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 "Cabo da Boa Esperança" surge em 1947 sendo o segundo dos três livros publicados 

em vida de Sebastião da Gama. Trata-se de uma colecção de pequenos poemas, divididos por 

oito secções, que apresentam uma grande variedade tanto a nível formal como em relação aos 

temas focados. Não quer isto dizer que se trate de uma amálgama sem um fio condutor. Bem 

pelo contrário, este é fortemente sentido na expressão do sentimento mais íntimo do eu 

poético o qual se reflecte na linguagem utilizada. É assim que, de entre as oitenta e quatro 

composições que constituem a obra, sessenta apresentam explicitamente verbos, pronomes ou 

determinantes na primeira pessoa. Mas mesmo nas restantes encontramos a presença do 

sujeito enunciador, quer num englobante "a gente" ou num identificador "o Poeta", quer na 

interpelação directa a um "tu" que assume a forma de força natural (rouxinol, mar, corvo, 

vento Norte, crepúsculo), humana (mulher, amigo morto, país, povo) e mesmo divina. Estas 

interpelações a tudo o que rodeia, define e dá sentido à vida humana estão enquadradas 

naquilo a que Hernâni Cidade chamou de "anseio de comunicação" em Sebastião da Gama. É 

na compulsiva partilha com o não-eu que a expressão do sentimento se sublima e universaliza 

na sua obra. E mais uma vez  a linguagem vem ao encontro deste anseio pela sua simplicidade 

e ausência de grandes efeitos retóricos, o que a torna a um tempo singela e atraente. No dizer 

de Clara Rocha, "para Sebastião da Gama a literatura não está tanto na forma como na atitude 



espiritual. As palavras, para ele, são apenas o instrumento de que se serve para ofertar aos 

outros o próprio coração". E é um coração jovem o que se nos oferece nessas páginas; o poeta 

que, precocemente arrebatado pela morte, permanece imutável nos seus anseios, na sua visão 

optimista, mas não acrítica, do ser e do estar no mundo e na vida. 

 À medida que o leitor percorre as páginas de "Cabo da Boa Esperança", entende como 

é que uma mesma realidade, como a Morte, que é geralmente vista como o inevitável passo 

doloroso e final, é aqui retratada pelo seu lado atraente, tal como a passagem que, sendo das 

Tormentas, é, depois de encarada de frente, da Boa Esperança. David Mourão-Ferreira diz-

nos a propósito da presença da Morte nesta obra que "é este o livro de Sebastião da Gama em 

que ela me parece mais presente, embora de facto muito menos visível, como um lençol de 

água subterrâneo que tudo humedece e torna instável mas que só de quando em quando sobe à 

superfície, em poemas como a Ode a um Amigo Morto, o Cemitério, ou o Epitáfio. Todavia, 

por uma espécie de pudor ou de superstição, a Morte deixa, neste livro, de ser a sua Morte 

(como aparecera em Serra-Mãe) para nos surgir tão somente referida a outros seres, 

transferida para outros. Tal transferência tem, contudo, um carácter simbólico, e é muito 

mais dramático por isso mesmo". Vários aspectos ligados a esta morte do outro são focados 

ao longo das páginas: a beleza do cadáver que, liberto das máscaras, se apresenta na sua 

verdade transparente, no poema A Morta; a morte como a única coisa que faltava para 

completar a vida do seu amigo, em Ode a um Amigo Morto; a inter-relação entre a ávida do 

morto e a morte do vivo, em Cemitério; a piedade da terra que acolhe o morto em seu seio, 

em Epitáfio; a inocência da onda que tanto afoga o marinheiro como embala o barquinho de 

papel do seu filho que brinca na praia, em Naufrágio. Esta visão multifacetada da Morte torna 

o livro, na realidade, numa exaltação à Vida e à Natureza. Poucos poetas como Sebastião da 

Gama terão sentido em si esta ligação de um modo tão profundo. Tendo desde a infância 

vivido sob a ameaça da doença fatal, viveu na plenitude da Vida a aprendizagem da Morte. 

Daí a presença constante da natureza que segue o seu ciclo existencial no simbolismo das 

flores que morrem e renascem outra vez, no canto das fontes, na imensidão do mar, na 

persistência do cantar dos grilos ou no parto terno de uma cabra. Face a esta natureza, o Poeta 

não se posiciona de fora, como um espectador, antes participa, com ela se funde e relaciona, 

como nestes versos de Defesa: "Digam ao Sol, se entendem, que se esconda:/ não me peçam a 

mim que esconda as mãos,/ nem que neguem meus olhos e meus lábios/ o milagre de o Sol 

gostar de mim!" 

 Um posicionamento idêntico encontramos em O Segredo é Amar, obra editada 

postumamente em 1969, organizada e prefaciada por Matilde Rosa Araújo e que recebeu o 



título do poema com o mesmo nome. Trata-se de uma colecção de textos em prosa salpicados 

aqui e ali por versos do próprio Sebastião da Gama ou de outros poetas que ele vai evocando a 

propósito. As oito secções são preenchidas por textos tão diversos como contos, páginas de 

diário, notas de viagem, crónicas jornalísticas (onde se destacam as "Cartas de Estremoz" 

originalmente publicadas no Jornal do Barreiro durante o ano de 1951), textos de palestras e 

mesmo um opúsculo turístico e a sua dissertação de licenciatura sobre a poesia social no séc. 

XIX. Em todas as páginas encontramos o contacto do homem com o mundo exterior e em 

particular com a natureza, e o grito de alegria do Poeta pela simples razão de estar vivo: "Se 

me querem ver contente, é darem-me um sábado de Estremoz. Não que eu seja triste nos mais 

dias. O que eu amo e quanto bendigo, pelo contrário, este precioso bem de existir! Dores, 

desgostos, bofetadas? Disso é feito o bem... Que coragem teria eu de ser feliz se na base de 

tudo, e a dar sabor e pureza à impura alegria, não estivessem bofetadas desgostos e dores?". 

Nestas palavras se encontra impressa a atitude de Sebastião da Gama perante o sofrimento e a 

vida: a admirável capacidade de ver o lado bom e risonho de todas as coisas, mesmo as mais 

adversas. Ao estabelecer um paralelo com António Nobre, Matilde Rosa Araújo comenta: 

"Ambos são dominados pela tuberculose violenta: um reage a ela horizontalmente (António), 

outro verticalmente (Sebastião)". Tal verticalidade permite- lhe encarar os problemas de 

frente, sem se deixar vencer pelo desânimo, o que se vem reflectir na sua obra. O prazer de 

estar vivo e participante no mundo leva-o ao envolvimento de tudo e todos nesse mesmo  

anseio, à partilha íntima de um mesmo existir. É assim que a paisagem se confunde com o 

homem, como por exemplo neste trecho a propósito de um passeio por Espanha: "Então 

começou a por assim dizer intérmina planície. Alentejo em grande, mas sem a boa gente 

alentejana. Não se via vivalma. Um sobreiro ou outro dava a única nota de humanidade. São 

baixos, com quatro braços paralelos com o solo e dirigidos como os braços da cruz suástica. 

Eram a única nota de humanidade. Eram os únicos poetas a rimarem com a sua (pobres 

sobreiros desnudos!) aquela desolação". E no parágrafo seguinte: "Eis senão quando (...) a 

torre de Salamanca deixa uns minutos de dizer:"Ali é o Céu" para gritar ao nosso tédio:"Aqui 

é Salamanca". Estou em dizer que o carro cantou: era a libertação de um imerecido castigo./ 

Diga-se de passagem(...) que eu gosto das planícies desoladas, que eu gostei da planície 

desolada de Espanha. Imagem de tantos de nós, imagem tão de nós, só a não olhamos para 

não nos olharmos". A mesma solidão, silêncio e recolhimento que eram oferecidos pelos 

espaços naturais eram procurados pelo poeta nas igrejas, catedrais e conventos que gostava de 

visitar demoradamente: "Uma confusa impressão de alegria, de êxtase. de pequenez, de 

encanto e, as mais das vezes, pouco mais. É o que faz ir-se a correr. Abaixo os relógios e os 



calendários! Eu devia estar dias a ver a catedral e estive minutos". A procura do isolamento 

não era, contudo, para o poeta, a consequência de uma atitude negativista, introvertida que, 

como vimos, não o caracterizava. Eram antes momentos de paragem, de reflexão e, 

curiosamente, de diálogo. Porque Sebastião da Gama vivia em diálogo com Deus e com os 

homens e isso fazia com que mesmo a solidão fosse apenas aparente: "A solidão ai dão ai dão 

do Alentejo não é de almas. A palavra ecoa, angustiadamente e longamente, é na planície, 

pela planície fora... Que é das fontes? Mas entre a gente não é assim. Ainda não consegui, no 

Alentejo, estar totalmente sozinho; ainda não consegui ter frio. Em vez de solidão, senti à 

minha volta  aconchego, ternura. No ar. Nas pessoas.".  

 Era assim Sebastião da Gama, o homem e o poeta: em permanente comunicação com 

o outro, sem no entanto violentar o seu íntimo poético, como fica bem claro nesta passagem 

de uma das suas páginas de diário: "Não é por pudor que me não dou, por minhas mãos a 

qualquer um. É por exigência e nobreza (de que cor é o sangue azul dos Poetas? Ia jurar que é 

vermelha, cor nobre como nenhuma outra)". Foi de facto nobre na vida e na morte, o Poeta; 

por isso não temos dúvidas em afirmar que era azul o seu sangue vermelho. 
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