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Primeira Parte

B R A S Ã O

I. OS CAMPOS

II. OS CASTELOS

III. AS QUINAS

IV. A COROA

V. O TIMBRE



I. OS CAMPOS

Primeiro: O dos Castelos

Segundo: O das Quinas



A Europa jaz, posta nos cotovelos: 

De Oriente a Ocidente jaz, fitando, 

E toldam-lhe românticos cabelos 

Olhos gregos, lembrando.

O cotovelo esquerdo é recuado;

O direito é em ângulo disposto.

Aquele diz Itália onde é pousado;

Este diz Inglaterra onde, afastado,

A mão sustenta, em que se apoia o rosto.

Fita, co’ olhar esfíngico e fatal, 

O Ocidente, futuro do passado.

O rosto com que fita é Portugal.

8-12-1928

PRIMEIRO:

O DOS CASTELOS



Os Deuses vendem quando dão. 

Compra-se a glória com desgraça. 

Ai dos felizes, porque são 

Só o que passa!

Baste a quem baste o que lhe basta 

O bastante de lhe bastar! 

A vida é breve, a alma é vasta: 

Ter é tardar.

Foi com desgraça e com vileza 

Que Deus ao Cristo definiu: 

Assim o opôs à Natureza 

E Filho o ungiu.

8-12-1928

SEGUNDO:

O DAS QUINAS



II. OS CASTELOS

Primeiro: Ulisses

Segundo: Viriato

Terceiro: O Conde D. Henrique

Quarto: D. Tareja

Quinto: D. Afonso Henriques 

Sexto: D. Dinis

Sétimo (I): D. João o Primeiro

Sétimo (II): D. Filipa de Lencastre



O mito é o nada que é tudo.

O mesmo sol que abre os céus

É um mito brilhante e mudo –

O corpo morto de Deus,

Vivo e desnudo.

Este, que aqui aportou,

Foi por não ser existindo.

Sem existir nos bastou.

Por não ter vindo foi vindo

E nos criou.

Assim a lenda se escorre

A entrar na realidade,

E a fecundá-la decorre.

Em baixo, a vida, metade

De nada, morre.

P RIMEIRO :

U LISSES



Se a alma que sente e faz conhece 

Só porque lembra o que esqueceu, 

Vivemos, raça, porque houvesse 

Memória em nós do instinto teu.

Nação porque reencarnaste, 

Povo porque ressuscitou 

Ou tu, ou o de que eras a haste –

Assim se Portugal formou.

Teu ser é como aquela fria 

Luz que precede a madrugada, 

E é já o ir a haver o dia 

Na antemanhã, confuso nada.

22-1-1934

S EGUNDO :

V IRIATO



Pai, foste cavaleiro. 

Hoje a vigília é nossa. 

Dá-nos o exemplo inteiro 

E a tua inteira força!

Dá, contra a hora em que, errada, 

Novos infiéis vençam, 

A bênção como espada, 

A espada como bênção!

Q UINTO :

D.  A FONSO H ENRIQUES



III. AS QUINAS

Primeira: D. Duarte, Rei de Portugal

Segunda: D. Fernando, Infante de Portugal

Terceira: D. Pedro, Regente de Portugal

Quarta: D. João, Infante de Portugal

Quinta: D. Sebastião, Rei de Portugal



QUINTA:

D. SEBASTIÃO, REI DE PORTUGAL

Louco, sim, louco, porque quis grandeza

Qual a Sorte a não dá.

Não coube em mim minha certeza;

Por isso onde o areal está

Ficou meu ser que houve, não o que há.

Minha loucura, outros que me a tomem

Com o que nela ia.

Sem a loucura que é o homem

Mais que a besta sadia,

Cadáver adiado que procria?

20-2-1933



IV. A COROA

Nun’Álvares Pereira
Que auréola te cerca? 

É a espada que, volteando, 

Faz que o ar alto perca 

Seu azul negro e brando.

Mas que espada é que, erguida, 

Faz esse halo no céu? 

É Excalibur, a ungida, 

Que o Rei Artur te deu.

ʼSperança consumada, 

S. Portugal em ser, 

Ergue a luz da tua espada 

Para a estrada se ver!

28-12-1928



V. O TIMBRE

A Cabeça do Grifo: O Infante D. Henrique

Uma Asa do Grifo: D. João o Segundo

A Outra Asa do Grifo: Afonso de Albuquerque



UMA ASA DO GRIFO: D. JOÃO O SEGUNDO

Braços cruzados, fita além do mar. 

Parece em promontório uma alta serra –

O limite da terra a dominar 

O mar que possa haver além da terra.

Seu formidável vulto solitário

Enche de estar presente o mar e o céu,

E parece temer o mundo vário

Que ele abra os braços e lhe rasgue o véu.

26-9-1928



Segunda Parte

M A R  P O R T U G U Ê S

I. O Infante

II. Horizonte

III. Padrão

IV. O Mostrengo

V. Epitáfio de Bartolomeu Dias

VI. Os Colombos

VII. Ocidente

VIII. Fernão de Magalhães

IX. Ascensão de Vasco da Gama

X. Mar Português

XI. A Última Nau

XII. Prece



I. O INFANTE

Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. 

Deus quis que a terra fosse toda uma, 

Que o mar unisse, já não separasse. 

Sagrou-te, e foste desvendando a espuma,

E a orla branca foi de ilha em continente, 

Clareou, correndo, até ao fim do mundo, 

E viu-se a terra inteira, de repente, 

Surgir, redonda, do azul profundo.

Quem te sagrou criou-te português. 

Do mar e nós em ti nos deu sinal. 

Cumpriu-se o Mar, e o Império se desfez. 

Senhor, falta cumprir-se Portugal!



III. PADRÃO O esforço é grande e o homem é pequeno.

Eu, Diogo Cão, navegador, deixei 

Este padrão ao pé do areal moreno 

E para diante naveguei.

A alma é divina e a obra é imperfeita. 

Este padrão sinala ao vento e aos céus

Que, da obra ousada, é minha a parte feita:

O por-fazer é só com Deus.

E ao imenso e possível oceano 

Ensinam estas Quinas, que aqui vês, 

Que o mar com fim será grego ou romano:

O mar sem fim é português.

E a Cruz ao alto diz que o que me há na alma

E faz a febre em mim de navegar 

Só encontrará de Deus na eterna calma 

O porto sempre por achar.

13-9-1918



I V. O M OSTRENGO

O mostrengo que está no fim do mar

Na noite de breu ergueu-se a voar;

À roda da nau voou três vezes,

Voou três vezes a chiar,

E disse, “Quem é que ousou entrar

Nas minhas cavernas que não desvendo,

Meus tetos negros do fim do mundo?”

E o homem do leme disse, tremendo,

“El-Rei D. João Segundo!”



“De quem são as velas onde me roço?

De quem as quilhas que vejo e ouço?”

Disse o mostrengo, e rodou três vezes,

Três vezes rodou imundo e grosso.

“Quem vem poder o que só eu posso,

Que moro onde nunca ninguém me visse

E escorro os medos do mar sem fundo?”

E o homem do leme tremeu, e disse:

“El-Rei D. João Segundo!”



Três vezes do leme as mãos ergueu,

Três vezes ao leme as reprendeu,

E disse no fim de temer três vezes,

“Aqui ao leme sou mais do que eu:

Sou um Povo que quer o mar que é teu;

E mais que o mostrengo, que me a alma teme

E roda nas trevas do fim do mundo,

Manda a vontade, que me ata ao leme,

De El-Rei D. João Segundo!”

9-9-1918



X . M AR P ORTUGUÊS

Ó mar salgado, quanto do teu sal

São lágrimas de Portugal!

Por te cruzarmos, quantas mães choraram,

Quantos filhos em vão rezaram!

Quantas noivas ficaram por casar

Para que fosses nosso, ó mar!

Valeu a pena? Tudo vale a pena

Se a alma não é pequena.

Quem quer passar além do Bojador

Tem que passar além da dor.

Deus ao mar o perigo e o abismo deu,

Mas nele é que espelhou o céu.



Terceira Parte

O  E N C O B E R T O

I. OS SÍMBOLOS

Primeiro: D. Sebastião

Segundo: O Quinto Império

Terceiro: O Desejado

Quarto: As Ilhas Afortunadas

Quinto: O Encoberto

II. OS AVISOS

Primeiro: O Bandarra

Segundo: António Vieira 

Terceiro

III. OS TEMPOS

Primeiro. Noite 

Segundo: Tormenta 

Terceiro: Calma 

Quarto: Antemanhã 

Quinto: Nevoeiro



I. OS SÍMBOLOS / SEGUNDO: O QUINTO IMPÉRIO

Triste de quem vive em casa,

Contente com o seu lar,

Sem que um sonho, no erguer de asa,

Faça até mais rubra a brasa

Da lareira a abandonar!

Triste de quem é feliz! 

Vive porque a vida dura. 

Nada na alma lhe diz 

Mais que a lição da raiz –

Ter por vida a sepultura.



Eras sobre eras se somem 

No tempo que em eras vem. 

Ser descontente é ser homem. 

Que as forças cegas se domem 

Pela visão que a alma tem!

E assim, passados os quatro 

Tempos do ser que sonhou, 

A terra será teatro 

Do dia claro, que no atro

Da erma noite começou.

Grécia, Roma, Cristandade, 

Europa – os quatro se vão

Para onde vai toda idade.

Quem vem viver a verdade

Que morreu D. Sebastião?
21-2-1933



II. OS AVISOS / SEGUNDO: ANTÔNIO VIEIRA

O céu ʼstrela o azul e tem grandeza. 

Este, que teve a fama e à glória tem, 

Imperador da língua portuguesa, 

Foi-nos um céu também.

No imenso espaço seu de meditar, 

Constelado de forma e de visão, 

Surge, prenúncio claro do luar, 

El-Rei D. Sebastião.

Mas não, não é luar: é luz do etéreo. 

É um dia; e, no céu amplo do desejo, 

A madrugada irreal do Quinto Império 

Doira as margens do Tejo.

31-7-1929



II. OS AVISOS / TERCEIRO

ʼScrevo meu livro à beira-mágoa. 

Meu coração não tem que ter. 

Tenho meus olhos quentes de água. 

Só tu, Senhor, me dás viver. 

Só te sentir e te pensar 

Meus dias vácuos enche e doura. 

Mas quando quererás voltar? 

Quando é o Rei? Quando é a Hora? 

Quando virás a ser o Cristo 

De a quem morreu o falso Deus, 

E a despertar do mal que existo 

A Nova Terra e os Novos Céus?



Quando virás, ó Encoberto,

Sonho das eras português,

Tornar-me mais que o sopro incerto

De um grande anseio que Deus fez?

Ah, quando quererás, voltando,

Fazer minha esperança amor?

Da névoa e da saudade quando?

Quando, meu Sonho e meu Senhor?



III. OS TEMPOS / 

QUINTO: NEVOEIRO

Nem rei nem lei, nem paz nem guerra,

Define com perfil e ser 

Este fulgor baço da terra 

Que é Portugal a entristecer –

Brilho sem luz e sem arder, 

Como o que o fogo-fátuo encerra.

Ninguém sabe que coisa quer. 

Ninguém conhece que alma tem, 

Nem o que é mal nem o que é bem.

(Que ânsia distante perto chora?) 

Tudo é incerto e derradeiro. 

Tudo é disperso, nada é inteiro. 

Ó Portugal, hoje és nevoeiro...

É a Hora!

10-12-1928


