas de Poesia” 
assinala o seu quinto aniversário com a edição desta obra.  

Escrever é algo mais do que espalhar palavras e construir frases. 
A poesia é transmitir ideias, é concretizar desejos, realizar sonhos, é 
cantar o que o poeta vê e sente. É prolongar a voz firme de comunicar.

A Antologia «Poesia Portuguesa» é composta por obras poéticas 
de alguns poetas, os quais foram homenageados durante os cinco anos 
de vida do grupo, representando, assim, a homenagem material a esses 
“trabalhadores” da palavra bem como a possibilidade de os divulgar, no 
nosso país e estrangeiro.

Oriundos de diversas zonas geográficas e de diferentes estratos so-
ciais e académicos, os poetas que participam nesta antologia têm um 
ponto em comum: amam a palavra e trabalham-na com mestria, con-
seguindo passar a mensagem nos seus poemas de amor, de encantos, 
de utopias, de realidades, de bairrismo e patriotismo, transformando 
a palavra em vida. 

De realçar o pendor poético de cada autor ao esculpir o poema. A 
sua sensibilidade, que tanto pode advir do seu estado de espírito ou da 
necessidade imperiosa de se dar, ou ainda, o acompanhar a vida numa 
união impercetível que se adensa na progressão infinita e se espraia, 
purifica, anima e constrói, através da diversidade cultural que abraça 
regiões e cidades do nosso Portugal.

Tal diversidade de autores origina, por vezes, o tratamento do mes-
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BY WAY OF PREFACE

The Anthology «Portuguese Poetry», in a bilingual edition, 
emerges from the need to promote nationally and internation-
ally the Portuguese language and to unveil poets, who spread 
their words in various poetic gatherings but whose production, 
for the most part, does not reach the general public.

After five years of continuous deliverance, the “Wings of 
Poetry” Group marks its fifth anniversary with the publication 
of this work. Writing is more than spreading words and building 
sentences. Poetry is the transmission of ideas, the fulfilment of 
wishes and the materialization of dreams. It lives through the 
poets´ feeling and privileged point of view. It is the extension of 
the determined voice of communication.

The Anthology «Portuguese Poetry» is composed of poetic 
works of some poets who were honoured during the five years 
of the group’s life and represents the material homage to these 
“workers” of the word, as well as the possibility of disseminating 
their work both in our country and abroad.

Coming from different geographic areas and different social 
and academic strata, the poets who participate in this anthology 
share a common point of view: they love the word and work 
with mastery in order to spread the message in their poems of 
love, enchantment, utopia and reality, standing up for their re-
gion and their country, thus turning the word into life.

We wish to highlight the poetic inclination of each author 
when sculpting the poem. His sensibility, which can either come 
from his state of mind, or from the imperative need to give him-
self, or to accompany life in an imperceptible union that grows 

mo tema de forma e maneira diferente, consoante o autor, mas nunca 
se afastando do “som, cheiro e musicalidade” que o poema necessita 
para “viver” e ser sentido pelo leitor.  

Esta antologia contempla autores para quem a natureza é uma 
fonte de inspiração tão forte que o leitor consegue visualizar e ma-
terializar mentalmente o modo como o poeta a observou e analisou. 
Ser poeta é conseguir observar a natureza, como dizia Voltaire:  “O 
esplendor da relva só pode mesmo ser percebido pelo poeta. Os outros 
pisam nela. Um mérito inegável da poesia: ela diz mais e em menor 
número de palavras que a prosa.” 

Segundo Platão, “todo o homem é poeta quando está apaixonado”. 
O Amor aparece nesta obra “cantado” por vários autores, de diferentes 
formas, consoante o seu estado de alma, originando o aparecimento 
de inusitadas metáforas que deixarão o leitor extasiado. Umas vezes de 
forma filosófica, outras de forma mais crua e real, onde o erotismo se 
confunde com sentimentos mais livres e puros. 

Mas também emerge, neste livro, a necessidade de alguns autores 
transmitirem o que sentem em relação à sociedade atual, levando o 
leitor a identificar-se com o seu ponto de vista.

É costume dizer que “ todo o português tem alma de poeta”. E a 
esta conclusão terá o leitor de chegar, quando terminar a leitura des-
ta Antologia, onde quarenta e nove poetas portugueses nos brindam 
com as suas obras poéticas falando do amor, da vida, da natureza e 
também com o pulsar do sangue lusitano. 

Esta Antologia é a primeira semente lançada à terra e que, decerto, 
irá florir com o perfume da primavera. 

Aconselho vivamente a leitura desta obra.
 

Filomena Mesquita
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also the throbbing of Lusitanian blood.
This Anthology is the first seed thrown to the earth and that, 

certainly, will flower with the scent of spring.
I strongly advise you to read this book.

Filomena Mesquita

in infinite progression, thus expanding , purifying , animating 
and building through the cultural diversity that embraces the 
regions and cities of our Portugal.

Such diversity of authors sometimes gives rise to the treat-
ment of the same theme, in a different way and manner, accord-
ing to the author, but never departing from the “sound, scent 
and musicality” that the poem needs to “live” and to be felt by 
the reader.

 This anthology shows poets for whom nature is such a source 
of inspiration that the reader can mentally visualize and materi-
alize the way the poet has observed and analyzed it. To be a poet 
is to be able to observe nature, as Voltaire said: “The splendour 
of the grass can only be perceived by the poet. The others step 
on it. An undeniable merit of poetry: it says more and in fewer 
words than prose. “

According to Plato, “every man is a poet when he is in love.” 
Love is depicted here “sung” through the voice of several au-
thors, in different ways, depending on their state of soul, giving 
rise to unusual metaphors that will leave the reader enthralled. 
Sometimes, in a philosophical way or in cruder and more real-
istic approach, where eroticism is confused with freer and purer 
feelings.

But the need to convey in this book what they feel about our 
society also shows and some authors lead the reader to identify 
with their point of view.

It is often said that “all Portuguese have the soul of a poet”. 
And to this conclusion will the reader arrive when he finishes  
reading this Anthology,  where forty - nine Portuguese poets 
toast us with their poetic works depicting love, life, nature and 
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Adias Machado

Adiasmachado, nasceu no coração do Minho no mês de Setembro 
do ano de 1961, filho de uma pintora de flores e de um escultor de ros-
tos, começou a pintar e a escrever quando ainda criança porque na arte 
encontrou a forma mais simples e profunda de poder dizer tudo aquilo 
que lhe brota da energia do sangue e do sentimento da alma, como 
forma de responder à vida o que a vida é neste seu jeito de estar vivo... 

Aprendeu na observação intensa da natureza a sua maneira de pin-
tar e escrever, e com as almas maravilhosas que se cruzaram com ele, e 
partilharam os saberes de todo o conhecimento estético das coisas que 
são a essência da vida... 

Participou em bienais e centenas de exposições individuais e co-
letivas em Portugal e no estrangeiro, representado em diversos locais 
públicos tanto do estado como privados, museus, câmaras municipais, 

José Maldonado 215

José Oliveira Ribeiro 223

José Sepúlveda 231

Jorge Vicente 239

Leonor Reis 249

Manuel Bastos 257

Manuel Pintor 265

Manuela Carneiro 275

Manuela Ferreira 285

Manuela Matos 293

Manuela Miguens 303

Maria Antónia de Carvalho Mendes Ribeiro 311

Maria Mar 319

Maria Teresa Almeida  327

Maria Teresa Machado 337

Marta Dutra 345

Marta Limbado 353

Natália Vale 361

Nelson Ferraz 371

Odete Ferreira 381

Rosário Pedroso 389

Susana Inês 397

Teresa Gonçalves 405

Teresa Teixeira 415

Vitor Costeira 423
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…eu sei que estou aqui porque você me ajudou a sonhar

me fez acreditar que existe no silêncio um cristal íntimo no seu luar 
que é esse instante o lugar dos lugares mais puros e duros do amor 
onde dançamos com o que temos de únicos nos lábios da fantasia
o lacrimal da maresia nos dedos do caos no cosmos por habitar…

ouço do ventre os violinos e as flautas como balsamo para me acalmar 
você trouxe no secreto do seu corpo o colo com o calor do meu néctar 
não sei se minha chegada é um navio na partida deste cais da infância
mas eu não me contento nem contenho com o seu frágil infinito de 
argila…

bibliotecas, juntas de freguesias etc. vencedor de menções honrosas 
e prémios um dos quais atribuído pela câmara de V. N. Famalicão – 
prémio Benjamim Salgado em pintura – fez parcerias com desenhos 
em livros, autor de diversas capas e na poesia participou em diversas 
antologias...

Adiasmachado was born in the heart of Minho in September 1961, 
the son of a painter of flowers and a sculptor of faces, began painting 
and writing as a child because in art he found the simplest and most 
profound way  of everything that sprouts from the energy of the blood 
and the feeling of the soul, as a way of answering to life what it means 
in his way of being alive...

He has learned through the  intense observation of nature his style 
of painting and writing, and through the wonderful souls that he has 
met and with him have shared the aesthetic knowledge of the things 
that are the essence of life ...

He has participated in biennials and hundreds of individual and 
collective exhibitions in Portugal and abroad, he has performed in sev-
eral public places, both state and private, museums, municipal coun-
cils, libraries, parish councils, etc. He was awarded with honourable 
mentions and prizes, one of which by the chamber of  V. Famalicão – 
Benjamim Salgado prize in painting – he has made partnerships with 
drawings in books, he is the author of several covers and in poetry he 
has participated in various anthologies ...
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…o tempo nos levará não tenhas medo não estamos sozinhos tropeça-
mos na cal misteriosos a cada ser na utopia a reluzir como se fôssemos 
a pele das flores nos lábios a seduzir
com laivos de pétalas sobre as ervas nuas da solidão…

sou esta casualidade cigana um nómada atravessado no pecado

sou a melancolia da morte no rosto do teu carinho cravado na eter-
nidade…

estou aqui estampado no sal do meu dia o viajante do teu caminho 
enraizado no jardim faminto do teu colo com a vontade do cetim para 
ser o lençol da sedução nas cinzas o paladar do jasmim
a trepadeira florida nas adversidades da madrugada…

um sorriso fogoso atear o fogo no teu secreto jardim…

…I know I’m here because you helped me to dream…

you made me believe that there is in the silence an intimate crystal in 
its moonlight that it is that instant the place of the purest and hardest 
places of love where we dance with what we have of unique in the lips 
of fantasy
the lachrymal of the sea scent in the fingers of chaos in the inhabited 
cosmos...

I hear from the womb violins and flutes like balm to soothe me you 
brought in the secret of your body the lap with the warmth of my 
nectar I do not know if my arrival is a ship in the departure of this 
pier of childhood
But I neither content myself nor contain with its fragile infinity of 
clay...
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…também aqui a primavera tem cicatrizes abertas no fundo da aurora 
quando escrevo com o que sobra de sangue do meu corpo desesperado
no cimo do crepúsculo mágico com flores na lua e a porta entreaberta 
na vida pela frincha uma auréola reluz na teia sobre os abismos na 
palma da mão como anjos brilhantes e sádicos que nos fazem sofrer 
dentro dos ossos…
para embalar o envelhecimento do tempo sempre a escorrer na memória
de um corpo de pétalas nas águas de rosas com os pés a sangrar no 
terreiro dos crentes feiticeiros líricos no festim dos nossos dias assim 
sarcásticos neste purgatório com navalhas afiadas na rota selvagem 
do tédio…
este asilo tem azia nos corações frios dos meninos feridos quando 
mordem enjoados na inocência o arlequim nos lábios
como seres celestiais a palpitarem a morte dentro de mim perdidos…

... time will take us do not be afraid we are not alone we stumble in the 
mysterious lime to every being in the utopia that shines as if we were 
the skin of the flowers on lips to seduce
with traces of petals on the naked herbs of solitude...

I am this gypsy casualness a nomad crossed in sin

I am the melancholy of death in the face of your affection set in eter-
nity...

I am here stamped in the salt of my day the traveler of your way root-
ed in the starving garden of your lap with the will of satin to be the 
sheet of seduction in the ashes the flavour of jasmine
the flowering vine in the adversities of dawn...

a fiery smile setting the fire in your secret garden...
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Alice Queiroz

Maria Alice Ferreira de Queiroz Barbosa
Nasceu no Porto em 12 de Maio de 1942.Frequência dos Institutos 
de Inglês, Francês e Italiano. Exerceu funções administrativas e secre-
tariado na EFACEC.

Apoiou programas de poesia na rádio. Participação em várias anto-
logias e participações em eventos de poesia. Autora do livro de Poesia 
“Jardins de Afectos” Alguns poemas musicados. Membro do grupo de 
poesia, “Troupe Palavras Vivas”. 

Maria Alice Ferreira de Queiroz Barbosa was born in Porto, on 
May 12, 1942. She attended the English, French and Italian Institutes 
She has held administrative and secretarial positions at EFACEC.

She supported poetry on radio programs. She collaborated on sev-

... here too does spring have open scars in the depth of dawn when 
I write with the leftover blood of my desperate body

on top of the magic twilight with flowers on the moon and the 
door ajar in life through the crack an aureole glitters in the web over 
the abysses in the palm of the hand like bright and sadistic angels who 
make us suffer within the bones...

to pack the aging of time always flowing in the memory
of a body of petals in the waters of roses with bleeding feet on the 

ground of the lyrical sorcerers believing in the present feast so sarcas-
tic in this purgatory with sharp knives on the wild route of boredom...

this asylum has heartburn in the cold hearts of the wounded boys 
when they nauseously bite in innocence the harlequin on the lips 

As heavenly beings throbbing death lost within me...


