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Um Quase Prefácio

Poemas de afeto e invenção em que as palavras e a vida tecem o sonho, essa 
estranha dimensão do real. Cumpre-se, em Teresa Brinco, uma fascinante 
procura do belo surreal. Neste livro, aves e metáforas recuperam a liberdade 
sem limites.

 Edgardo Xavier 

Sonoridades de sentires, onde a palavra orla alfabetos da poesia.
Apetece humedecer as páginas, no voltar ansioso da surpresa criativa de Teresa 
Brinco Oliveira.

 José Luís Outono

Laços de Luar e Outras Histórias enlaça-nos, transportando-nos para um mundo 
onde tudo se faz vida. A autora permite-nos sentir, de forma simples mas 
tocante, as palavras de que se reveste o que é belo. O seu olhar largado sobre 
o que são os sentimentos mais puros, cativa-nos à leitura deste excelente livro 
onde mergulhamos o olhar, do início ao fim. E gostamos, e permanecemos…

 Cecília Vilas Boas         



Teresa Brinco Oliveira, Mulher, Poetisa, perfuma-nos de sentires numa viagem 
sensorial de um imaginário profundo. 
É como se a própria nascesse várias vezes num mesmo poema que nos transforma 
e a transforma.
Poetisa de excepção, toma a retórica das palavras desenhando estórias com a 
subtil destreza de albergar em si o conhecimento do eu imaginário e do mundo.

 Paulo Themudo        

Um jardim poético onde florescem sonhos, desejos, memórias, esperanças, 
confusões e amores, por onde a poetisa caminha, e por onde de quando em 
quando, descobre espaços de luz, onde aproveita para meditar sobre si ou para 
desfrutar os cheiros, as cores e os sabores que esse mesmo jardim enfeitam.  

 José Gabriel Duarte   

Ao ler a Poesia de Teresa Brinco de Oliveira percorro um Universo interior, 
revelado com a mestria das palavras, ora tensas e amargas, ora leves e perfumadas. 
E sempre com o belo como pano de fundo.

 José Carlos Bernardes



A poesia de Teresa Brinco é espelho de alma. Alma de Mulher.
É ela quem nos diz claramente, sem receios, “pinto-me no enquadramento 
possível de ser Mulher”.

Com os seus olhares “sem ancoragem de horizontes” mas “com ancoragem de 
sonhos”, Teresa transporta-nos por dimensões poéticas iluminadas por uma 
sensibilidade extrema e uma curiosidade infindável, onde a palavra se transfigura 
e se assume timoneira de viagens por mares que gritam “o prefácio da vida”.
Vida onde se desenrolam tormentas. Mas até estas são descritas com palavras 
que são odes de beleza:

“Não fora esta minha alma atormentada 
que ao som do tempo debita palavras que o vento esquece 
e desfazia cada pedaço do meu corpo em frases 
em sonhos, em sortilégios 
que nidificassem pelo mundo num qualquer pousio 
numa qualquer estação, numa qualquer onda 
numa qualquer praia 
ou mesmo em ti.”

“E dos sonhos se faz vida”, diz-nos a autora. Por isso mesmo, aqui encontramos 
”pequenos pedaços de lua” colhidos no quotidiano que nos envolve.

 João Carlos Esteves
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O Livro
 

Um livro é mais que folhas unidas por cordas ou cola 
é um pedaço de vida 
uma sementeira de perceções 
uma coletânea de saberes
a viagem que não fizemos
a viagem que estamos a fazer. 
Um livro é um questionamento constante
é a forma como se vê e sente o mundo.
Um livro é a comunicação entre os povos, 
entre o Ser e o mundo e voar para além dele
e sonhar em cada palavra, em cada pedaço de vida. 
Cada um de nós é um “livro” contendo tantas páginas
quantos os segundos que vivemos,
tantas histórias quantos os dias em que somos.
 
Um só livro seria pouco para tanto que se vive.
 
Um livro é a forma de nos sentirmos nesse mundo
dentro dele…
…e como é imenso o Mundo!
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Mundo

Pinto-me no enquadramento possível de ser Mulher
talvez por isso a vida seja agridoce
talvez por isso a alegria irrompa dos meus lábios em profusão
e a lágrima se derrame na face como uma onda mansa
enquanto a alma sufoca.
Talvez por isso o sabor do mel embrulhado em seiva fresca
talvez por isso o citrino com odor a jasmim.
Não sei se se conjugam estes sabores e odores
nem sei se existe verbo que me conjugue, odor que me acolha
ou sabor que me deguste.
Sei que me pinto nesse enquadramento de Mulher
bem maior que o universo com que me cubro.
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Felicidade

Felicidade é um pequeno pedaço de lua que vamos colhendo, 
todos os dias, 
através do insignificante.
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Coisas de Poetas

Nos olhos faz-se mar
e na mansidão das águas
a irrequieta alma da ave 
salga o céu num voo imaginário.

Coisas de sonhos e pensamentos voláteis,
coisas de poetas navegando em mornas águas sem realidades. 

Só o mar é real.
Nem o mar é real.

Esse onde o sol se esquece de aportar 
e as rotas não existem
nem destinos pré-definidos.
Esse mar de margens construídas num olhar
sem ancoragem de horizontes. Com ancoragem de sonhos.
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E a ave que sem asas voa 
germina na imaginação e cresce, 
cresce, cresce…
Tão livre como o sonho, tão livre como os olhos 
que se fazem mar. 
O mesmo mar que aquietado grita
o prefácio da vida.
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Outra dimensão

Sonho-te de madrugada
enquanto o céu derrama lágrimas 
e a mulher alada circunda o mundo
trespassando a descompasso as sombras que o tempo esfria.
É hora de desabrochar, é o dia implorando a despedida.
Contudo, nua e inconsciente deleita-se a primavera em abraços suculentos 
com o inverno.
Inoportunos abraços que subjugam o chão, a germinação, 
e o sonho promissor aguarda impaciente o tempo
eternizado num devir sem espaço…
E o meu futuro precisa de espaço,
espaço para aportar algures em mim.

Ah, dimensão que eternizas o abraço desigual dos amantes!...

Entediei-me com os deuses.
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Vivo, agora, num tempo em desencontro
e não o encontro ainda que me esforce em procurá-lo
porque dele resta o dia da lembrança 
e do sonho resgatado à madrugada
não resta nada.
Circundante persiste a tal mulher alada 
refletindo na inconstante primavera 
que se esqueceu de florir.

AH! Mas eu não. 
Por isso espero-te noutra estação
quando tu, primavera, sucumbires ao amor libertino do meu verão.
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Sombras 

Há dias em que perdemos o chão
e as palavras são tão pequenas que cabem numa boca fechada
e o sufoco é tão intenso que nos saem gritos pelos ouvidos
e das narinas os cheiros do mar e das crianças

e os olhos inundam-se de memórias.

Há dias em que o pensamento soçobra para outros tempos
em que a memória tinha o odor dos morangos frescos

e a vida tinha um sabor a fel.

Há dias de pensamentos mortos
e outros em que temos de os matar
para dar lugar ao que realmente importa

e o chão…
……………… acaba num pedaço de terra edificada.

Mais nada! 
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Universos

E do azul se fez céu 
E do verde o mar
Do branco se fez neve
Do amarelo o astro
Do castanho se fez terra
Do transparente a chuva
E dos sonhos se faz vida
E de vida as paisagens
E por elas navegamos sem precisarmos de mar
Nem de ondas enroladas

Basta-nos o olhar.
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Reflexões 

Uma casa é só uma casa:
paredes de betão vazias de suor
mobílias e restolho
coisas 
chão onde passos são ruidosos
como um tufão e nas bocas vulcânicas
existem labaredas em erupção
cuspindo a lava que petrifica.
Pode-se ver o luar, mas as sombras ofuscam
o brilho das estrelas. As janelas são baças
do bafo mortífero do desespero, do desamor
do ódio que incendeia e alimenta a vida
de quem vegeta pensando viver.
Mentira.
Uma casa é só uma casa e ponto.

Um lar é mais que um mar de afetos;
também existem paredes que ressoam o suor dos corpos cansados de amor
e cada palavra é uma sinfonia de Brahms
e cada passo as quatro estações de Vivaldi.
Do lar avista-se um luar com estrelas, qual delas a mais brilhante
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e contam-se as constelações, a dois, a quatro…
Fazem-se planos para uma vida tão longa quanto a vida
que eternizamos nos sonhos.

No lar sonha-se e constroem-se mundos
universos cheios de horizontes e de mar e de areias e de amor.
Tecem-se as teias que nos ancoram a um mundo
tão peculiar e único como cada um de nós.
Vive-se, livremente, o amor que é vida
e todos os dias se escolhe entre esse amor e esse amor
porque não há lugar a outros.
Num lar respiram-se sorrisos
e as janelas são transparentes 
e a água que escorre na vidraça, quando chove,
tem o cheiro de liberdade e a pureza do cristal.
Um lar é um ninho de paz 
onde pássaros repousam após a jornada
onde corpos se amam e desejam como se fosse a última vez
sendo sempre a primeira.
Um lar é uma cama partilhada com amor.
O meu lar é o meu colo.
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O Poeta e a Poesia

Não era hoje o dia da escrita
ou será sempre dia dessa aventura
que numa folha perdura?
Do lápis se faz pincel
e das letras as cores
e tantos são os amores
cinzelados no papel
e tantos os desamores
tecidos no mais fino linho
da teia que nos compõe.

Nasces na primavera
quando emergem as flores
quando se rasgam os mares
na saudade de um verão.
Nasces com as palavras
e com a pontuação (?)
ou talvez não…
Em versos te compões
entre nuvens e metáforas
entre sonhos e realidades
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entre a alma e o desejo
entre a vontade de seres Poesia
e acabas por Sê-La, um dia…

O poeta é o arquiteto de manhãs e madrugadas
noites, sombras, pinceladas, 
estrelas, gritos e venturas
luas cheias e vazias
canta a sua alma ao toque do violino
do saxe ou do tambor…
…tanto faz pois se é ator
do palco da própria vida
quantas vezes tão ferida!…
É ele que empresta a cor
para fazer o cenário
das paisagens escondidas
no mais profundo do ser.
Faz trilhos por entre as pedras
e delas constrói castelos
onde mora a primavera
e todas as outras estações.
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Voa como a gaivota
aporta nas emoções
vibra de sentimentos
e morre nos seus lamentos
por saber que existe um fim
que eterniza nas palavras.

O poeta é o mentor do sonho e do desejo
do riso e do gracejo. 
Eu raramente o vejo
mas sinto-o tão fundamente
como um eco em meus ouvidos
que me transforma o corpo
num horizonte de linhas
que dedilho com paixão…

Não fora eu aprendiz desta tão bela canção! 
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é um pedaço de vida 
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uma coletânea de saberes
a viagem que não fizemos
a viagem que estamos a fazer. 
Um livro é um questionamento constante
é a forma como se vê e sente o mundo.
Um livro é a comunicação entre os povos, 
entre o Ser e o mundo e voar para além dele
e sonhar em cada palavra, em cada pedaço de vida. 
Cada um de nós é um “livro” contendo tantas páginas
quantos os segundos que vivemos,
tantas histórias quantos os dias em que somos.
 
Um só livro seria pouco para tanto que se vive.
 
Um livro é a forma de nos sentirmos nesse mundo
dentro dele…
…e como é imenso o Mundo!


