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NOTAS DE UMA LEITURA DE  
DIÁRIO INTERMITENTE  DE EUGÉNIO BEIRÃO 

 
 
 Mais uma obra de Eugénio Beirão, desta vez um diário composto, em equilíbrio 

numérico, por poemas e apontamentos em prosa e belamente ilustrado por Jeremias 

Bandarra.  

 Staiger1 dizia que "quem escreve um diário 

liberta-se de cada dia na medida em que adopta 

uma distância e dá testemunho do já decorrido. Se 

não consegue, fala de uma maneira imediata e 

então o seu diário resulta lírico". O imediatismo e 

lirismo parecem sobrepor-se à atitude mais fria do 

distanciamento neste Diário Intermitente, não só na 

utilização do presente dos verbos como, e 

sobretudo, no tom de desabafo e confidência que 

percorre todas as páginas. Sendo o diário um 

subgénero que privilegia a narração intercalada, ou 

seja, fragmentada em micro-relatos de experiências quotidianas, é por natureza uma 

enunciação intermitente. É este carácter que aqui é assumido, sublinhado em letras 

gordas no título. O primeiro texto, uma carta do autor ao "amigo leitor" confessa 

abertamente as intermitências do processo de escrita, suas hesitações e angústias. Mas é 

também aqui que se localiza o impulso criador, a força que leva à construção da obra. 

 O processo de génese da escrita é ainda, no primeiro texto em prosa do diário, 

descrito como necessidade, vontade, febre, responsabilidade, delírio, uma aventura. Esta 

progressão crescente define na perfeiç ão a aventura das palavras, aventura esta que, 

num texto mais adiante, e desta vez em forma de poema, é comparada à delicada e 

minuciosa tarefa do jardineiro que do seu trabalho faz nascer belos canteiros floridos. 

                                                 
1 apud REIS, C. & LOPES, A.C.M., Dicionário de Narratologia, Coimbra, Almedina, 1990, p.99 



Também na carta introdutória se explicita que o diário nasceu em Maio, tal como as flores. 

E são de diversas formas e cores os canteiros que nesta obra podemos apreciar. 

 Quanto às formas, encontramos textos em prosa narrativa, outros em jeito de 

crónica, poemas em verso livre, outros em quadras metrificadas de rima 

predominantemente cruzada e até um canteiro com a requintada forma do soneto 

clássico. 

 Em relação às cores, a variedade não é menor. As grandes temáticas em diversos 

matizes vão deslizando aos olhos do leitor e materializando todo um sentir feito de 

vivência. O sujeito enunciador evoca episódios que abrangem quer o microcosmo da vida 

familiar, paroquial, e dos serões culturais, quer o macrocosmo da política internacional e 

das grandes preocupações da humanidade. 

 Ao nível das temáticas, encontramos nesta obra algumas das grandes linhas que 

percorrem a poesia portuguesa na actualidade. Simone Caputo Gomes, numa conferência 

sobre a produção poética nos últimos anos em Portugal, referia-se ao facto de esta ser 

imensa e variada mas conter algumas linhas de força em comum, às quais não era alheio 

o aproximar do fim do século. Encontramos algumas destas tendências, umas mais 

desenvolvidas que outras, em Diário Intermitente. Um exemplo característico é a 

concepção da escrita como um vício irresistível: 

 
(...)Sinto necessidade de escrever.(...)/ E esta febre já me atormenta, de 
maneira mais profunda e patológica, há várias semanas. (...) (p.14) 

 
 Também característica da nossa poesia finissecular é a atracção pelo crepúsculo, 

pelas horas do entardecer: 

 
Cai do céu de purpurina 
a derradeira luz vespertina 
que se extingue no poente 
e se derrama suavemente 
sobre toda a cidade. 

(do poema Crepúsculo, p.54) 
 
e ainda as marcas de destroços, despojos e morte: 
 

No chão sagrado dos mortos 
botas de guerra passaram: 
a alma e o coração do povo 
barbaramente calcaram. 

(do poema Sangue de Timor, p.111) 
 
Mas a imagem do destroço acaba por ser suplantada pois homem não está só: 
 

Vens como criança. 
E no coração do Teu Povo 
acendes de novo 
a chama da Esperança. 
 



Fica connosco, Deus-Menino. 
Ilumina nosso destino. 

(do poema Fica Connosco, p.113) 
 
 E, porque o século chega ao fim, o papel da memória é fundamental no 

estabelecimento da ligação com a tradição, com o legado dos que nos precederam. Esta 

ponte temporal é, neste livro lançada a vários níveis. O poeta não fica indiferente às 

marcas visíveis do passado nos edifícios e monumentos: 

 
O que me impressiona e me choca brutalmente, em muitas das nossas 
terras, é o abandono e o desleixo a que estão votados os monumentos que 
nos deixaram os nossos antepassados e que deviam constituir para nós 
todos um memorial da vida colectiva deles. (p.44) 

 
Estas pedras são a memória 
dum tempo cheio e maduro. 

(do poema Passado e Futuro, p.15) 
 
 É este o maior valor atribuído a esses marcos em pedra - o testemunho que nos 

fica, a memória indelével dos homens que já não estão. Esses homens, sua vida, seus 

sonhos e realizações não podem, para o poeta, ficar esquecidos; têm de ser lembrados. E 

ele faz isso mesmo na evocação de homens que, também eles, são verdadeiros 

monumentos preciosos. 

 A evocação da memória literária, dos escritores e poetas do passado, é 

particularmente viva neste diário de Eugénio Beirão. Ela é feita através da menção dos 

seus nomes (por exemplo, no poema Saudação a Nossa Senhora), pela referência à 

leitura das suas obras (cf. p. 102), pelos ecos formais dos seus poemas (vemos, por 

exemplo, em O Poeta ecos de F.Pessoa): 

 
O poeta é um contemplador. 
Contempla tão misticamente 
que chega a contemplar o amor 
com que cria poeticamente. 

(p.98) 
 
pela citação directa das suas palavras (por exemplo, de Fiama, p.9 ou Torga, p.73 em 

epígrafe) e até mesmo na forma inesquecível de um encontro onírico com Fernão Mendes 

Pinto (pp. 102-104) em que, do diálogo atemporal com o poeta, se conclui que, passados 

quatrocentos anos, as convicções que levam o homem a agir não mudaram muito. 

 E, como se trata verdadeiramente de um diário, as memórias mais pequenas, em 

termos da humanidade, mas maiores, em termos da experiência individual, ficam 

registadas na lembrança terna da morte do amigo, da visita à casa paterna ou à cidade 

universitária, nas recordações das férias que passaram, no livro que se compra, nos 

episódios passados na escola ou na paróquia, no encontro com os companheiros que já 

vestiram uma farda: 



 
(...) Na catedral da nossa memória, há lugares e acontecimentos que saem 
da sombra do passado e há palavras que evocam em nós boas e más 
recordações. (p.74) 

 
 É feita de recordações a literatura. E nenhuma forma as transmite melhor que a do 

diário; ele espelha o que vai na alma. Em Diário Intermitente nós vemos a alma do poeta, 

mas vemos também a nossa própria alma, captada nas palavras. 


