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MIGUEL TORGA 
 

 
Cumprem-se no dia 17 de janeiro de 2011 

dezasseis anos da morte de Miguel Torga. Fluir Perene 
quer assinalar a data com modesta antologia de poemas, 
incluindo alguns dos mais conhecidos, ou que mais nos 
agradam e nos dizem. 

Naturalmente o gosto pessoal – que talvez não 
corresponde ao vosso, ou pelo menos ao de muitos de 
vós – teve influência na escolha. De qualquer modo 
sempre dá uma ideia do poeta que foi Miguel Torga e 
constituirá incentivo a mais vasta leitura. 

José Ribeiro Ferreira 
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Introdução 
 

 
Miguel Torga, pseudónimo de Adolfo Correia da 

Rocha, nasceu em Trás-Os-Montes, São Martinho da 
Anta, em 12 de Agosto de 1907, e faleceu em Coimbra, 
em 17 de Janeiro de 1995. Feita a escola, passou pelo 
Seminário em Lamego, emigrou para o Brasil em 1920, 
com 13 anos, e aí, na Fazenda Santa Cruz (pertença de 
um tio) no Estado de Minas Gerais, trabalha durante 5 
anos. Em 1924, frequenta o Ginásio Leopoldinense e, 
em 1925, com o apoio do tio, regressa a Portugal, 
conclui o liceu em três anos e tira medicina em Coimbra 
(1928-1933). 

Um dos mais importantes escritores portugueses 
contemporâneos, a sua obra, traduzida em diversas 
línguas, toca vários géneros. 

Foi distinguido com vários prémios: Grande 
Prémio Internacional de Poesia das Bienais 
Internacionais de Knokke-Heist (1976), Prémio Morgado 
de Mateus (1980), Prémio Montaigne (1981), Prémio 
Camões (1989), Vida Literária da Associação Portuguesa 
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de Escritores (1992). 
 
Por não ser fácil caracterizar em poucas palavras a 

obra e o estilo de Torga e por ser autor bem conhecido, 
sublinharemos apenas a sua ligação e amor à terra, ao 
húmus de Portugal, de Trás-Os-Montes em particular, as 
figuras inconfundíveis, insubmissas que nos legou, a sua 
incessante busca da forma e da perfeição, o cuidado na 
feitura e composição dos livros - uma exigência que 
quase o perseguia. 

Miguel Torga denuncia a ditadura e exalta a 
liberdade, um dos valores que mais cantou; valoriza o 
ofício de poeta, a criação literária e a busca denodada do 
termo adequado. A sua postura de homem aberto ao 
mundo, de homem que se sente ibérico, de português 
que amava a pátria e os seus símbolos. A sua profunda 
ligação à terra leva-o a afirmar que, em cada ida a S. 
Martinho de Anta, se sentia sempre um Anteu 
combalido, «a tocar a terra alentadora e a recuperar as 
forças». A sua obra dá relevo aos valores e mitos greco-
romanos que são parte essencial da nossa bagagem 
cultural. O conflito religioso entre o homem 
estruturalmente crente e a razão, que o leva a declarar-se 
ateu, acompanhou-o toda a vida. 
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Uma breve referência para poemas de Miguel 
Torga que têm sido musicados e gravados. Embora não 
sejam muitos, cantou-o Luís Góis (poemas “Aqui” e 
“Dissonância”), José Mesquita (“Súplica”) e Hermano 
da Câmara (“À mãe”). Sabemos ainda que Eduardo 
Aroso musicou “Santo e Senha” (ainda não editado) e 
que Lopes Graça compôs música para um poema seu.  

Esta sessão evocativa gostaria de revelar, de 
forma evidente, a grandeza humana de Miguel Torga, a 
sua vincada personalidade de escritor e de homem 
cívico, o seu apego à verdade e à liberdade; o seu desejo 
de saber e abertura ao mundo e aos valores que a 
humanidade nos legou, o seu amor à terra e a Portugal.  

Não se estranha, pois, que equipare os 
Portugueses a «outros Ulisses amarrados aos mastros 
dos seus navios» (Diário IX, 1964, p. 87), para como 
ele escutarem as vozes de sereia que vinham dos mares 
distantes; que considere eternizar a Odisseia «a 
inquietação de Ulisses e toda a nossa universal e mortal 
inquietação» (Diário VI, p. 39). É também bem 
evidente – e está perfeitamente explícito na sua obra – o 
amor à terra e a Portugal que o levou a calcorreá-lo de 
ponta a ponta e a expressar os seus sentimentos em 
muitas páginas dos Diários e no sentido livro Portugal. 
Esse seu telurismo e ligação à terra aparece bem 
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vincado em muitas das suas figuras, na sua poesia e nos 
seus Diários. Sentia-se um outro Anteu, que, em 
contacto com a Terra mãe, recuperava forças, como 
escreve em 1968 (Diário XI, 1973, p. 1047): «De todos 
os mitos de que tenho notícia, é o de Anteu que mais 
admiro e mais vezes ponho à prova, sem esquecer, 
evidentemente, de reduzir o tamanho do gigante à escala 
humana, e o corpo divino da Terra olímpica ao chão 
natural de Trás-os-Montes».  

A personalidade de Miguel Torga como homem 
de grande cultura e de fina sensibilidade à beleza e 
harmonia, física e espiritual – quer se tratasse de 
pessoas, de lugares, das coisas, de monumentos ou arte 
– manifesta-se bem ao longo da sua obra. São dados 
exemplos de dois passos dos Diários.  

Atente-se nestas suas palavras, escritas no dia 8 de 
Setembro de 1953, durante uma viagem à Grécia 
(Diário VII, 1956, p. 47), ao entrar na Acrópole de 
Atenas – que apelida de «Cume do mundo humano, 
Himalaia do espírito» – e no significam de admiração e 
valorização das criações do espírito humano e fazem 
parte da nossa bagagem cultural: 

Na Grécia antiga, a que deveras me importava, e 
para onde, num esforço de imaginação, me 
transportei, foi um tormento. Era como se de 
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repente, num só dia, numa só hora, num só 
instante, os olhos, deslumbrados por um novo 
sol, sentissem que toda a luz recebida em 
cinquenta anos de vida tinha sido escuridão. 

 
Conhecimentos e referências culturais, a fina 

sensibilidade à beleza, à arte, aos monumentos, aos 
lugares. Não menor admiração lhe mereceram muitas 
terras, cidades, povoações de Portugal. Estou a lembrar-
me de Trás-os-Montes, do Alentejo, de S. Leonardo de 
Galafura. Ou de Évora! Repare-se na sua reacção a 
respeito da cidade de Geraldo Sem Pavor, expressa em 
bela “Canção a Évora”, publicada no Diário III (Poesia 
Completa, Dom Quixote, 2000, p. 280): 

Évora que não és minha 
E que eu gostava de ter: 
Moira cativa e rainha, 
Que não pude converter. 
 
Não tenho nas minhas veias 
Nem o templo de Diana, 
Nem a praça do Geraldo. 
Nem a brancura redonda 
Da água das tuas fontes… 
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Tenho montes, 
Vinho maduro e granito, 
E esta certeza de ser 
Filho de Cristo e de Judas. 
 
Ah! Se eu pudesse mudar, 
Já que tu, moira, não mudas!... 

 
A breve antologia de poemas que se segue 

pretende evocar – de forma modesta, é certo, mas preito 
devido – um autor que tem a sua vida muito ligada a 
Coimbra e que evidenciou ou proclamou nas suas obras 
valores como amizade, amor da pátria, humanismo, 
solidariedade, companheirismo, busca e defesa 
intransigente da verdade. 

São prova disso a sua poesia, com poemas e livros 
que marcaram a poesia contemporânea, como Orfeu 
Rebelde e Poemas Ibéricos; as personagens que criou, 
algumas das quais se tornaram autênticos símbolos; as 
reflexões dos Diários, de leitura obrigatória e agradável, 
que abordam os assuntos mais variados. 
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Santo e senha 

 
 
 
 
 
 
Deixem passar quem vai na sua estrada. 
Deixem passar 
Quem vai cheio de noite e de luar. 
Deixem passar a não lhe digam nada. 
 
Deixem, que vai apenas 
Beber água de sonho a qualquer fonte; 
Ou colher açucenas 
A um jardim que ele lá sabe, ali defronte. 
 
Vem da térrea de todos, onde mora 
E onde volta depois de amanhecer. 
Deixem-no pois passar, agora 
 
Que vai cheio de noite e solidão. 
Que vai ser 
Uma estrela no chão. 

Miguel Torga, Diário I (Coimbra, 1941)   
 Poesia Completa (Dom Quixote, 2000), p. 99. 
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Ariane 
 
 
Ariane é um navio. 
Tem mastros, velas e bandeira à proa, 
E chegou num dia branco, frio, 
A este rio Tejo de Lisboa. 
 
Carregado de sonho, fundeou 
Dentro da claridade destas grades… 
Cisne de todos, que se foi, voltou 
Só para os olhos de quem tem saudades… 
 
Foram duas fragatas ver quem era 
Um tal milagre assim: era um navio 
Que se balança ali à minha espera 
Entre gaivotas que se dão no rio. 
 
Mas eu é que não pude ainda por meus passos 
Sair desta prisão em corpo inteiro, 
E levantar a âncora, e cair nos braços 
De Ariane, o veleiro. 

Miguel Torga, Diário I (Coimbra, 1941)   

 Poesia Completa (Dom Quixote, 2000), p. 119. 
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Lezíria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
São duzentas mulheres. Cantam não sei que mágoa 
Que se debruça e já não mostra o rosto. 
Cantam, plantadas n’ água, 
Ao sol e à monda neste mês de Agosto. 
 
Cantam o Norte e o Sul duma só vez. 
Cantam baixo, e parece 
Que na raiz humana dos seus pés 
Qualquer coisa apodrece. 

Miguel Torga, Diário I (Coimbra, 1941) 

 Poesia Completa (Dom Quixote, 2000), p. 128. 
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 Ressurreição 
 
 
 
Porque a forma das coisas lhe fugia, 
O poeta deitou-se e teve sono. 
Mais nenhuma ilusão lhe apetecia, 
Mais nenhum coração era seu dono. 
 
Cada fruto maduro apodrecia; 
Cada ninho morria de abandono; 
Nada lutava e nada resistia, 
Porque na cor de tudo havia Outono. 
 
Só a razão da vida via mais: 
Terra, sementes, caules, animais, 
Descansavam apenas um momento. 
 
E o vencido poeta despertou 
Vivo como a certeza de um rebento 
Na seiva do poema que sonhou. 

Miguel Torga, Libertação (Coimbra, 1944) 

 Poesia Completa (Dom Quixote, 2000), p. 192. 
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A Orfeu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das tuas mãos divinas de Poeta 
Herdei a lira que não sei tanger; 
Por eleição ou maldição secreta; 
Tenho uma grade para me prender. 
 
Cercam-me as cordas, tensas de emoção, 
Versos de ferro onde me rasgo inteiro. 
Mas do fundo da alma e da prisão, 
Obrigado, meu Deus e carcereiro! 

Miguel Torga, Odes (Coimbra, 1946) 
 Poesia Completa (Dom Quixote, 2000), p. 219. 
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A Baco 
 

 
 
 
Vou-te cantando, Baco! 
Não pela colheita de hoje, que é pequena, 
Mas pela de amanhã, muito maior! 
Vou-te pondo nos cornos estas flores, 
Que não querem ser líricas nem puras, 
Mas humanas, sinceras e maduras. 
 
Vou-te cantando, e vou cantando o sol, 
A terra, a água, o lume e o suor. 
Vou erguendo o meu hino 
Como levanta a enxada  o cavador! 
 
Lá nesse Olimpo em geios, 
Único Olimpo etéreo em que acredito, 
Aí me prosterno, rendo e te repito 
Que és eterno, 
Mais do que Deus e mais do que o seu mito! 
 
Beijo-te  os pés — os cascos de reixelo; 
Olho-te os olhos de pupila em fenda; 
E sabendo que és  fauno, ou sátiro ou demónio, 
Sei que não és mentira nem és lenda! 
 
Dionisos do Douro! 
Pêlos no púbis como um homem, 
Calos nas mãos ossudas! 
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E bêbado de mosto e de alegria, 
À luz  da negra noite e do claro dia! 
 
Cachos de alvaralhão de cada lado 
Da marca universal da natureza! 
Ela, roxa e retesa 
Como expressão  da vida! 
À beleza 
Sempre no seu lugar, erguida! 
 
E folhas de formosa pelos ombros, 
Pelos rins, pelos braços, 
Por onde a seiva rasga o seu caminho. 
E a cabeça coberta 
De cheiro a sémen e a rosmaninho! 
 
Modula a sensual respiração 
Do arcaboiço fundo do teu peito 
Uma flauta de cana alegre e musical. 
E és humano, 
Quanto mais és viril e animal! 
 
Eis os meus versos, pois, filho de Agosto 
E dos xistos abertos! 
Versos que não medi, que não contei, 
Mas que estão certos,  
Pela sagrada fé com que tos dei! 

Miguel Torga, Odes (Coimbra, 1946) 
 Poesia Completa (Dom Quixote, 2000), p. 244-245. 
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Noite 

 
 
 
 
Noite, manto do nada 
Onde se acolhe tudo, 
Melodia parada 
Nos ouvidos de um mudo. 
 
Mãe do regresso, paz 
Da batalha perdida; 
Leiva morta onde jaz 
A renúncia da vida. 
 
Pecado sem perdão. 
Aceno sem ternura; 
Noite, o meu coração 
Anda à tua procura. 

Miguel Torga, Diário III (Coimbra, 1946)  

 Poesia Completa (Dom Quixote, 2000), p. 252. 
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Canção a Évora 
 
 
 
Évora que não és minha 
E que eu gostava de ter: 
Moira cativa e rainha, 
Que não pude converter. 
 
Não tenho nas minhas veias 
Nem o templo de Diana, 
Nem a praça do Geraldo. 
Nem a brancura redonda 
Da água das tuas fontes… 
 
Tenho montes, 
Vinho maduro e granito, 
E esta certeza de ser 
Filho de Cristo e de Judas. 
 
Ah! Se eu pudesse mudar, 
Já que tu, moira, não mudas!... 

Miguel Torga, Diário III (Coimbra, 1946)  

 Poesia Completa (Dom Quixote, 2000), p. 280. 
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Mãe: 
Que desgraça na vida aconteceu, 
Que ficaste insensível e gelada? 
Que todo o teu perfil se endureceu 
Numa linha severa e desenhada? 
 
Como as estátuas, que são gente nossa  
Cansada de palavras e ternura, 
Assim tu me pareces no teu leito. 
Presença cinzelada em pedra dura, 
Que não tem coração dentro do peito. 
 
Chamo aos gritos por ti – não me respondes. 
Beijo-te as mãos e o rosto – sinto frio. 
Ou és outra, ou me enganas, ou te escondes 
Por detrás do terror deste vazio. 
 
Mãe: 
Abre os olhos ao menos, diz que sim! 
Diz que me vês ainda, que me queres. 
Que és a eterna mulher entre as mulheres. 
Que nem a morte te afastou de mim! 

 Miguel Torga, Diário  IV (Coimbra, 1949) 
 Poesia Completa (Dom Quixote, 2000), p. 339. 
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Ícaro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O alcatraz atira-se do alto.  
Dobra as asas, e cai.  
Do céu à terra é um salto.  
Do céu ao mar, um gesto.  
Longe, fica o protesto  
Que não sobe aonde vai.  

 Miguel Torga, Diário  IV (Coimbra, 1949) 
 Poesia Completa (Dom Quixote, 2000), p. 343. 
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Vem, doce morte 
 
 
 
 
 
 

Triste, 
Meu coração resiste 
Por fidelidade. 
Prometeu, 
Dará tudo o que tem à humanidade. 
Dará todo o calor que o aqueceu. 
 
Mas cada vez mais triste e mais cansado, 
Que ninguém o demore no caminho. 
Um coração só é feliz parado, 
Quando não é traição ficar sozinho. 

Miguel Torga, Diário IV (Coimbra, 1949) 
 Poesia Completa (Dom Quixote, 2000), p. 349. 
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O Narciso 
 
 
 
 
 
 
 

O desenho impreciso  
De cada rosto humano, reflectido!  
Mas o velho Narciso  
Continua fiel e debruçado  
Sobre o ribeiro...  
Porque não há-de ver-se inteiro  
Quem todo se deseja revelado?  
Devorador da vida lhe chamaram,  
A ele, artista, sábio e pensador,  
Que denodadamente se procura!  
 
A movediça e trágica tortura 
De velar dia e noite a líquida corrente 
Que dilui a verdade, 
Quiseram-lhe juntar a permanente 
Ironia 
Desse labéu de pérfida maldade 
Que turva mais ainda a imagem fugidia. 

Miguel Torga, Cântico do homem (Coimbra, 1950) 
 Poesia Completa (Dom Quixote, 2000), p. 388. 
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Junto ao Erectéion. Acrópole de Atenas
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Canção helénica 
 
 
 
 

Na sua mais perfeita arquitectura,  
Cada coluna como um sonho erguido, 
Deixou aqui a Grécia a assinatura, 
Aqui, ao pé do mar adormecido. 
 
Ia acabar o mundo da beleza. 
Roma viria com as suas leis 
Criar as formas doutra natureza, 
Dobrar os homens e os capitéis. 
 
Ficasse, pois, firmado o testamento 
Duma pátria de todos, que morria 
Com as imagens do seu pensamento 
Desdobradas em ondas de harmonia. 

Miguel Torga, Diário V (Coimbra, 1951) 
Poesia Completa (Dom Quixote, 2000), p. 422. 
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Labirinto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perdi-me nos teus braços, alamedas  
Onde o tempo caminha e descaminha.  
Pus a força que tinha  
Na instintiva defesa  
De encontrar a saída, a liberdade.  
Mas agora Teseu era um poeta,  
E Ariane a poesia, o labirinto.  
Desajudado,  
Só me resta cantar, deixar marcado  
O pânico que sinto.  

 Miguel Torga, Diário VII (Coimbra,1956) 
 Poesia Completa (Dom Quixote, 2000), p. 518. 
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Odisseia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olho o céu pelo ralo do arvoredo. 
Que plácido arquipélago azul 
Disperso na verdura, mar sereno! 
O tempo flui, e as ilhas vão mudando 
No aro caprichoso da retina. 
Ítaca, Samos, Paros... 
Tudo como na Grécia 
Que se decora. 
De repente, uma onda desarvora 
O navio da mítica aventura: 
A estranha arquitectura 
Do firmamento 
Rouba-me o sentimento 
De unidade. 
Os retalhos suspensos da miragem 
São a imagem 
Do que eu sou, repartido à minha grade 

Miguel Torga, Diário VII (Coimbra, 1956) 
 Poesia Completa (Dom Quixote, 2000), p. 535. 
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Orfeu rebelde 
 

 
 
 
 
Orfeu rebelde, canto como sou: 
Canto como um possesso 
Que na casca do tempo, a canivete, 
Gravasse a fúria de cada momento; 
Canto, a ver se o meu canto compromete 
A eternidade no meu sofrimento 
 
Outros, felizes, sejam rouxinóis... 
Eu ergo a voz assim, num desafio: 
Que o céu e a terra, pedras conjugadas 
Do moinho cruel que me tritura, 
Saibam que há gritos como há nortadas, 
Violências famintas de ternura. 
 
Bicho instintivo que advinha a morte 
No corpo dum poeta que a recusa, 
Canto como quem usa 
Os versos em legítima defesa 
Canto, sem perguntar à Musa 
Se o canto é de terror ou de beleza. 

Miguel Torga, Orfeu rebelde (Coimbra, 1958) 
 Poesia Completa (Dom Quixote, 2000), p. 540. 
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Guerra civil 

 
 
 
 
É contra mim que luto. 
Não tenho outro inimigo. 
O que penso, 
O que sinto,  
O que digo 
E o que faço, 
É que pede castigo. 
E desespera a lança no meu braço. 
 
Absurda aliança 
De criança 
E de adulto, 
O que sou é um insulto 
Ao que não sou; 
E combato esse vulto 
Que à traição me invadiu e me ocupou. 
 
Infeliz com loucura e sem loucura, 
Peço à vida outra vida, outra aventura, 
Outro incerto destino. 
Não me dou por vencido, 
Nem convencido, 
E agrido em mim o homem e o menino. 

Miguel Torga, Orfeu rebelde (Coimbra, 1958)  
 Poesia Completa (Dom Quixote, 2000), p. 563. 
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Condição 

 
 
 
 
 
 
Guiado pelo fio dos seus versos,  
Entra no labirinto  
Dos próprios sentimentos,  
Mata o monstro sangrento,  
E sai, sedento  
Doutras aventuras  
De mais universal inquietação.  
Mas o homem é o centro do infinito  
Que procura...  
E quando julga andar longe de si,  
A combater dragões impessoais,  
É sempre a mesma luz  
Que o conduz,  
É sempre o mesmo dédalo quc encontra,  
E é sempre o Minotauro  
Que enfrenta e que domina.  
— O mesmo Minotauro que devora  
Cada hora  
Que o secreto destino lhe destina.  

Miguel Torga, Câmara ardente (Coimbra, 1962) 
Poesia Completa (Dom Quixote, 2000), p. 618. 
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S. Leonardo de Galafura 
 
 

 
À proa de um navio de penedos, 
A navegar num doce mar de mosto, 
Capitão no seu posto 
De comando, 
S. Leonardo vai sulcando 
As ondas  
Da eternidade, 
Sem pressa de chegar ao seu destino. 
Ancorado e feliz no cais humano, 
É num antecipado desengano 
Que ruma em direcção ao cais divino. 
 
Lá não terá socalcos 
Nem vinhedos  
Na menina dos olhos deslumbrados; 
Doiros desaguados  
Serão charcos de luz 
Envelhecida; 
Rasos, todos os montes 
Deixarão prolongar os horizontes 
Até onde se extinga a cor da vida. 
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Por isso, é devagar que se aproxima 
Da bem-aventurança. 
É lentamente que o rabelo avança 
Debaixo dos seus pés de marinheiro. 
E cada hora a mais que gasta no caminho 
É um sorvo a mais de cheiro 
A terra e a rosmaninho. 

Miguel Torga, Diário IX (Coimbra, 1964)  
Poesia Completa (Dom Quixote, 2000), p. 669. 

 

 
 

Inscrito em S. Leonardo de Galafura 
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O vinho 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumo das pedras, colorida fonte  
Onde Narciso se não pode olhar,  
É nela que se tenta embebedar,  
Nas horas de mais negro sofrimento,  
O pobre e atribulado sentimento  
De solidão,  
Que vive incompreendido  
E ressentido  
Em cada coração.  

Miguel Torga, Poemas ibéricos (Coimbra, 1965) 
 Poesia Completa (Dom Quixote, 2000), p. 696. 
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Mar 
 
 
 

Mar! 
Tinhas um nome que ninguém temia: 
Era um campo macio de lavrar 
Ou qualquer sugestão que apetecia… 
 
Mar! 
Tinhas um choro de quem sofre tanto 
Que não pode calar-se nem gritar  
– Nem aumentar nem sufocar o pranto… 
 
Mar! 
Fomos então a ti cheios de amor! 
E o fingido lameiro, a soluçar, 
Afogava o arado e o lavrador! 
 
Mar! 
Enganosa sereia rouca e triste! 
Foste tu quem nos veio namorar, 
E foste tu depois quem nos traíste! 
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Mar! 
E quando terá fim o sofrimento! 
E quando deixará de nos tentar 
O teu encantamento! 

Miguel Torga, Poemas Ibéricos (Coimbra, 1965) 
 Poesia Completa (Dom Quixote, 2000), p. 705. 
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Camões 
 
 

Nem tenho versos, cedro desmedido 
Da pequena floresta portuguesa! 
Nem tenho versos, de tão comovido 
Que fico a olhar de longe tal grandeza. 
 
Quem te pode cantar, depois do Canto 
Que deste à pátria, que to não merece? 
O sol da inspiração que acendo e que levanto, 
Chega aos teus pés e como que arrefece. 
 
Chamar-te génio é justo, mas é pouco. 
Chamar-te herói, é dar-te um só poder. 
Poeta de um império que era louco, 
Foste louco a cantar e louco a combater. 
 
Sirva, pois, de poema este respeito 
Que te devo e professo, 
Única nau do sonho insatisfeito 
Que não teve regresso! 

Miguel Torga, Poemas Ibéricos (Coimbra, 1965) 
 Poesia Completa (Dom Quixote, 2000), pp. 720-721. 
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S. João da Cruz 
 
 

Um santo e um poeta de mãos dadas! 
Um a negar o outro, e sempre unidos… 
Um no céu das vivências sublimadas, 
Outro a penar no inferno dos sentidos… 
 
Ah, Castela, Castela, mãe de terra e luz! 
Que singular jornada, 
À sombra de uma cruz 
Tão leve e tão pesada! 
 
A alma já liberta por ascese; 
O corpo preso ainda a cada verso; 
E o gosto de ser homem, preservado 
Na totalidade 
Contraditória. 
O Carmelo subido e recordado… 
A paz da eternidade 
Sem possível sossego na memória. 

Miguel Torga, Poemas Ibéricos (Coimbra, 1965) 
 Poesia Completa (Dom Quixote, 2000), p. 722. 
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Herculano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Há um tamanho de homem que se mede 
Na sepultura: 
Cabe ou não cabe no caixão da morte? 
Mas quando o porte 
Da criatura 
Excedo o próprio excesso consentido, 
Leva tempo a tornar-se natural 
Que uma grandeza tal 
Tenha existido. 

Miguel Torga, Poemas Ibéricos (Coimbra, 1965) 
 Poesia Completa (Dom Quixote, 2000), pp. 725. 
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Liberdade 
 
 

– Liberdade, que estais no céu… 
Rezava o padre nosso que sabia, 
A pedir-te, humildemente, 
O pão de cada dia. 
Mas a tua bondade omnipotente 
Nem me ouvia. 
 
– Liberdade, que estais na terra… 
E a minha voz crescia 
De emoção. 
Mas um silêncio triste sepultava 
A fé que ressumava 
Da oração. 
 
Até que um dia, corajosamente, 
Olhei noutro sentido, e pude, deslumbrado, 
Saborear, enfim, 
O pão da minha fome. 
– Liberdade, que estais em mim, 
Santificado seja o vosso nome. 

Miguel Torga, Diário XII (Coimbra, 1977) 
 Poesia Completa (Dom Quixote, 2000), p. 819. 
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Ícaro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O sol dos sonhos derreteu-lhe as asas 
E caiu lá do céu onde voava 
Ao rés-do-chão da vida. 
A um mar sem ondas onde navegava 
A paz rasteira nunca desmentida... 
 
Mas ainda dorida  
No seio sedativo da planura,  
A alma já lhe pede, impenitente  
A graça urgente  
De uma nova aventura.  

 Miguel Torga, Diário  XII (Coimbra, 1977) 
 Poesia Completa (Dom Quixote, 2000), p. 831. 
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Requiem por mim 

 
 

Aproxima-se o fim. 
E tenho pena de acabar assim, 
Em vez de natureza consumada, 
Ruína humana. 
Inválido do corpo 
E tolhido da alma. 
Morto em todos os órgãos e sentidos. 
Longo foi o caminho e desmedidos 
Os sonhos que nele tive. 
Mas ninguém vive  
Contra as leis do destino. 
E o destino não quis 
Que eu me cumprisse como porfiei, 
E caísse de pé, num desafio. 
Rio feliz a ir de encontro ao mar 
Desaguar, 
E, em largo oceano, eternizar 
O seu esplendor torrencial de rio. 

Miguel Torga, Diário  XVI (Coimbra, 1993) 
 Poesia Completa (Dom Quixote, 2000), p. 965. 
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Natal 
 
 
 
 

Velho Menino-Deus que me vens ver  
Quando o ano passou e as dores passaram: 
Sim, pedi-te o brinquedo, e queria-o ter,  
Mas quando as minhas dores o desejaram... 
 
Agora, outras quimeras me tentaram  
Em reinos onde tu não tens poder...  
Outras mãos mentirosas me acenaram  
A chamar, a mostrar e a prometer... 
 
Vem, apesar de tudo, se queres vir. 
Vem com neve nos ombros, a sorrir  
A quem nunca doiraste a solidão... 
 
Mas o brinquedo... quebra-o no caminho.  
O que eu chorei por ele! Era de arminho  
E batia-lhe dentro um coração...  

Diário II = Poesia Completa (Lisboa, 2000), p. 160 
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Natal 
 
 
 
 
 
 
 
Natal fora da casa de meu Pai,  
Longe da manjedoira onde nasci. 
Neve branca também, mas que não cai  
Na telha vã da infância que perdi. 
 
Filosofias sobre a eternidade;  
Lareiras de salão, civilizadas; 
E eu a tremer de frio e de saudade  
Por memórias em mim quase apagadas...  

Diário VI = Poesia Completa (Lisboa, 2000), p. 464 
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Último Natal 

 
 

Menino Jesus, que nasces  
Quando eu morro,  
E trazes a paz  
Que não levo,  
O poema que te devo  
Desde que te aninhei  
No entendimento,  
E nunca te paguei  
A contento  
Da devoção,  
Mal entoado,  
Aqui te fica mais uma vez  
Aos pés,  
Como um tição  
Apagado,  
Sem calor que os aqueça. 
Com ele me desobrigo e desengano: 
És divino, e eu sou humano,  
Não há poesia em mim que te mereça. 

Diário XVI = Poesia Completa (Lisboa, 2000), p. 946 
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