
Daniel Faria nasceu em Baltar, em 1971. Estudou Teologia na Universidade Católica, onde defendeu 
a tese A vida e conversão de frei Agostinho, licenciando-se também em Estudos Portugueses, na 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 

De 1994 a 1998, esteve ligado à paróquia de Santa Marinha de Fornos, Marco de Canaveses, período 
em que a opção monástica criou solidez, tendo ingressado no mosteiro beneditino de Singeverga, 
em novembro de 1998. O poeta morreu com apenas 28 anos, após um acidente doméstico, pouco 
antes de terminar o seu noviciado. 

O seu primeiro livro de poemas, Uma cidade com muralha (galardoado ex-aequo com o Prémio Eng.º 
Nuno Meireles/1990) foi publicado na revista da Biblioteca Pública Municipal do Porto. Seguiu-se 
Oxálida e A casa dos ceifeiros, que compõem a trilogia inicial, publicada entre 1991 e 1993. A leitura 
destes poemas revela uma progressão que atinge a plenitude na sua trilogia derradeira (1998-2000), 
Explicação das árvores e de outros animais, Homens que são como lugares mal situados, e Dos líquidos, que 
constitui a apoteose de um processo de escrita revelador de uma Obra completa e singular. 

No mês em que se assinalam os 50 anos do seu nascimento, convidamos à leitura dos “Versos que põem 
o mistério a ressoar em redor de nós”, a poesia fulgurante de Daniel Faria, nas palavras de Sophia.

D  TRILOGIA INICIAL (1990-1993)

Uma cidade com muralha [Manuscrito] 
Daniel Augusto; desenhos [de] Nazaré
BPMP Ms. 1866
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Uma cidade com muralha 
Daniel Augusto da Cunha Faria; desenhos [de] Nazaré
Galardoado ex-aequo com o Prémio 
Literário Eng.º Nuno Meireles/1990, 
Câmara Municipal do Porto. 
Em Uma cidade com muralha, a significação 
cósmica da pedra, a casa, o rio, as barcas, 
transfiguram a cidade do Porto num 
espaço defendido e, ao mesmo tempo, 
aberto, onde a “muralha” oculta e 
desoculta uma presença sagrada: “Pois 
assim claramente nós veremos / que a 
nossa muralha é o nosso Deus”.
BMAG 821-1 FARDc  |  BPMP R2-11-534

Oxálida 
Cérjio Lage
Galardoado com o Prémio Literário 
D. António Ferreira Gomes, 
Universidade Católica Portuguesa, 
com o pseudónimo Cérjio Lage. 
É preciso fazer crescer o poema 
na terra, como um trevo azedo, 
oxálida, “o colo ou o chão” de um 
corpo cultivado.
BPMP I3-7-17[14]

A casa dos ceifeiros 
Daniel Augusto
A originária ruralidade 
desenvolvendo-se, “a sede / desse 
fogo aceso que não arde”.
BPMP A7-7-106[7]
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http://bibliotecas.cm-porto.pt/ipac20/ipac.jsp?uri=full=3100024~!198700~!0&ri=4&aspect=basic&menu=search&source=~!horizon&profile=bmp
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D   TRILOGIA DERRADEIRA (1998 – 2000) 
A Trilogia é a Trindade, o Amor, a Casa só habitada pelo lado de dentro, aonde a Fonte nos fala e convida 
sempre a entrar cada vez mais.

Dos líquidos 
Daniel Faria (a titulo póstumo)
Dos líquidos que o Poeta deixou praticamente 
pronto derrama-se uma “terceira margem” (diria 
João Guimarães Rosa), a do Espírito tocado nos 
sinais sensíveis das águas e do sangue, mas também 
da saliva, do sabor agridoce do pão. Dividido 
em sete capítulos, a totalidade da presença 
dinamizadora do Amor, progride desde a nascente 
até ao toque do Inesgotável. “Sim. Agora posso 
explicar-te o mistério das águas. Debruça-te como 
ele quando escreveu no chão / irás entender – elas 
jorram das palavras”. 
BMAG 821-1 FARDd  |  BPMP BS-01623c

1999
A vida e conversão de Frei Agostinho : entre a 
aprendizagem e o ensino da Cruz
Daniel Augusto da Cunha Faria
As palavras escritas na introdução da sua Tese, 
também poderiam aplicar-se a si próprio: “Cristo 
é o remédio eficaz, porque abre o céu, apura a 
terra, reforma a vida, vence a morte, apaga a 
culpa. Uma vez encontrado o fio que o conduzirá 
para fora do labirinto, Frei Agostinho, consciente 
de que é um peregrino sobre a terra, põe-se a 
caminho”.
BMAG 27 AGOC  |  BPMP 2a 000577

Homens que são como 
lugares mal situados 
Daniel Faria
BMAG 821-1 FARDh

Explicação das árvores 
e de outros animais 
Daniel Faria
BMAG 821-1 FARDe

2003
Poesia
Daniel Faria; 
ed. Vera Vouga
BPMP 8b 014842 
BMAG 821-1 FARDp

2000
Legenda para uma 
casa habitada
Daniel Faria; textos 
Mário Cláudio, 
Sophia de Mello 
Breyner Andresen, 
(a titulo póstumo)
BMAG 821-1 FARDl

2007
O livro do Joaquim
Daniel Faria; ed. 
e pref. Francisco 
Saraiva Fino 
BPMP 8b 011148

D  SOBRE O AUTOR

Sobre este dia precipitem 
as manhãs : Daniel Faria ou 
da tão primeira nuvem
Vera Vouga; org. Francisco 
Topa; rev. Marco Oliveira 
Marques
BPMP 8a 019725

As recensões das obras são citações do P. Mário Garcia, SJ, in 
https://pontosj.pt/especial/daniel-faria-vinte-anos-depois-da-sua-morte/
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