
O  tesouro deste mês é um livro 

de poesia que é também  um 

catálogo. O lançamento desta edição  

realizou-se no dia 6 de Junho de 

1991, na Galeria de Santa Justa, em 

Lisboa, na altura da inauguração da 

Exposição dos Desenhos de Juan 

Soutullo, que ilustram a obra e 

incluía os poemas manuscritos pelo 

poeta. Considerada uma das melhores obras poéticas de António Manuel Couto Viana, Café de Subúrbio 

é uma visão surrealista de si próprio, de algumas viagens e do mundo através do quotidiano de um café.  

Este livro faz parte do catálogo da BMPS e está disponível para consulta.  
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O 
 livro Café de Subúrbio é uma compilação de 24 poemas 

que o autor, António Couto Viana (1923 - 2010), 

escreveu ao longo do ano de 1985. Com uma tiragem 

declarada de apenas 300 exemplares, esta edição de autor faz 

acompanhar cada poema de um desenho. Foi em  1991 que Couto 

Viana decidiu fazer uma edição destes poemas em conjunto com o 

ilustrador galego Juan Soutullo. Assim, a apresentação desta obra  

aconteceu na Galeria de Santa Justa, em Lisboa, na altura da 

inauguração da Exposição dos Desenhos de Juan Soutullo, que incluía 

os poemas manuscritos pelo poeta.  

Em jeito de posfácios foram incluídas Duas Notas: a primeira, da 

autoria de Joaquim Manuel Magalhães “Nota Sobre Café De 

Subúrbio” é uma extensa análise, em parte historicista, da poesia 

portuguesa para depois dar entrada na matéria que justifica o título, 

propriamente dito.  No fluir do texto vão sendo analisados os poemas 

o que ajuda o leitor comum a ter de voltar repetidamente ao original 

para aí descortinar sentidos e subtilezas perdidas na primeira leitura; a 

segunda, da autoria de Fernanda Botelho “Nota Sobre os Desenhos de 

Juan Soutullo” é um ‘desabafo’ graças ao que apelida de ‘privilégio da 

ignorância’ - palavras suas. Mas estas notas, não sendo de um par, de 

um artista, demonstram  uma capacidade de leitura, ou leituras, 

extraordinária. Esta nota,  também ela nos revela palavras, gestos,  

ruídos  e sentimentos que aparentemente não seriam legíveis em tão 

poucos traços. N.L. 

 



 

Notas sobre Café de Subúrbio  

Num dos posfácios, o poeta e crítico literário Joaquim 

Manuel Magalhães põe as cartas na mesa, permitindo-nos ler 

os versos para além daquilo que é costume ler-se no imediato, 

porque um poema deve levar sempre consigo também a 

história da cultura em que está escrito: 

 

«Café de Subúrbio vive radicalmente da conjugação do efeito 

de verosimilhança com o efeito da regularidade prosódica 

assente na equivalência métrica, rimática e estrófica. É deste 

território imaginativo, verbal e processual que estabelece a 

partilha que pede ao leitor.  

Se o leitor predisposto a aceitar, por hábitos de 

tradicionalização convencionada nesses âmbitos, essa situação 

da escrita apenas tem de ser capaz de compreender as 
particulares intensidades conseguidas por Couto Viana para 

reconhecer o valor desta obra. O leitor ligado a hábitos de 

tradicionalização convencionada diferentemente por ligação a 

outras apostas prosódicas e discursivas terá de abdicar do 

pressuposto de que só por essa tradição se atinge um alto valor 

estético hoje em dia e predispor-se a encontrá-lo também noutro 

campo, onde o poema procura significar e não apenas ser, referir 

e não apenas abstractizar, prender numa regularidade e não 
apenas soltar na proliferação dos desequilíbrios estilísticos. 

A apropriação deste livro pela leitura terá de assumir esta querela, 

que não o é, para poder ser plena. Para poder compreender que o 

seu valor não está em recusar a “outra” poesia, tal como o valor 

da “outra” poesia não está em recusar esta. O seu valor (de 

ambas) residirá sempre no modo como se inscrever em renovação 

ou intensificação, isto é, em vigor estilístico entre os 

conseguimentos das diversas tradições pelas quais são 

responsáveis ao serem delas consequências revitalizadoras. 

A qualidade destes versos reside no equilíbrio de todos estes 

processos, sentimentos, execuções, de forma que sempre a vida, -

quer por contemplação da dos outros quer por memória da sua 

mesma - , não aparece nunca como uma patética desilusão ou um 

melodramático adeus, antes como uma estoica aceitação quantas 

vezes ainda epicurista, quando não eufórica.» 

Texto adaptado do posfácio da publicação. 

 



 

“António Manuel Couto Viana escreveu que a 

melhor maneira de homenagear um poeta é 

decorarmos os seus versos. Já não seria preciso 

pedir tanto: apenas que esta obra, clássica e 

pessoalíssima, fosse lida, sem os preconceitos 

que tornam por vezes a literatura em matéria 

infame. E lida com o reconhecimento de que 

esta poética, que teve sempre de se debater 

com a mudança e a resistência à mudança, é 

um recanto lírico importante na poesia 

portuguesa contemporânea.  

 

O café é um mostruário social privilegiado, 

tingido de uma tristeza que a sua condição de 

«subúrbio» sublinha. O café que põe em cena 

uma personagem, o Velho, que representa, 

claro, um alter ego do poeta. (…). Nele 

desfilam pedintes, amantes e alguns 

personagens típicos mas excêntricos que Couto 

Viana nos dá na perfeição, como aquela 

mistura de filósofos, mendigos e imbecis que 

fazem dos cafés - e de alguns centros 

comerciais - a sua casa. O próprio Velho vive 

Sobre o “Café de subúrbio” 
de certo modo no café, ou pelo menos tem aí as 

suas experiências humanas mais significativas, 

triste e solitário que é. Boa parte dessas 

experiências reside numa contemplação dos 

corpos jovens que enxameiam o café, e 

despertam nostalgias de desejo e de virilidade. 

O Velho observa atentamente os namoros entre 

adolescentes, os jogos de sedução, a carnalidade, 

as novas regras. À nostalgia e frustração soma-

se uma espécie de vivência vicária: através dos 

rapazes, o Velho tem uma segunda juventude. 

Isso implica, muitas vezes, ser forçado a 

ultrapassar os seus próprios preconceitos, no 

que constitui um dos grandes focos de interesse 

desta obra. Assim, se existe todo um novo 

mundo de kispos e jeans (palavras ainda escritas 

com um certo enfado), de discotecas e 

sexualidade fácil, de uma generalizada (e 

hiperbolizada) proliferação de «droga e 

violência», a observação directa torna as coisas 

necessariamente mais humanas. O punk, 

descomposto e ameaçador, é afinal um rapaz 

inofensivo que lê, rindo, BD. A mesma 

compreensão se estende a outras gerações: 

assim a velha pega, que tem uma banca de 

jornais onde abunda a pornografia, espera que o 

neto volte da catequese para o interrogar 

comovidamente sobre matérias devotas.  

Por outro lado, existe também todo um 

mundo que terminou, e suas personagens, 

como o engraxador, figura démodé, e o 

empregado velho e solene, alvo de troça. 

O próprio Velho é, etária e esteticamente, 

ultrapassado.  

Nestes poemas há, pois, toda uma dinâmica 

de exaltação e vazio, mas sobretudo uma 

variedade caótica e fascinante: os 

desconhecidos, os flirts, o fumo, a má-língua, 

o futebol, o cão que se escapa. E há uma 

melancolia, que no final se concretiza com o 

fecho do café, para dar talvez lugar a um 

«snack-bar», um «banco», um 

«supermercado». Se o Velho se queixava de 

que tinham desaparecido os cafés antigos, 

com tampo de mármore, onde se escrevia e 

pousava o chapéu, vemos, no final, como 

mesmo o novo é precário e rapidamente 

substituído pelo novíssimo. Em Café de 
Subúrbio há desamparo mas também 

coragem, e o poeta, reduzido ao rosário dos 

dias, percebe que os altos ideais terminaram, e 

que «imperial» é apenas uma cerveja a copo.” 

 

 Adaptado a partir texto de Pedro Mexia 

in http://bivam.esmonserrate.org/clr/livros/

livroComentario.asp?codLivro=151 
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