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Mensagem do Coordenador
da USCAL
2016 faz parte do Mandato em que tudo acontece!
A criação da USCAL em Janeiro em 2013 por um
pequeno grupo de Homens e Mulheres, foi fundamental e
decisivo para a criação de hábitos saudáveis e ocupação dos
tempos livres dos nossos seniores. A USCAL, serviço público
desta Junta de Freguesia, tem assistido a um crescimento
sustentável e também exemplo disso é a nossa Freguesia que
recebe este ano o novo centro de Saúde de Carnaxide sonhado
por tantos e concretizado neste ano de 2016!
A USCAL caminha com força e sabedoria graças aos
nossos sábios e voluntários Professores que incutem bons
hábitos nos nossos alunos e os tornam mais felizes!
"Livros são os mais silenciosos e constantes amigos;
os mais acessíveis e sábios conselheiros; e os mais pacientes
professores". (Charles W. Elliot)
As histórias, em texto ou poesia, são fruto do
empenhamento de um grupo que se uniu para construir vida
em papel, um presente inestimável.
Assim, é com enorme satisfação que volto a poder
manifestar o meu grande apreço por este trabalho, orientado
pela professora voluntária Helena Marques, com a colaboração
de alunos e professores.
O meu muito obrigado a todos os alunos e professores
que continuam a Fazer para que a USCAL seja um espaço
vivo, livre e feliz de emoções!

Jorge de Vilhena
Carnaxide, Maio de 2016
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Homenagem aos Alunos dos
Encontros de Literatura Portuguesa
que souberam criar um ambiente de partilha
onde saberes e afectos se multiplicam
Escrever é triste. Impede a conjugação
de tantos outros verbos.
Carlos Drummond de Andrade

Certamente não será consensual o fascínio que
Mondrian suscita em muita gente. É natural que assim seja.
Contudo, para aqueles que admiram a sua obra, esse enlevo
resultará provavelmente da sua opção estética construída em
torno do objectivo de obter o equilíbrio através da harmonia
de oposições desiguais, mas equivalentes, como ele próprio
afirmou. Ao tentar harmonizar faixas, quadrados e rectângulos
de branco, preto, vermelho, amarelo e azul, via-se
constantemente confrontado com o drama das infinitas
possibilidades que tão sóbrios meios podem oferecer. Alterar
um único elemento na tela - substituir um rectângulo por um
quadrado ou trocar uma cor ou diminuir o tamanho relativo de
uma forma – implicaria a transformação de todo o conjunto,
em termos de concepção da obra e também a nível do produto
estético final.
Ora, quem exerceu a sua actividade profissional
integrado num grupo - como os professores, os jogadores de
futebol, os membros de uma equipa de investigação –
reconhece a importância de cada um dos elementos desse
conjunto. Por isso, os professores olham sempre para uma
turma como para uma tela de Mondrian, isto é, quando nos
inserimos num grupo de pessoas, como, por exemplo, as que o
acaso juntou nos Encontros de Literatura Portuguesa,
acabamos por dar connosco a pensar na indispensabilidade de
cada um dos elementos desse grupo. Cada pessoa é única e,
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sem ela, o grupo em que se integrava ficaria irremediavelmente
diferente.
Nestes três anos de colaboração com o projecto da
USCAL, a turma tem vindo a mudar, como muda uma tela se
eliminamos ou juntamos mais uma pincelada de branco ou
preto ou vermelho ou amarelo ou azul. E este ano lectivo, mais
uma vez, a tela foi mudando: alguém nos trouxe música do
Fausto, alguém nos ensinou a compreender a evolução e as
simbologias da Bandeira Portuguesa, alguém nos fez chegar
imagens da arquitectura clássica francesa ou de Gaudi ou de
Bernini ou apontamentos de música clássica ou um livro que
não conhecíamos… e mais uma infinidade de contributos que,
exaustivamente, não conseguiríamos enumerar.
Contudo, e apesar deste intenso intercâmbio e de uma
proximidade afectiva crescente, temos consciência de que mal
nos conhecemos. É sempre, no dizer de Campos, o florir do
encontro casual dos que hão sempre de ficar estranhos…
Realmente, seremos sempre estranhos até de nós mesmos.
Foi, por isso, com alguma emoção que fui lendo os
desabafos, as memórias, as narrativas, os poemas que
compõem este livro. Para mim, estes textos vieram, em boa
parte, reduzir essa distância que sempre existirá. Cada um
deles revela, acerca do seu autor, mais do que foi revelado no
somatório dos cerca de 60 Encontros de Literatura, sobretudo
quando se trata de temperamentos mais vocacionados para uma
silenciosa e discreta colaboração que muitas vezes se processa
tão-só pela comunicação do olhar. Com estes textos se vai
levantando o véu e se vai vislumbrando o por dentro. E, como
sustentava o Ary dos Santos, É por dentro de um homem que
se ouve o tom mais alto que tiver a vida.

Helena Marques
Carnaxide, Maio de 2016
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À USCAL
Por muita universidade
Que haja pelo país,
Esta é a escola que eu amo,
Aquela que sempre quis.
Os jovens, que somos nós,
Gostamos de lá andar!
Alguns já vão de bengala,
Outros vão a coxear,
Mas ponham lá uma modinha
E vão ver o que é dançar!
Dá-nos saúde e alegria
Partilhar nosso saber
E ficamos com vontade
De muito mais aprender.
Não ficamos isolados!
E, nunca, em casa metidos!
Vamos lá para a USCAL
Onde estamos divertidos.
Só existe uma regra.
Que esquecer não deveremos!
Sorrir das limitações,
E assim felizes seremos!

Maria Idália Simões
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Maria Vitória Cruz * USCAL, Nº 234 *
Obrigada, Mãe
Para a minha mãe

É reconhecido, e aceite, que há memórias que o tempo
não apaga.
O decorrer dos anos vai esculpindo as suas marcas
erosivas, umas visíveis, outras nem tanto…
As nossas mãos, mãe, já não se tocam, mas aquele
não foi o nosso último momento…Acompanhas-me sempre
que te invoco e, como um rosário de contas, desfio os valores
que, com as tuas palavras e atitude sábias, me transmitiste ao
longo dos anos.
Nasceste sob o signo do infortúnio, mas alguém ouviu
o teu pranto, mãe, quando ficaste sozinha no berço.
Agradeceste esse colo que te acolheu, sorrindo
sempre!
Percorreste o teu caminho com essa excelsa sabedoria,
misto de ingenuidade, lucidez e gratidão.
A porta estava entreaberta. Entrei.
Esperavas-me, serenamente, para falarmos e para nos
acariciarmos uma vez mais.
Nas tuas mãos fortes, um pouco mirradas, ainda
bailavam os anéis do teu amor: daquele que, em vida, foi o teu
porto de abrigo.
Ergueste-te e acolheste-me sorrindo. Balbuciaste uns
sons desarticulados, quase imperceptíveis, mas eu soube a tua
mensagem…
Embalei-te com uma canção: aquela canção que tantas
vezes cantámos a duas vozes. À entoação de cada acorde, o teu
rosto ficava mais luminoso.
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Desta vez, ficou sereno e eu não consegui terminála…
Porque a cantei, não sei. Ou talvez saiba…
No silêncio daquele momento, ainda nosso, soou o teu
legado.
Já não era a tua voz a que eu ouvia, era o seu eco na
minha mente:
Vemos, ouvimos e lemos e não podemos ignorar –
disse a poetisa e recordaste-me tu, mãe.
Sofremos e indignamo-nos perante atrocidades,
injustiças e crimes hediondos: o Desconcerto do Mundo. Mas é
nosso dever valorizar tudo o que de benéfico o Homem realiza.
Cientes desta eterna Dualidade, é nossa
responsabilidade erguer bem alto a bandeira de valores nobres,
e tentar transformar o pequeno mundo que nos rodeia, num
espaço de mais Verdade.
Amor, desamores, paixões, desilusões, sonhos e
frustrações, entrelaça num tear.
Ah! Mas que nunca te faltem fios de lucidez,
coragem, generosidade, magia e serenidade.
E na cadência desse tecer, saibas inventar, minha
filha, a Beleza no Viver!
E as tuas mãos foram ficando mais frias…
(17/10/2015)

Percursos de Luz e Sombra
Os desejos esfumam-se no tempo, por vezes.
O pensamento foi voz nas palavras.
Palavras agora perdidas, pensamentos vencidos soam agora
num eco harmonioso, amargo, moribundo cada vez mais, eco
cada vez menos.
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Depois, o silêncio…. que a voz há muito se calou.
Nubente, o silêncio aguarda a nostalgia para a eterna dança dos
mortos.
Da Morte, a Vida!
O pensamento renasce, ganha força, fulgor!
É voz rouca cada vez menos, límpida cada vez mais.
Palavras tantas vezes ditas, viciadas até, despertam agora num
tempo novo.
Mergulho na serenidade libertadora das manhãs desertas.
É Outono!
Invento-me na dança do fogo ao pôr-do-sol, é fim de tarde de
Inverno!
Era uma vez uma folha branca, nua, e a dinâmica do
pensamento…
(15/11/2015)

Novamente a Esperança
Por vezes, o pensamento trai o silêncio da noite,
invadindo o espaço, incendiando a mente.
Assim foi a noite e o dia que se lhe seguiu, longo,
como longos são os dias no Estio.
Um certo receio, por ter de admitir que o cepticismo
perante a desordem mundial se teria instalado em ti
definitivamente, impedia-me de abrir a tua mais recente carta.
Anteriormente, tinhas exultado de esperança face à
anunciada “Primavera Árabe”. Outras “estações” não se lhe
sucederam, e manifestaste a tua preocupação pelas
consequências desse malogro.
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Uma outra carta espelhava, por um lado, a tua
indignação perante a dificuldade de vigorarem regimes
democráticos em algumas partes do mundo, devido ao
esclavagismo laboral e sexual, às divisões religiosas, étnicas e
interesses económicos e, por outro lado, a tua inquietação por
uma certa ineficiência das Democracias em travar a escalada
de violência.
Para estas e outras questões, que te atormentam a ti e
a tantos outros que se preocupam com a condição humana,
ainda não há resposta.
Finalmente, a minha curiosidade superou o dito
receio. Acendi a luz, recostei-me confortavelmente e abri a tua
carta.
Que grata surpresa! Anunciaste-me um novo estado
de alma.
Li e reli as tuas palavras, eram palavras de confiança,
de esperança, fruto de reflexões tuas, inspiradas nas citações
do Papa Francisco.
Sei o quanto rejubilas com as suas intervenções, por
partilhares a mesma visão do mundo.
Neste deserto em que o Homem ora parece vaguear,
ora viver manipulado por um fio invisível, como tu dizes,
surge uma voz que apela quer à responsabilidade política quer
ao compromisso de cidadania de todos nós.
Sublinhas, e bem, que, se os progressos científicos e
tecnológicos desenvolvidos pelo homem forem bem
orientados, poderão ser muito importantes, mas a interrogação
está na garantia da sua utilização em prol do bem comum e
tendo sempre presente a preservação de valores essenciais ao
desenvolvimento do Homem.
De certo modo, a situação actual favorece um tipo de
egoísmo colectivo, mas também é gratificante assinalar a
capacidade do ser humano de se agigantar em ondas de
solidariedade.
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Pelo reconhecimento destas afirmações, e não menor
exaltação de emoções, o meu pensamento recuou décadas.
Eis-nos na gare da estação do Barreiro!
Sorrimos e abraçámo-nos, como tantos outros.
O Universo continuava a ser regido pelas mesmas leis,
mas no nosso Abraço imenso cabia Portugal resgatado!
Ainda ignorantes do seu sabor, festejámos “… o dia
inicial inteiro e limpo…”
Quanta generosidade e quanta ingenuidade!
Pelo impulso dos nossos verdes anos e maturidade na
nossa determinação, como tantos outros, envolvemo-nos em
projectos socioculturais.
Como foram gratificantes aqueles dias, meses…
Foi o tempo de partilhar conhecimentos e afectos na
simplicidade de pequenos gestos e aprender que a
solidariedade é libertadora.
Depois, outros tempos vieram, outros projectos
abraçámos, percorrendo trilhos diferentes, mas fiéis aos
mesmos princípios de cidadania.
Reli uma frase que transcreveste:
“É este compromisso que nos restitui a dignidade e o
reconhecimento de que vale a pena a nossa passagem por este
mundo”.
Agora sim, com maior estímulo, escrever-te-ei umas
linhas, em breve.
Afinal, pelo “Sonho é que vamos”…
(15/11/2015)
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A Endireita
Verdadeira ou fruto de imaginação, pouco importa,
uma história é uma história, e o encantamento dos ouvintes
depende da capacidade de dramatização de quem conta.
O contador da história, que adiante irei reproduzir,
convida-nos a viajar pelo litoral algarvio, parar numa aldeia
piscatória e recuar ao tempo em que só havia um médico na
vila para atender toda a população das aldeias em redor,
como era então comum em muitas regiões no nosso país.
Para suprir esta lacuna, os homens e mulheres com
maior apetência aprendiam mezinhas, benzeduras e outros
segredos de tratamentos naturais que lhes eram transmitidos
de geração em geração.
Mariana da Conceição era seu nome de baptismo,
mas na aldeia só a conheciam por “Micas Coxa”. Tendões
torcidos, ossos fora do lugar, “o padrão descaído” e outras
maleitas que tais, não eram mistério para “as mãos
miraculosas” e “rezas sagradas” desta endireita.
Nas localidades à beira-mar, por ocasião do fim do
defeso da pesca, do armador ao simples camarada, toda a
companha trabalha arduamente nos estaleiros, nas docas e
no cais, preparando os barcos e os aprestos marítimos para a
temporada que em breve se iniciará.
No estaleiro, os calafates enchem as costuras de
estopa, fazendo soar os martelos ao ritmo de “uma abertura
sinfónica da borda de água”. Uma inconfundível mistura de
cheiros paira no ar: o da tinta fresca e do alcatrão com o
odor forte do iodo e da maresia, e o odor do breu com o
cheiro da madeira aparada de novo.
O defeso foi longo, o armador tem contas atrasadas
por pagar e a companha tem o ouro da mulher no “prego”.
Precisamente, quando a companha de uma
embarcação se preparava para a faina no mar, um dos
10

camaradas, ao descer do mastro, saltou em cima da amarra
do ferro da proa e torceu um pé.
De início, não se queixou muito. Mas, horas mais
tarde, os camaradas tiveram de lhe cortar a bota de
borracha, porque o pé já não cabia, tal era o inchaço! Ao
sol-posto, por ter piorado, foi para casa apoiado nos ombros
de dois camaradas.
Toda a noite gemeu e a mulher desesperada,
perante tal sofrimento, dizia-lhe de vez em quando:
- Ó homem, eu vou chamar a vizinha Micas
Coxa….
- Qual Micas, qual quê! Quero cá a Micas Coxa
pr‘alguma coisa! Sabe lá ela “consertar”, se ainda continua
coxa… - respondia-lhe ele, já irritado.
- Oh, homem, não digas tal! Tu não vês que a
pobre tem defeito de nascença, valha-te Deus! E ao dizer
isto, a mulher benzia-se.
No dia seguinte, o pé estava mais roxo, mais
inchado e as dores atormentavam-no cada vez mais. Foram
dois dias e duas noites sem dormir. Vencido pelo cansaço,
invadiu-o um sono profundo. A ocasião era de ouro. A
mulher nem hesitou, pôs o xaile pela cabeça e foi chamar a
vizinha Micas.
- Vizinha, venha depressa que ele está a dormir!
E a velha Micas, com um passado de décadas de
prática bem firmada, nem destapou o nosso homem para
fazer o tratamento. Mesmo debaixo do lençol, as suas mãos
dextras mexeram o pé, deu as voltas ao tornozelo com os
movimentos que a ciência dela sabia necessários e, por fim,
benzeu o pé disforme.
Satisfeita pela tarefa cumprida, dirigiu-se à mulher:
- Vossemecê vai ver, quando ele acordar é como se
nada lhe tivesse acontecido. Agora vá também descansar,
mulher, que bem precisa…
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Toda essa noite e parte do dia seguinte o nosso
homem dormiu. Quando acordou já o sol ia alto, respirou
fundo e quis espreguiçar-se. Sentindo algo estranho, sacudiu
o lençol de cima de si e desatou a gritar:
- Ah! Maganas d’um raio! Agora são os dois pés!
Era verdade! A vizinha Micas, com a pressa e o
receio do homem acordar, tinha dado as “voltas
miraculosas” com as suas “santas mãos” no pé errado…
(09/02/2016)

Lógica Infantil
Atrever-se a percorrer o traçado sinuoso da estrada de
Arouca a Castro Daire exige a um condutor, além de perícia,
muita prudência.
Mas se o desafio é grande, maior é a recompensa:
diante de nossos olhos afirma-se a imponência do Montemuro!
Se, aqui e além, uma clareira lembra mão criminosa,
grandiosa é a floresta e rica a biodiversidade. Carvalhos,
castanheiros e salgueiros revestem as encostas em vários
cambiantes de verde. No cume da serra, urzes, fetos, giestas,
tojos e carquejas complementam esta aguarela da Natureza!
Casario disperso salpica as faldas menos íngremes.
Ao longe, entre “as cristas” da serra e o vale do Ardena,
espreita uma pequena mancha esbranquiçada, facilmente
identificada para os conhecedores: é a povoação de Alvarenga
e, um pouco mais adiante, Nespereira e, finalmente, o lugar da
Feira, nosso destino!

12

Não haverá outro nome que tão bem lhe assente: ao
longo de décadas, realizou-se mensalmente neste local a maior
feira de gado das redondezas.
Por ocasião das celebrações religiosas da Semana Santa
e das festas em honra da Nossa Senhora de Lurdes, igualmente
numerosa era a afluência, mas de crentes.
No largo da Feira, a casa da Ti Ermelinda e do Ti
Manel sobressai do restante casario, não pela arquitectura, já
que é uma casa típica do interior Norte de Portugal, mas sim
pela azáfama no seu interior: é véspera de Feira!
A loja, no andar de baixo, é o mundo do avô Manel.
“Botar” umas solas, capas ou protectores são contas do rosário
dos seus dias. Não aprendeu outro ofício senão esta arte. Mas,
por ser homem de visão, já mandou um dos filhos para a
fábrica “a modo” de aprender mais e poderem desenvolver o
negócio…
Mas hoje é o tempo de confirmar se terá os aviamentos
necessários para consertar os sapatos e botas dos feirantes e
aprontar os arreios para os animais.
No primeiro andar, as tarefas são partilhadas pelas
mulheres da casa. Na sala, uma esmera-se na vistoria das
canecas, malgas e pratos, a outra esfrega as tábuas do chão.
Tudo tem de ficar “num brinco”, lembra-lhes a avó Ermelinda.
Até aqui em baixo cheira a alfazema! É sinal de que os
quartos já estão preparados para quem queira pernoitar.
A cozinha é o coração da casa onde a avó Ermelinda é a
rainha. As filhas e noras, já senhoras do segredo dos bolinhos
de bacalhau e do tempero da vitela, movimentam-se com àvontade e confiança.
A avó sentou-se num banco junto à chaminé e vai
mexendo, vagarosamente, o caldo que fervilha na panela preta
de três pés.

13

- Ainda nenhuma aprendeu o ponto exacto da cozedura
dos enchidos! – lamentou-se ela, entre dentes.
Não ousando invadir aquele “santuário”, espreitávamos
pela porta entreaberta.
- Vá “canalha”, vinde para aqui e sentai-vos ali no
canto – disse a avó, dirigindo-se a nós.
Oh, que melhor serão poderíamos ter? Ali na cozinha
sempre nos dariam umas rodelas de salpicão… mas o que nós
mais ansiávamos era raspar o tacho da aletria doce!
De vez em quando, a avó ajeitava as achas para avivar
o fogo da panela.
O caldo tem de ficar bem apuradinho, depois é só
“botá-lo” no alguidar preto e levar o arroz ao forno – dizia ela,
continuando sempre a mexer.
As achas crepitavam e uma delas estalejou com maior
ruído. A avó olhou as brasas, sorriu e voltou-se para nós:
- Este estalido lembrou-me um episódio que se passou
haverá para aí uns trinta anos, por ocasião da Semana Santa.
Ah, mas antes de mais, é preciso dizer-vos que, naquele
tempo, alguns indivíduos, insatisfeitos com a política do
governo, fabricavam bombas que faziam explodir em Lisboa e
noutros locais do país. Pouco antes, em Castelo de Paiva,
tinham prendido uns homens, acusando-os de terem produzido
esses engenhos. Vivíamos com receios, só se ouvia falar em
bombas…
Então, eu e a minha irmã Aninhas fomos à Procissão do
Senhor dos Passos e levámos os vossos pais, que, nessa altura,
deveriam ter uns cinco ou seis anos, talvez dez anos, o mais
velho.
Os foguetes anunciaram a saída da procissão, os vossos
pais assistiam, imóveis, encostados às nossas saias. De repente,
ouviu-se um estalido e saltaram muitas faíscas. A ponta do
guião tinha tocado num fio eléctrico!
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A multidão apavorada gritava: bombas, são bombas!
Homens e mulheres, empurrando e atropelando, fugiam em
todas as direcções…
Longe dali, eu e a minha irmã, com os gaiatos pela
mão, respirámos de alívio. Foi então que um deles, puxando a
minha saia, perguntou timidamente:
- Minha mãe, mataram Nosso Senhor, mataram?
Rimo-nos todos.
A avó deu-nos a bênção de boas noites e fomo-nos
deitar.

(09/02/2016)
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Maria Idália Simões * USCAL, Nº 104 *
Emigração
Eles partem!... Não porque o queiram fazer, mas
porque o seu país não lhes deu oportunidade de ceifarem o seu
próprio pão. Deixam pais, filhos, família!... Eiras de solidão,
campos de ervas daninhas, calçadas abandonadas, ruas vazias,
casas tristes, janelas sem vida, silêncio...
Consigo, levam somente a saudade do convívio com
os habitantes da terra que os viu nascer. No olhar, a liberdade
das serras, das madrugadas soalheiras, dos riachos de águas
transparentes! No coração dorido, a esperança de um regresso
feliz! No bolso, uma alma cheia de Fé!
No país de acolhimento, lutam com outras
dificuldades: a língua que não conhecem, a luta pelo trabalho
honesto, o aprender a viver com outras civilizações, outras
culturas, por vezes a discriminação.
À noite, quando a saudade dói, as lágrimas assomam,
mas amanhã é outro dia! E a força lusitana volta, a vontade de
vencer vai ultrapassando os obstáculos.
Finalmente, as férias!... Os beijos, os abraços
apertados, os sorrisos abertos, as lágrimas de felicidade, as ruas
cheias de vida, as janelas alegres, as suas casas que lhes
segredam: - Bem-vindos!...
Mas o sol não se demora. Com forças renovadas,
partem de novo, percorrem estradas sem fim para mais um ano
de luta, ao qual se seguirão mais umas férias. E, ano após ano,
a cena repete-se. Em cada regresso, à custa de muito sacrifício,
o bolso vem um pouco mais cheio, mas a alma, essa, vem
muito mais vazia.
Finalmente, a reforma! Quando partiram, levavam os
bolsos vazios e muita juventude, muita esperança na alma. Os
que regressam chegam velhos e cansados. Nos rostos trazem as
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marcas dos anos de ausência. Não voltam completos. O país
que os acolheu roubou-lhes a juventude e ficou-lhes com os
filhos, que são obrigados a lá deixar, porque o seu país que, há
muitos anos, tiveram de abandonar, continua sem ter um colo
para acolher as novas gerações.
(19/10/2015)

Silêncio! Vai Cantar-se o Fado
Sou parte de uma família grande que aos poucos foi
abandonando o ninho, para voar para outros destinos. Contudo,
todos os anos regressávamos ao seio familiar. Todos
adorávamos a casa-mãe.
A cada ano, aparecia mais um. Um genro, uma nora,
ou netos.
Nós, os filhos, éramos doze que se foram
multiplicando com cinco noras, sete genros e um sem número
de netos a que se perdia a conta. É fácil imaginar o que por lá
se passava quando a tribo se reunia!
Havia um pouco de tudo, os de bom feitio, os de
menos bom, uns sensatos, outros nem tanto. Cada qual com a
sua maneira de ser e, mais ou menos, respeitávamo-nos
mutuamente. Perante cada novo elemento que chegava,
tínhamos duas hipóteses de escolha: aceitar ou aceitar. No que
diz respeito à cultura, também ia dos quase analfabetos aos
intelectuais, ou os que pensam que o são.
O meu irmão mais novo, esse gostava de ser cantor!
Estava seguro dos dotes da sua garganta e entendia que sabia
cantar. Junta então uns troquitos, compra uma guitarra, (em
segunda mão, está claro!) recebe meia dúzia de lições e lá
temos nós um fadista para alegrar (melhor dizendo, para
infernizar) os nossos já barulhentos serões.
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E à luz da fogueira (assim era mais romântico), o meu
irmão pegava na guitarra, punha o pé num banco, afinava o
instrumento que havia de estar sempre desafinado, tinha que
repetir varias vez SILÊNCIO!!! (porque alguns pareciam duros
de ouvido).
Perante uns olhares trocistas e uns risinhos surdos, o
meu irmão ia tentando apanhar o tom de um fadinho que fazia
chorar as pedras da calçada (e a mim fazia-me chorar pelo
esforço que tinha que fazer para não rir) e lá ia tentando
lembrar-se da letra. Uma coisa do género daquele coitadinho
que por amor se matou... Puro estilo de “faca e alguidar”! Um
dos meus cunhados, que de música só conhecia o barulho das
cápsulas das garrafas de cerveja, interrompia: - Não é esse o
tom! - Ca-la-te! – cantava o fadista. – E-por-tua-cau-sa-já-meper-di! - Mas lá continuava a tentar apanhar a música, que cada
vez fugia mais, e o outro voltava: - A letra não é essa!... - O
fadista, de olhos fechados, continuava a cantar, num tom já
furioso:
JÁ-NÃO-TE-ES-TOU-A-VER!... - A minha mãe,
com lágrimas nos olhos, pela emoção de ouvir o seu menino
cantar, advertia o meu cunhado: - Ai!... A água é tão boa!... Se
a bebesse em vez dessa porcaria (referia-se, naturalmente, à
cerveja) talvez ficasse calado! O outro não se atrevia a
responder. É que o respeitinho é muito bonito!.. O fadista,
agora com o apoio da mãezinha que o olhava orgulhosa,
recomeçou com mais garra o fado que parecia não ter fim.
Fechou os olhos e continuou a cantar:
E…ELA...NUN...CA...MA...IS…CAN…TOUUU!..
- Não foi nada disso! - gritou o outro. O fadista perdeu a
compostura. - Oh minha cara de urso!... Quem sabe? És tu? Ou
sou eu? E como também já lá cantavam uns copitos, num
repente a guitarra voou pelo ar. O outro, que ainda tinha alguns
reflexos, esgueirou-se porta fora e quem levou com a guitarra
na cabeça foi a orgulhosa mãezinha que à meia-luz nem se
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apercebeu do que estava a acontecer. Levou as mãos a cabeça e
gritou: - Credo em cruz, Santo nome de Jesus nos acuda, que o
demonho entrou aqui!... E era neste silêncio profundo que
terminava mais um serão de província. Os anos passaram,
ainda nos juntamos e fazemos alegres serões, os sobrinhos
tocam e cantam, e fazem-no muito bem. Mas o encanto dos
serões em casa dos pais, esse só existe na memória daqueles
que neles tiveram o privilégio de participar.
(20/10/2015)

Tão Madurinho!
Num belo e harmonioso fim de tarde
Um grupinho de alunas da USCAL,
Combinámos e fomos caminhar.
A meio do percurso, apareceu-nos
Um diospireiro para nos tentar.
Olhem aquele diospiro!
Tão madurinho!
Vamos apanhá-lo?
Mas não conseguimos lá chegar!
A mais alta de nós, com um pauzinho,
Vai tentando aquele ramo deslocar.
Ainda dissemos que isto é roubar!
Mas, se lá fica, vai-se estragar...
E certamente o dono não se importa!
E, como tão ladrão é o que vai à horta
Como o que fica à porta,
Lá fui eu, para ajudar.
Para que o diospiro
Não caísse no chão,
Tirei o meu casaco,
Para fazer de colchão.
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Uma segura de um lado,
Outra segura do outro,
Para não deixarmos o fruto
Esmagar-se no trambolhão.
Depois de tamanho esforço,
Com muita dificuldade
O diospiro caiu.
Mas, por malvados desígnios,
Foi esparramar-se no chão.
Após uns segundos de atrapalhação,
Acabámos a rir à gargalhada.
E é assim que um grupo de avozinhas,
Com arzinho de pessoas inocentes,
Roubam fruta e gargalham
Como adolescentes.
(21/10/2015)

Ana
Filha de uma mãe coragem, a Ana é um ser humano
tão extraordinário, que estou certa de nunca ter conhecido
ninguém assim.
Há muito ligada à família e conhecendo bem a sua
história, só neste verão de 2015 tive oportunidade de a
conhecer pessoalmente, num pequeno intervalo entre o hospital
e a medicina alternativa, à qual a sua mãe se agarra como uma
hera a uma parede difícil.
Ana é, desde os dois anos, uma lutadora. Foi nessa
altura que lhe detetaram uma bomba no cérebro, pronta a
explodir a qualquer momento.
Não sei se encantada com a doçura e a alegria da
criança ou condoída pela doença que tanto a faz sofrer, dei-lhe
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o máximo de atenção que me foi possível. Falámos muito! Nas
suas palavras, desfilavam os sonhos que a Ana tinha e com os
quais ia renovando as poucas energias que possui.
Todas as conversas decorrem entre beijos, abraços e
palavras doces. A Ana compreendeu cedo que era esta a
fórmula certa para conquistar todos aqueles que a rodeiam,
fora e dentro dos hospitais onde tem passado os últimos cinco
anos.
Agora em casa para um fim-de-semana, fora do
ambiente hospitalar por uns dias, ia-me mostrando, como uma
grande vitória, a mãozinha que já conseguia levar à boca duas
colheradas, depois daquela fase difícil em que a alimentavam
por tubos e em que a sua sobrevivência dependia de fios
ligados a máquinas. Agora não dói - dizia ela. Eu, com uma
fingida alegria, ia dizendo palermices para a distrair e ela ria
feliz. E com a inocência e ternura dos seus setes anos, dizia:
- Esta noite, vou sonhar contigo!
- Comigo?! Posso saber porquê? – perguntei.
- Porque tu és uma palhacinha! E eu gosto muito de ti.
Eu não tive oportunidade de sonhar, nessa noite,
porque não consegui dormir. Passei-a a questionar-me. Mas
porquê? E não pude deixar de lembrar Augusto Gil e a sua
balada da neve
Mas as crianças senhor.
Porque lhes dás tanta dor?
Porque padecem assim!? (…)
E uma infinita tristeza,
uma funda turbação
entra em mim, fica em mim presa.
Cai neve na Natureza
e cai no meu coração.
No meu coração, nesse dia, caíram pedras.
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No dia seguinte, a Ana regressou ao hospital, onde o
médico a esperava.
Quando nos despedimos, a menina de apenas sete
anos segredou-me:
- Hoje sinto-me muito, mesmo muito feliz!
- Então porquê? – perguntei.
- Porque te conheci! – respondeu.
O nó na garganta não me deixou dizer mais nada e
Ana foi embora, deixando-me o seu mais delicioso sorriso.
(28/10/2015)

A Culpa foi do Galego
Estávamos no mês de agosto de 2014. É habitual os
meus muitos irmãos e eu juntarmo-nos em Águas Frias, nossa
aldeia natal que fica a doze km da cidade de Chaves. Quando
alguém vai à cidade, tem o cuidado de perguntar aos restantes
se algum de nós quer ir. Sem nada de especial para lá fazer, o
meu marido eu e acompanhámos nesse dia um cunhado e uma
irmã.
À entrada da cidade, existem uns armazéns onde se
encontra de tudo aquilo de que precisamos e sobretudo o que
não nos faz falta nenhuma. A maioria dos clientes são
espanhóis.
Pois foi mesmo nesses armazéns que eu quis ficar; os
restantes seguiram para o centro da cidade e cada qual foi à sua
vida, depois de marcarmos o ponto de encontro.
Comecei a percorrer os corredores. Como não podia
deixar de ser, fui metendo umas coisas no carro de compras.
Quando fui verificar as horas, dei-me conta de que não tinha o
telemóvel. Como não uso relógio, perguntei a um homem que
horas eram. São dezanove, respondeu-me em espanhol. Era
precisamente a hora a que tínhamos marcado encontro. Corri
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para a caixa para pagar as compritas que encheram um saco
maior que eu. Quando me vi atrasada e carregadíssima, pensei:
- Vou esperar aqui. Se eu não aparecer, eles vêm cá buscar-me.
Assim, com toda a certeza, não vamos desencontrar-nos.
Escolhi um sítio bem visível para esperar, e esperei,
esperei... quase uma hora, e nada. Perguntei de novo as horas.
São sete, respondeu desta vez um português. Sete? Fiquei
confusa e perguntei a uma outra pessoa que confirmou serem
realmente 19h. Foi então que me lembrei da diferença da hora
entre Portugal e Espanha. Não podia fazer nada, só me restava
continuar a esperar, para não haver desencontro. E foi o que
fiz, esperei, esperei, esperei. Não me lembrava do número do
telefone de ninguém. Para ser honesta, realmente eu não sabia
o número de telefone de ninguém. Desde que nos habituámos
ao telemóvel, não precisamos de memorizar essas coisas.
O sol começava a esmorecer e a noite não demorava.
Divertidíssima, ia pensando: - Filhos da mãe! Esqueceram-se
de mim! Só vão dar pela minha falta quando se sentarem todos
à mesa do jantar e sobrar um prato. E sorri ao imaginar o
alvoroço que a situação ia causar.
Enquanto isso, (segundo mais tarde minuciosa e
acaloradamente me contaram) os meus acompanhantes
também esperaram, esperaram, especialmente o meu marido
que resmungava, barafustava, e não saíam do sítio, não fosse
haver desencontro! Quando a demora já era demasiada, o meu
marido telefona para outra das minhas irmãs (convém não
esquecer que somos sete!), para saber se eu já estava na aldeia.
Ela, sabendo que por norma sou pontualíssima, entra em
pânico. Alguma coisa aconteceu! A Idália é sempre pontual! E
mete-se no carro com outra das irmãs e correm para a cidade à
minha procura. Ela até tinha ouvido falar do rapto de mulheres,
para lhe retirarem órgãos (com os meus não iam lá muito bem
aviados!).
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O meu marido estava cada vez mais nervoso, e
praguejava contra a minha pessoa. A minha irmã, com a qual
ele estava, com o propósito de me defender, foi dizendo
calmamente (o que é uma das suas características): - Será...
que... a... Idália... não... foi... até... ao rio... e não lhe…teria...
acontecido... alguma coisa!... Foi aí que eu corri sérios riscos
de ficar viúva. O meu marido entrou em pânico. Correm para o
rio que, no local a que a minha irmã se referia, deveria ter uns
vinte centímetros de altura.
Como não me encontraram a boiar naquele fio de
água do Tâmega, uns correm para as urgências do hospital,
outros telefonam para mais uma irmã e cunhado para ajudarem
nas buscas, outros acompanham o meu marido que vai à
polícia comunicar o meu desaparecimento.
O polícia ia perguntando: - Como é a sua mulher? O
que eu adorava ser mosca para ter assistido a este
interrogatório). É... Assim… gordinha... baixinha... e ... e…
gordinha... eee… Acalme-se! - dizia o polícia. - O que traz ela
vestido? Ora, ele que só repara nas cores do equipamento do
Benfica. - Sei lá!... É… assim... uma coisa... azul... ou verde…
sei lá!.. Espere! Eu vou saber! E telefona para uma das
cunhadas que, entretanto, me procurava nas urgências e lhe
respondeu: - Eu não sei, não a vi sair de casa! O meu marido,
que adora as cunhadas, mas às vezes os nervos toldam-lhe as
ideias, começou a barafustar. - Não sabes como está vestida?
Vocês sois todas iguais! Nunca sabeis nada! O polícia deve ter
pensado: - Com um marido destes, a mulher só pode ter
fugido. E, com toda a empatia de que um polícia é capaz,
estava a dar tempo que eu atravessasse a fronteira para me
livrar do marido, ou então estava a divertir-se à grande.
Acabou por aconselhar: - Vão até ao local onde a deixaram. Se
ela não estiver lá, nós vamos procurá-la.
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E foi assim que três carros e sete pessoas da minha
família me encontraram seis horas mais tarde, no local exato
onde me tinham deixado.
O meu marido, apesar de aliviado, não podia perder a
oportunidade para barafustar. Eu, agora enervada com as
acusações, dizia:
- Eu não tive culpa!
- Então quem a teve? Fui eu?
- Não! - gritei - Foi o galego!..
(28/10/2015)

O Pão
Hoje sonhei e voltei a ouvir aquele som que me
inebriava: ploc… ploc… ploc... Nas mãos da minha mãe, a
massa do pão ia batendo na masseira de madeira. No meu
sonho, via a mãe, quando ainda muito nova, com um lenço
branco a apertar o cabelo. Cantarolava alegremente… Fiquei
quietinha a ouvir. Esses dias eram sempre especiais porque eu
ia ter a minha bolinha de pão. A mãe fazia uns pães muito
grandes que tinham que ser fatiados, mas, no dia de o cozer,
fazia um pão pequenino para cada um de nós. O dos meus
irmãos levava carne, o meu, não! Vinha para as minhas mãos
quentinho, eu abria-o, punha-lhe um pouco de azeite e açúcar
e, oh delícia das delícias! Era o melhor que eu podia comer!
Como nesse tempo tão pouco era tanto! E como esse pouco
nos fazia tão felizes!
Mas, muitos meses antes do meu pãozinho quente me
chegar as mãos, já muito e duro trabalho se tinha feito para
preparar a terra que me havia dar o pão. Ainda em frias
madrugadas, animais e homens, utilizando a charrua,
revolviam a terra que noutras madrugadas o arado iria penetrar,
rasgando-a com suavidade, para depois ser estrumada e receber
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as sementes. A grade acariciá-la-ia, tornando-a numa cama
macia onde a mãe Natureza faria nascer rubras papoulas e
espigas douradas que, depois, ranchos de homens e mulheres
ceifavam já em dias de sol escaldante.
Seguiam-se as malhadas, onde uma máquina, que aos
meus olhos de criança parecia um monstro barulhento,
separava o grão da palha, numa eira onde todos nós, homens,
mulheres e crianças, participávamos. Mais tarde, o grão seria
levado ao moinho e transformado na farinha que a mãe agora
amassava.
Mas ainda havia o cortar da lenha, que generosamente
a natureza oferecia, e carregá-la até ao forno, onde, enquanto a
massa levedava, crepitava com alegria, como se soubesse que
só dela dependia o nosso pão.
Ao acordar, ainda senti o cheiro do pão quente que se
misturava com o cheiro da lenha. No coração senti a saudade
da minha bolinha de pão quente, que eu nunca mais comerei,
porque só a minha mãe a sabia fazer.
(12/11/2015)

Casas de Granito
Pedra, sobre pedra, cada casa é um poema, onde a
simplicidade oculta mistérios e sonhos de outras gerações.
Cada casa conta uma história. Cada pedra guarda uma
memória, um segredo. As casas de pedra que povoam a minha
aldeia eram construídas com grossas paredes de granito e
fortes tábuas de madeira. A luz entrava por pequenas janelas
para assim se protegerem do agreste inverno. O local escolhido
para a sua construção era perto de um riacho ou de uma fonte e
as casas eram rodeadas por um quintal onde cada milímetro de
terra era cultivado com os legumes, com os quais se ia
alimentar a família, e algumas flores para ornamentar a casa, a
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igreja, ou a última morada dos familiares que já tinham
partido.
Eram construídas por jovens casais, com a ajuda da
maioria dos habitantes da aldeia, para nela constituírem
família. Ali nasciam e se criavam os filhos. E só a
abandonavam quando os olhos se fechavam ao último raio de
luz.
Não tinham eletricidade, nem rádio, e muito menos
televisão. Mas havia a luz das estrelas que era gratuita e nunca
se desligava. A lua também dava o seu contributo e alturas
havia em que a noite mais parecia dia. Cantigas populares
eram a música de que a comunidade precisava nos longos
serões de inverno, em que se desfiavam histórias que
conheceram gerações e que hoje se vão esfumando.
Tal como as histórias, as casas de granito tiveram
também força para sobreviver a muitos e longos anos e a
difíceis intempéries. Começaram a cair pela mão do homem
que lhes perdeu o amor por não ter tido oportunidade de ouvir
as histórias que elas tinham para contar.
Uma ou outra foi sobrevivendo. Desventram-na,
trocam-lhe as janelinhas de madeira, por grandes janelas de
alumínio. Cobrem-lhe o quintal de calçada e em vez de
hortaliças plantam-lhes automóveis e barulhentas motos com
as quais os novos adolescentes se divertem a poluir. São os
novos tempos, aos quais elas têm de se adaptar. Novos hábitos,
outras as gentes, outras formas de nelas habitarem.
Mesmo Assim... Continuam A Ser Belas, Belíssimas!
(12/11/2015)
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Amor à Língua
No mês de julho, fui passar umas férias com o meu
tesouro, que é o mesmo que dizer o meu neto, num
empreendimento turístico no Algarve frequentado por muitos
estrangeiros, principalmente ingleses.
O meu neto, como os netos de todas as avós, é uma
doçura de menino. A dois meses de fazer quatro anos, era
ainda muito trapalhão na sua maneira de falar. Por vezes, dava
mesmo a impressão de estar a falar qualquer outra língua que
não a nossa.
Num fim de tarde, o meu rapazinho chegou ao
apartamento muito triste, e os pais, que são muito rigorosos
quanto ao bom comportamento do filho, estavam visivelmente
zangados com ele. Entre dentes, disseram-me que o filho tinha
batido em dois meninos sem razão alguma, enquanto os
respetivos pais conversavam e, por isso, estava de castigo. Não
haveria desenhos animados!
Fiquei visivelmente surpreendida: o meu menino
nunca foi agressivo… alguma coisa teriam feito à criança para
ela reagir daquela maneira… provavelmente as outras crianças
ter-lhe-iam batido primeiro…! Mas os pais, que tinham estado
de olho nele, afirmaram que não.
Para desanuviar a situação, após o jantar levei o meu
menino a dar um passeio na praia, que estava devidamente
iluminada.
Durante o caminho, o meu neto disse:
- Chabes, vovó? Eu hoje fui um menino muito mau.
- Então porquê? – perguntei.
- Poque fiz mal a dois meninos, e foi com o baude
cheio de aeia molada que dói muito! - dizia ele angustiado.
- Não, tu não és um menino mau! Alguma coisa os
meninos te fizeram! - afirmei eu.
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- Figeram, chim, vovó, chamaião-me um nome muito
feio!
- Então, que te chamaram, meu querido? – perguntei.
- Chamaião-me… - e, puxando-me pelo braço para
me falar ao ouvido, tal era o palavrão, segredou:
- In...ga...lês..., In...ga...lês..., In...ga...lês... – repetia,
magoado, a recordar a afronta.
(12/11/2015)

Dia de Reis
Estávamos a 6 de Janeiro. Nesse dia eu estava
especialmente triste. Depois do Natal, época de muito trabalho
para mim porque estava ligada ao comércio, eu tirava uns dias
para passar com os meus pais. Nesse ano o meu pai já não
estava entre nós; por essa razão regressei ao trabalho com o
coração pequenino. Lembrava o Dia de Reis de há quarenta
anos atrás, ano em que nasceu o meu irmão mais novo,
precisamente no dia seis de Janeiro ao princípio da noite. A
alegria do meu pai foi transbordante, como era sempre que lhe
nascia um filho. De tal forma ficou feliz, que embrulhou o
recém-nascido em quentes mantas e saiu com o menino para a
rua acompanhado de outros filhos, e foi, como era habitual
naquela noite do ano, a casa de todos os amigos cantar os reis e
mostrar orgulhosamente o seu décimo segundo filho.
Muitos anos depois, já nem eu era uma rapariguinha,
nem o pai iria cantar mais os reis. A saudade desse
despreocupado tempo arrancou dos meus olhos algumas
lágrimas, que tive de disfarçar porque dois dos meus
“meninos” entraram na loja e eu pensei: - Oh não!... Estou sem
paciência... Valha-me Deus!
Os meus “meninos” eram os utentes do Centro de Dia
da Terceira Idade, alguns bem perto da quarta idade, que
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funcionava ao lado do meu local de trabalho, uma loja que
tinha de tudo um pouco e que os ditos meninos adoravam. E lá
iam diariamente perguntar fosse o fosse, não importava o quê,
o que era preciso era chamar a minha atenção: - Está boa, dona
Idália? – perguntavam. Aprendi a estar sempre boa, caso
contrário ficava a conhecer toda a espécie de medicamentos, e
eram dezenas só para uma dor de cabeça.
O pior de tudo era quando tinham atividades festivas.
Tinha que lhes faltar sempre alguma coisa que eu era obrigada
a ter. Se assim não fosse, caía o Carmo e a Trindade.
Chegavam aflitos porque se tinham esquecido ou do lenço para
a cabeça, ou das meias para o rancho folclórico, ou do ramo,
ou da cesta, etc., etc., etc., e eu tinha que me desfazer no que
eles precisavam, ainda que eu tivesse que o ir pedir as lojas
vizinhas, o que aconteceu muitas vezes! Daí a minha má
vontade nesse dia. Apeteceu-me sair, mas não tinha ninguém
para me substituir. E eles foram entrando dois a dois, com um
ar misterioso e em silêncio. Posicionaram-se à minha frente. E
foi então que um Dia de Reis muito triste se transformou no
mais comovente de toda a minha vida. Os idosos do Centro de
Dia de S. Romão cantaram os Reis só para MIM.
(16/11/2015)

Paciência de Cão tem Limites
Seven era um cão perdigueiro, grande e muito bonito,
mas totalmente endiabrado. O seu brinquedo preferido eram
pedras que sempre tentou levar para casa, mas nunca o tinha
conseguido, até ao dia em que se apaixonou por uma que mal
lhe cabia na boca, de tão grande que era. Era tal o fascínio que
não conseguia largá-la. Olhava para a dona, a minha filha, com
um olhar de súplica, como a implorar que o deixasse levar para
casa aquela preciosa pedra, de tal forma que a dona não teve
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coragem de lha tirar. E lá foi ele muito feliz para casa com o
seu enorme brinquedo que, de imediato, foi mostrar ao dono, o
meu genro, e, muito contente, quis mostrar-lhe como se
brincava com aquela linda pedra. O resultado foi uma enorme
janela despedaçada.
Como esta, as asneiras eram frequentes: abrir o forno e
comer o belo assado, desfazer sapatos, esgravatar na terra dos
vasos, partir bibelots ao tentar caçar moscas, roer tapetes,
destruir edredões e almofadas que espalhava pela casa quando
os donos não estavam e muitas outras diabruras. Todavia, era
um animal obediente e doce, de quem todos gostavam.
Numa bonita manhã de sábado, a minha filha telefoname: - Mamã... Anda tomar o pequeno-almoço connosco.
Estamos no café! Como aos filhos adultos não se pode dizer
não... lá fui eu ao dito café, situado no cimo da avenida de
Portugal em Carnaxide.
Quando cheguei, o Seven estava, como era costume,
com os donos. Por segurança, tinha a trela enfiada numa perna
da mesa da esplanada.
Quando principiávamos o pequeno-almoço, passa à
nossa frente uma senhorita com um lulu ao colo e outro pelo
chão. Devia estar muito interessada no que se passava dentro
do café porque não deixava de olhar pela vidraça, passando
para baixo e para cima, repetidamente, como que a procurar
alguém, enquanto os seus minúsculos cachorros provocavam o
Seven com o seu irritante béu... béu... béu...
O Seven arrebitava as orelhas e olhava com indiferença
para aquelas imitações caninas. Estava mais interessado no
miminho que os donos lhe haviam de dar como recompensa
pelo seu bom comportamento. Mas de cada vez que os projetos
de cão passavam, o seu irritante ladrar era cada vez era mais
estridente e provocante. E paciência de cão tem limites!.. E o
Seven perdeu-a totalmente... Ladrando bem alto para assustar,
desencadeia uma corrida atrás da dita senhora e dos seus lulus,
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arrastando consigo a mesa e o nosso pequeno-almoço. A minha
filha corre atrás do cão, o meu genro corre atrás da mesa e eu,
sem saber o que fazer, envergonhada, ia apanhando os
destroços e pedindo desculpas ao funcionário do café que,
juntamente com outros clientes, vieram à porta apreciar a cena
e rir à gargalhada da senhora que, espavorida, correndo a sete
pés, gritava: - Acudam!.. Acudam!..
Se o objetivo era chamar atenção, conseguiu!.. A
verdade é que ninguém lhe acudiu.
A estranha personagem foi-se embora a barafustar,
levando ao colo os seus aterrorizados lulus, que não deram
nem mais um pio. Enquanto isso, o Seven, como se nada fosse,
aproveitava para comer o resto dos pequenos-almoços
espalhados no chão.
Quando eu me preparo para pagar o prejuízo, o dono do
café diz: - Nem pensar, minha senhora!... Um espetáculo
destes, não tem preço!... - e continuou a rir, fazendo uma festa
na cabeça do ator principal.
(16/11/2015)

Cada Uma Pior Que A Outra
Uma destas manhãs fui a casa da colega Albertina que
mora no prédio onde está situado o Mini-Preço. Não há nada
que enganar!
Ficou combinado que, mais tarde, juntamente com
outras colegas, passaríamos à sua porta para fazermos uma
caminhada. E assim foi. À hora marcada, lá estávamos nós à
espera da colega que não aparecia. Tratando-se de uma pessoa
pontual, comecei a ser assaltada por sérias dúvidas: - Não sei
se o prédio é este… Será o de cima?
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E espreita para um lado, espreita para o outro e de
Albertina nada... Foi então que, já farta de nos procurar no sítio
do prédio certo, a Albertina apareceu: - Oh Idália?! Tu estás
pior! Ainda estivestes em minha casa esta manhã e já não
sabes qual é o meu prédio? É o prédio do Mini-Preço!... E
todas se riram de mim e eu ainda ri mais, porque acho que, na
nossa idade, rirmos de nós mesmos é a única coisa que
podemos fazer, já que mais nada resulta. E lá fomos à nossa
caminhada!...
Quando regressávamos, já estava lusco-fusco. Ao
aproximarmo-nos do prédio da Albertina, ela diz: - Ah!... Não
sabia que em Carnaxide existia outro Mini-Preço!... Aí ainda
nos rimos mais. Ela, tal como eu, também estava confusa e não
se apercebeu de que estava a chegar ao seu prédio.
E como o mal de uns é conforto de outros, ela contou
que uma sua amiga ia às compras sempre de carro, mas um dia,
por uma qualquer razão, teve que as trazer a pé. Como no
início da sua rua existia um sinal de sentido proibido, a dita
senhora, carregadíssima, foi dar uma grande volta para não
cometer transgressões!
(29/12/2015)

Tempestade
Era um daqueles dias de tanta chuva que apetece não
sair de casa, mas eu tinha de sair, quer chovesse quer fizesse
sol.
A minha filha, simpática, ofereceu-se para nos levar,
a mim e à minha cunhada Maria Otília que estava de visita.
Uma alminha sã, mas com algumas peculiaridades.
A minha filha telefona:
- Estou a chegar!
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Descemos rapidamente porque filhos adultos estão
sempre com falta de tempo. Nós é que temos que ter todo o
tempo do mundo para eles!
Chegámos à rua. Olho para um lado, olho para o outro
e não vejo o carro, e a água a cair a potes em cima de nós.
- Ela disse que estava a chegar! – barafustei.
- Está além - diz a minha cunhada.
- Custava-lhe estacionar à porta? - continuei eu a
resmungar, dando uma corrida até ao carro.
Abro a porta rapidamente, para não me molhar mais,
e refilo:
- Que horror!... Como é possível juntar tanta tralha
dentro de um carro? Isto até cheira mal! - dizia eu, enquanto
empurrava a tralha para um canto, tentando arranjar espaço
para a Maria Otília entrar.
Talvez me tenha deixado embalar por um livro de
Daniel Sampaio que andava a ler, e no qual o autor diz: "Nunca se prive de dizer ao seu filho aquilo que pensa". Ele
não deve ter filhos, porque, se os tivesse, não falava assim! E
fui dizendo, no meio daquela desordem, tudo o que sentia. Que vergonha! Isto é um desmazelo! De repente, comecei a
pressentir algo estranho. O normal seria a minha querida
filhinha, refilona como é, dizer: - O carro é meu!... Faço com
ele o que me apetece!... Se não gostas, problema teu!... Mas
não dizer nada, só por milagre! E achei mais seguro calar-me,
antes que houvesse trovoada. Olho para a frente com um
sorriso, como que a acrescentar: - Pronto... Já não digo mais
nada!...Vamos lá emboooo... Fiquei gaga de espanto! À minha
frente, estava um casal que eu nunca tinha visto na minha vida.
O rapaz sorria divertidíssimo, a rapariga, que era quem estava
ao volante, estava muda e deitava faúlhas pelos olhos. Se eu
não saio tão depressa como entrei, acho que ela me faria uma
demonstração física do seu descontentamento.
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A santa da minha cunhada, que não se apercebeu de
nada, pensando que me tinha aborrecido com a minha filha,
saiu atrás de mim, dizendo: - Oh! Valha-me Deus! Oh! Valhame Deus! Oh! Deus me valha!
Enquanto isso, a minha filha esperava pacientemente
à porta de casa.
(29/12/2015)

Atrapalhação
Há pessoas que, por esta ou por aquela razão,
marcaram as nossas vidas. Uma delas é uma das minhas cinco
cunhadas, se bem que, de uma forma ou outra, todas elas
deixaram o seu cunho positivo no meu percurso. Esta, porém, é
muito especial.
Divorciada do meu irmão há longos anos, separou-se
do marido, mas nunca se quis divorciar de nós, marcando
assiduamente presença no seio da família, onde entrou já lá vai
meio século, sem ressentimentos e sempre com boa disposição.
Quando lhe perguntam o estado civil, ela responde
rapidamente, e com muita graça: - Felizmente, sou
divorciada!.. E di-lo com tal sinceridade que eu nunca deixei
de me rir, e já a ouço dizê-lo há longos anos.
O seu ponto fraco é o medo da morte e, por isso,
aflige-se de forma exagerada quando tem que ir a um funeral.
Seria mais rigoroso dizer que... ela foge de funerais como o
diabo da cruz.
Acontece que, num período em que ela e o seu chefe
de trabalho andavam de candeias às avessas, a mãe do dito
chefe faleceu. Os colegas de secção aconselharam-na a ir ao
velório, para não complicar mais o relacionamento com o
antipático homem. Raio da velha! Logo resolveu morrer agora!
- dizia ela. - Bem podia esperar que eu estivesse de férias!...
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Ela que odeia falsidades, ter que cumprimentar aquele homem
tão execrável não era coisa fácil.
Acompanhada por uma amiga e colega, lá foi, muito
contrariada e muitíssimo nervosa.
Quando se aproximou do chefe, bloqueada pelos
nervos, ela diz: - Felicidades para a sua mãezinha!... Senhor
Santos... E quando a amiga lhe deu discretamente uma
cotovelada, ela, sem saber o que dizer, acrescentou, ainda mais
atrapalhada: - As mesmas felicidades para si e toda a sua
família, Senhor Santos…
(02/01/2016)

Bobadela (1)
Terra de encantos!.. Situada bem perto do céu, onde o
sol nasce mais cedo, a noite chega mais tarde e a lua tem mais
luz!.. É uma terra fértil que recompensa quem a trabalha com
abundância, legumes mais generosos e frutos mais doces.
Conseguiu resistir às agressividades dos novos
tempos. Aqui e ali plantaram-lhe cimento em vez de granito.
Mas não deixou que lhe roubassem a identidade.
Quando a visito, é como voltar aos primórdios da
minha infância. Consegue ainda que as suas gentes mantenham
a união entre Deus e os homens, numa comunhão natural e
autêntica que eu só conheci na infância.

--------------------------------------------(1) Povoação situada no nordeste transmontado, a 15 quilómetros de
Chaves, no distrito de Vila Real.
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Nos momentos difíceis, nas festividades, nas
romarias, “porque é preciso manter a tradição”, lá estão os seus
filhos no centro da aldeia. Já não são muitos, mas a força para
alegrar e manter viva a sua terra é a de muitos milhões.
Em tardes escaldantes, ou quando, nas invernias, o
tempo decide que os seus filhos têm que descansar, todos
juntos, homens, mulheres e crianças, num espaço por eles
escolhido, aconchegam-se em frente de uma lareira ou à
sombra de uma árvore. Fazem jogos, partilham saberes, dão
boas e más novas. Ali, em comunhão, tudo se discute e tudo se
decide.
Os que há muito tiveram de partir estão a voltar para
casa, e ela, a povoação da Bobadela, como boa mãe, a todos
abraça!...
Agora sim!.. Está feliz! Depois de tantos anos, os
filhos regressam, e ela envolve-os num abraço de alegria!...
Estão em casa de novo. Cultivam os quintais,
produzem os seus alimentos e, sem preocupação, deixam que a
natureza se encarregue das suas vidas.
(02/01/2016)

Maria
À minha madrinha, uma mulher do povo,
que tem a sabedoria de uma vida.

Maria,
Nome da Virgem e nome de flor.
Nasceste entre serranias agrestes
e suaves invernos brancos.
Colheste flores campestres,
fizeste-te mulher a plantar linho,
e aprendeste a ceifar o teu pão.
Levaste à pia batismal muitas crianças
e a mim também.
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Ao teu colo
recebi o sacramento
que a ti me ligou para sempre.
Foi com desgosto que deixaste a terra
que embelezou os teus sonhos
de menina e moça.
Na cidade grande criaste a tua filha
e outros filhos de outras mães.
A todos ofereceste amor,
a todos trazes presos
na aura do teu encanto.
Caminhas com firmeza
para os teus noventa anos
e ainda conservas a frescura
das madrugadas de verão
e a tranquilidade de tardes soalheiras.
Conservas a humildade,
que só os grandes têm.
Vives, como sempre viveste,
para amar quem te rodeia,
com um enorme coração.
Maria.
E neste rolar de vida,
fazes sempre mais do que podes
mas nunca dizes quanto sabes,
na fronteira entre o mistério
e a sábia contenção.
Minha madrinha!
Perpetuamente ficarás nos corações
de todos os que tiveram o privilégio
de te conhecer.
(11/01/2016)
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Águas Passadas
Água da minha terra, que à minha terra deu o nome de
Águas-Frias, pela frescura e abundância com que brotava. Ainda
eu mal abria os olhos, tinha acabado de nascer, já ela me lavava e
acalmava, cantando do lado de fora da janela que ofereceu a
primeira luz aos meus olhos. Desde o primeiro sono, fui embalada
por ela. E foi essa música que encantou os meus sentidos durante
a primeira infância.
Descia das serras, límpida e cristalina, e caía
melodiosamente sobre os seixos reluzentes que ia moldando.
Corria apressada pelas ruas da aldeia. Enchia tanques, ribeiros e
as fontes onde bem cedo, com uma cantarinha de zinco na mão,
eu a ia apanhar e levar para casa.
Ficava debruçada sobre o leito onde ela deslizava, a
olhar maravilhada para uma menina desconhecida que ondulava
no fundo, balançando suavemente. Lá em casa, os pais e os avós nesse tempo eu tinha pais e avós! - riam-se muito quando eu dizia
que, fundo da fonte, morava uma menina que estava sempre a
dançar!
Foi nessa época que aprendi a respeitar a água. O instinto
dizia-me quanto ela era preciosa. Sem ela não se regava a terra
que nos dava o sustento, sem ela nada existiria!.. Embora eu
achasse que ela era inesgotável, por vezes não conseguia encher a
minha cantarinha, porque a água estava funda. Quando isso
acontecia, os pais andavam preocupados e levantavam-se ainda de
noite para regar a horta.
Quando estava muito, mesmo muito frio, a água ficava
branca, parada e brilhante. Nós, os miúdos, ficávamos muito
contentes e escorregávamos pelos riachos e tanques. Nesses dias,
a minha bisavó dizia-me que os velhos que saiam à rua ficavam
sem pernas.
Lembro-me de ficar atenta para ver se encontrava
alguma perna perdida e perguntei à bisavó se tinha sido o gelo
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que cortou a perna do senhor Chico Perneta. A avó riu e disse
que não: - O Chico perdeu a perna na pedreira onde trabalhava
e foi uma grande desgraça porque tem um rancho de filhos
para sustentar. É um bom homem, e não se diz perneta que é
uma nomeada. Uma menina a quem a Senhora das Neves
abençoou não diz essas coisas. Levei anos para saber o que era
uma nomeada e ainda mais para saber o que era ser abençoada.
Naqueles tempos, as crianças não podiam fazer muitas
perguntas.
A avó e eu íamos muitas vezes a casa do ti Chico. A
avó levava um avental preto com riscas cinzentas, cheio de
alimentos. Eu não compreendia porque é que a mulher do
Chico chorava sempre que a avó lhe levava uma abada de
coisas, e dizia: - A senhora Maria é uma santa! Uma santa!...
Eu não achava a avó parecida com santa nenhuma. As santas
que eu conhecia na igreja tinham todas vestidos brancos ou
azuis muito limpinhos e não tinham lenços pretos nem aventais
com riscas cinzentas. O que eu sabia era que a avó e a Senhora
das Neves eram muito amigas e tinham segredos porque a avó
ajoelhava-se aos pés dela e falava tão baixinho que eu a seu
lado só ouvia um murmúrio, se bem que quem falava era só a
avó, a Senhora das Neves não respondia nada, mas estava
muito atenta. Quando saíamos de casa do senhor Chico, a
mulher dele ainda chorava e a avó dizia: - Menos lamúrias e
mais trabalho, mulher! Lava esta casa!.. Que a água dá-no-la
Deus Nosso Senhor, de graça, e lava tudo, mulher! Menos a
má-língua!
A bisavó não ficou conhecida como santa, mas ainda
hoje, quando se fala de neve, se diz que naquelas paragens
nunca houve um nevão tão forte como no dia em que a
Senhora Maria Teixeira desceu à terra.
Que saudades, meu Deus! Que saudades!
(20/01/2016)
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O Meu Vestido Branco com Bolinhas Azuis
Um dia, tive um vestido branco com bolinhas azuis.
Não sei se me ficava bem, nem me lembro de o trazer vestido,
mas sei que era o meu vestido branco com bolinhas azuis.
Frequentemente ia com a minha bisavó Maria, aquela
que me deu o meu primeiro nome, lavar roupa ao tanque
grande que tinha uma pedra bonita onde se esfregava a roupa.
A avó dava-me um lencinho e um pedacinho de sabão para eu
lavar e dizia:
- Não o deixes cair! Que o sabão é caro!
Eu tinha cuidado, mas por vezes o pedacinho de
sabão, fugia das minhas mãos. A avó não me ralhava. Afinal, o
sabão também gostava de fugir das mãos dela e ia parar ao
fundo do tanque. A avó pegava, então, numa vara com a ponta
afiada e tentava espetá-la no sabão para o trazer de novo a
superfície. Por vezes, quando estava quase a chegar, fugia de
novo e eu e a avó ríamos muito!
Para aprender a lavar o lencinho, eu ficava muito
atenta às mãos da avó que, contrariamente às minhas, eram
escuras e manchadas.
- A culpa é do carvão! – dizia.
Os dedos eram compridos e deformados.
- A culpa é do reumático! – explicava ela, mas esse,
eu não conhecia.
A avó pegava com tanto cuidado no meu vestido com
bolinhas azuis, sempre que o lavava, que uma vez perguntei:
- Avozinha, porque lavas o meu vestido tão
devagarinho?
- Porque é de seda.
De seda, eu só conhecia os bichinhos que comiam as
folhas da amoreira que havia no souto e não gostava nada
deles. E a avó continuava, com ar orgulhoso:
- E tem favinhos de mel!
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Olhei com atenção mas não vi nenhum, já deviam ter
caído na água. A avó já não via muito bem, estava sempre a
pedir à minha mãe que lhe enfiasse a agulha. Não admira que
não tivesse reparado que os favinhos de mel já tinham caído à
água, e continuou:
- É um vestido de menina rica! Foi a menina Clarinha
que to ofereceu!
E continuou a fazer flutuar o meu vestido no cimo
água.
A avó estava feliz com o meu vestido de menina rica,
e eu estava feliz porque ela lavava o meu vestido com bolinhas
azuis.
Mas um dia a avó ficou muito doente. Só comia
maçãs assadas. O meu pai foi à vila buscar remédio para ela
não gemer, mas a avó ficou com tanto sono que, por mais que
eu a chamasse, não acordou. A minha mãe e outras pessoas
vestidas de preto choravam e diziam:
- Era uma santa! Uma santa!
E a avó continuava a dormir. O meu pai foi de novo à
vila e trouxe de lá uma cama, que tinha a medida da avó. Nessa
noite, foram a minha casa muitas pessoas que eu não conhecia.
Só podia ser para ver a cama nova da avó. Umas falavam,
outras choravam, mas a avó continuava a dormir.
No dia seguinte, foi lá o senhor abade e outros
homens, como se fosse Páscoa, mas desta vez não me
obrigaram a dar um beijo nos pés do Nosso Senhor.
Levaram a minha avó. A minha mãe chorava e eu
também chorava por ver a minha mãe chorar. Então, alguém
me disse:
- Não chores, a tua bisavó vai para o céu!
Se a avó ia para o céu, onde não havia frio e só se
comiam rebuçados e bolachas (era, pelo menos, o que os
miúdos mais velhos diziam!), então por que estavam todos a
chorar? E por que era preciso levar a avó quando estava a
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dormir? Se ela estivesse acordada, de certeza que me iria levar
com ela. Pegaram-me ao colo para lhe dar um beijo de
despedida. Estava mais fria do que a neve que caía fortemente
lá fora. E eu disse:
- Mãe, a avó tem frio!
A avó tinha sempre frio. Andava sempre com o
casaco de lã que ela mesmo fiou, que eu bem vi!... Depois
tricotou-o tal e qual como as minhas meias. Depois de o
acabar, meteu-o numa bacia de zinco com água a ferver e a
casca verde das nozes, e o casaco ficou preto.
Eu fiquei zangada com a mãe por não tapar a avó
com o cobertor novo. A avó também tinha fiado a lã que levara
à tecedeira para ela o tecer, eu fui com ela, e a avó até disse
que lhe pagava com meia rasa de centeio. Agora eu chorava de
tristeza porque sentia na alma o frio da minha bisavó.
A avó nunca mais voltou, e eu chorava, por tudo e por
nada!...
Era domingo. Todos se preparavam para a missa, que
era muito cedo. Eu tive pesadelos e chorei de noite, não me
queria levantar. A mãe obrigou-me:
- Era só o que faltava! Uma menina de quatro anos
faltar à missinha! Olha para a tua irmãzinha que já está pronta!
Olhei para a minha irmã um ano mais nova do que eu.
Um arrepio percorreu todo o meu corpo. Ela trazia o meu
vestido de bolinhas azuis. Fiquei parada a olhar. De repente
gritei:
- Eu quero o meu vestido! O vestido é meu…
- Cala-te já! - dizia a mãe, batendo-me.
E eu gritava:
- O vestido é meu!
E a mãe batia-me e eu continuava a reclamar o meu
vestido. A mãe descontrolou-se e o pai gritou:
- Deixa a miúda! Vamos chegar atrasados.
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Nesse dia não fui à missa, enrolei-me no canto da
varanda e adormeci ao som dos meus soluços. Não brinquei,
nem comi todo o dia, não saí do canto que era o canto onde a
bisavó apanhava sol porque tinha sempre frio. Nesse dia, eu
também precisava que o sol me aquecesse.
Mais tarde, o meu pai veio ter comigo.
- Então, filha, tu não vês que o vestido já te não serve,
tu já és grande. (Como se algum dia eu tivesse sido grande!) Um dia destes, quando tiver dinheiro, vamos os dois à vila
comprar um tecido, para a Isaurinha (era a costureira) te fazer
um vestido novo, muito mais bonito!
- Não é preciso, pai. - respondi, tendo já noção das
dificuldades. - Eu só queria o meu vestido para ver se a avó
descia do céu para o lavar.
O meu pai, que tinha perdido a mãe aos quatro anos, a
mesma idade que eu tinha nessa altura, pegou-me ao colo,
abraçou-me e chorou.
Senti-me culpada pelas lágrimas do meu pai e, até ao
dia de hoje, nunca ninguém me ouviu falar do meu vestido
branco com bolinhas azuis, nem do que ele representava para
uma menina com pouco mais de quatro anos.
(23/01/2016)

Procissão da Virgem
Entrei no santuário onde, há quarenta anos, contigo
me cruzei e por ti me embeveci.
Passado todo este tempo, revivi as emoções que então
senti, arrumadas em qualquer distante canto da memória, mas
nunca esquecidas.
Procuro-te com o olhar, por entre a multidão que se
aglomera na veneração da Virgem. Não te vejo!
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Eu sei. Assim como eu já não sou a menina dos
cabelos de ouro, como tu me chamavas, tu também já não
deves ser o mesmo rapaz bonito que um dia tive a sorte de
conhecer. Mas a tua voz, aquele sorriso, estão sempre
presentes.
Esqueço-me da Virgem, continuo a procurar. A ti? A
juventude perdida?
Sigo a procissão, ao som da compassada música da
banda. Alheio-me da realidade. E vejo a vida que contigo não
vivi.
Caminho devagar por ruas ladeadas de crentes e
curiosos. Sinto o meu vestido branco acariciar o chão, a tua
mão na minha. Pétalas de flores caem nos nossos cabelos.
Sorrio, com a mesma candura dos meus vinte anos. A vela que
levo nas mãos é agora o ramo de noiva que hei-de oferecer à
Virgem.
No meio da multidão, vejo os filhos que não tivemos,
os netos que não embalámos. Revivo as promessas que
fizemos, os beijos que trocamos. E ouço a tua voz murmurar: Gosto de ti!
Ainda imersa no devaneio, dou-me conta de que,
entretanto, chegámos à capela. Entro com a Virgem. Ajoelhome e rezo por nós, a pedir qualquer coisa que nenhuma oração
pode dar.
A vida separou-nos. Cada um seguiu seu trilho, os
anos passaram, os cabelos embranqueceram, mas a memória
ficou, a magoar cada momento vivido.
Quarenta anos volvidos!... Senti saudades de nós. E,
aos pés da Virgem, chorei.
(10/12/2015)
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Inês, Nome de Mãe
Mãe de muitos filhos, muita fé e muito trabalho. Foi
sempre uma mulher de muita vida e muita garra. Amada por
muitos, incompreendida por alguns, mas respeitada por todos
os habitantes da aldeia que a viu nascer.
Obrigada pela força invencível da velhice a deixar a
sua aldeia querida, que ela nunca esqueceu, aos poucos tudo se
lhe foi apagando, a idade, o nome, os amores e desamores, a
vida, mas a sua aldeia e as suas orações, não!.. Enganava as
saudades que dela sentia com as canções que desde criança a
sua terra mãe lhe ensinara.
Muito comunicativa, era dona de uma alegria
transbordante que espalhava pelas ruas por onde passava, entre
a casa e o campo que ela tão bem sabia cultivar. Com a cesta à
cabeça a transbordar de frutos e legumes acabados de colher,
ou com um molho de erva para os coelhos, ia semeando
humanidade: - Bom dia, Amélia! Dormiste bem Zaurinha?
Quantos requinhos lhe nasceram senhor António? Que fazes
tu, rapariga, nessa água gelada?! Não te esqueças que estás de
barriga à boca. Dá cá que eu acabo de lavar essas peças, se não
o raparigo ainda te nasce constipado!... E gargalhava. E assim,
ia semeando e colhendo amizades.
Amiga do seu amigo, agradecida a Deus e à vida,
solidária com os mais necessitados, nunca negava ajuda a
quem quer que lha pedisse. Apesar dos seus doze filhos, tinha
sempre um colo disponível. A cada novo elemento que entrava
na família, adotava-o de imediato e em troca só exigia respeito.
Desde que partiu, a sua amada aldeia ficou mais triste,
perdeu as suas sonoras gargalhadas, perdeu alegria, perdeu
convívio e perdeu a filha que a defendia, como se a aldeia
fosse só sua.
Campos, montes, searas choram saudades, o vento
chama por ela e até o canto do sino da igreja, onde, com
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sentida fé, tantas vezes ajoelhou, pedindo o pão de cada dia e
paz, parece mais triste porque a senhora Inês não voltará.
(10/12/2015)

O Menino da Sua Avó
Por favor, fechem as portas, tranquem as janelas,
calem o vento para que ele não traga a notícia. Ponham um
sorriso, para que ela não sinta que seu menino partiu!
Era ainda tão jovem!
Quando lho entregaram para o criar, era ainda
pequenino. A mãe dele foi para terras distantes, ganhar o
sustento. O pai estava ocupado com outra família. Foi ela que,
apesar de cansada pela muita idade, lhe deu o colo de que o
menino tanto precisava!
Agora preparam-no para deixar o mundo!
Dantes, levantava-se de madrugada para lhe preparar
o almoço que ele levava para a escola, lá longe, na cidade.
Embrulhada no xaile, esperava até o ver desaparecer na
esquina, mas ainda lhe gritava:
- Deus te proteja, meu neto!
E Deus protegeu-o, enquanto esteve com ela.
Agora os sinos dobram por ele!
Era um menino educado e doce, muito agradecido à
sua avó, que amava, e reconhecia o sacrifício que ela fazia e o
medo que ela tinha de que algum mal lhe acontecesse.
Agora amortalham-no!
Por favor, toquem uma música de que ela goste,
cantem uma canção alegre, não deixem que ela ouça os
sussurros do vento! Era o seu menino. E nem trinta anos tinha!
Chorou muito, mas compreendeu, quando a mãe lho
levou para o iniciar no mundo do trabalho. Teve medo que o
perigo o vigiasse, mas nada podia fazer. Restava-lhe rezar e
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pedir ao Divino que o protegesse. Só que o Divino estava
ocupado e não a ouviu. E a sombra negra cobriu-o.
Agora choram e rezam por ele!
Por favor, não lhe peçam para não estar triste, a idade
aguçou-lhe o pressentimento. Emprestem-lhe um peito,
rodeiem-na num abraço e deixem-na chorar, porque o seu
menino já faz parte das estrelas que dão brilho ao céu.
Era o menino da sua avó!
(02/02/2016)

O Café da Anita
Em tempo de férias, na minha aldeia, é normal
dizermos, depois do almoço:
- Agora vamos comer a sobremesa ao café da Anita.
É saborosa, saudável e barata, melhor dizendo, de
graça.
A dona do café – que se situa na aldeia das Assoreias,
mãos dadas com a minha, Água Frias - é a Anita, mulher
deliciosa, de uma educação espontânea, inata e de uma
simpatia sem igual. Estas duas povoações estão ligadas pela
mesma freguesia, pela mesma igreja, pelos mesmos costumes,
pelo mesmo estilo de vida, tal e qual como duas irmãs. O que
as diferencia é o sítio onde se vai beber o café ou tomar uma
qualquer bebida fresca, muito apetecível em época de férias.
O espaço destinado para esse fim está instalado no
piso térreo de uma moradia, construída no meio de um
campo primorosamente cultivado.
O espaço do café é de boas dimensões, arejado e
muito limpo. Mas o seu encanto está na esplanada. Implantada
à sombra de árvores, rodeada de flores, alecrim, alfazema e
terreno coberto por batatas, lindas e gigantescas abóboras que
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fazem os meus encantos e os apetitosos legumes que se vão
renovando a cada época do ano, como as pencas, os grelos, os
espigos, os pimentos, as alfaces, os tomates e muitos outros,
com os quais se alimenta a família e animais da casa.
Ao longo do ano, muda a plantação, muda o cheiro,
muda a cor. Eu adoro o meu café ao cheiro da rama do tomate
e a contemplar a cor maravilhosa da flor das abóboras. Da
mesma forma, deslumbro-me quando o frio do inverno se
apodera de toda a paisagem, cobrindo-a com um macio e
silencioso manto, transformando a esplanada e tudo que a
rodeia numa brancura que nem o mais afamado poeta seria
capaz de descrever.
Eu chego para saborear o meu café e digo:
- Anita, vou comer amoras!
- Come-as todas! - responde a Anita.
E lá vou eu comer natureza pura.
Saio do pé da árvore toda manchada do sumo
vermelhinho das amoras, o que dá origem a gargalhadas e me
obriga a ir lavar-me no grande tanque de água límpida, que
também faz parte do cenário, e tem sempre um pedaço de
sabão à nossa espera.
Num outro dia, volto e escolho ou cerejas ou pêssegos
ou maçãs, peras, figos de várias qualidades (como eu adoro
figos!) e muitos outros frutos, disponíveis à distância de um
esticar de braço. E a Anita ainda incita:
- Colhe alguns para levares para casa! Ficam a
estragar-se!
E não se pense que toda esta gentileza é só para mim,
não, é para os clientes em geral.
A Anita vai servindo o café, entre o regar a horta, o
fazer o almoço ou o lavar umas pecinhas de roupa no tanque.
Quando um cliente chega e a Anita não está disponível, ele
chama. Se o freguês é conhecido, o que acontece na maior
parte das vezes, a Anita diz:
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- Entra e serve-te! Pagas logo!
Quando tem tempo, a Anita senta-se à nossa mesa e
fica ali a conversar. Comigo, o tema é sempre aquilo que nos
rodeia, as árvores, os legumes, as flores.
Quando volto para casa, levo comigo, além de um
agradável sentimento de bem-estar, uma lição sobre a
agricultura dada por alguém que teve como mestra a própria
natureza.
Se outras razões não houvesse, valia a pena percorrer
quinhentos quilómetros para tomar um café em casa da Anita.
Aconchega o estômago e seguramente acaricia a alma.
(30/01/2016)

A Porta do Lado
É ali que ela mora, mesmo no apartamento ao lado, à
distância de uma pancadinha na porta.
Sempre disponível, sempre atenta, sempre pronta para
resolver qualquer que seja a dificuldade que me apoquente. E a
idade já vai trazendo muitas.
Há horas, e por vezes, até dias, em que a porta não se
abre, mas nós as duas sabemos que estamos ali!
É uma troca por troca, como um pacto de amor de
que nunca se falou. Nada se impõe, simplesmente troca-se:
conselhos, desabafos, mágoas, segredos, lágrimas e desgostos
partilhados pelos desencantos da vida. Diz-se que o verdadeiro
amigo não é só o que ri connosco, mas também, e
principalmente, aquele que connosco chora. E nós choramos
algumas vezes! Mas a verdade é que rimos muito mais! Por
tudo e por nada gargalhamos. Por vezes, até os infortúnios nos
fazem rir. As duas concordamos que a tristeza só acentua a dor
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e que a troca de experiências anula os muitos anos que nos
separam.
Quando ela chegou até mim, já trazia consigo muita
maturidade, mas numa fase de grande sofrimento e de muitas
carências, enlutada pela perda dos pais que ela tanto amava!
Sabe-se lá quais os seus desígnios que prematuramente os
levaram!
Como lei de compensação, o destino foi magnânimo,
oferecendo-lhe um tesouro. Um filho! Deu entrada neste
mundo envolto em ternura. Luz dos seus olhos! Menino dos
meus encantos! Tesouro que também partilhamos. As dúvidas
e anseios próprios de uma mãe somam-se aos pareceres e
reflexões de uma avó que defende o princípio de que mimar
não é sinónimo de estragar.
Unidas pela mesma crença e com o mesmo objectivo,
tentamos que o nosso menino d’ oiro seja feliz, que venham
aves do céu pousar de mansinho sobre os seus ombros, como
dizia o poeta. E que a sua grandeza como ser humano seja do
tamanho do amor que lhe dedicam aqueles que moram dentro
das duas portas que estão mesmo lado a lado.
(21/02/2016)

Um Anjo no Meu Colo
Era uma menina nascida numa família onde já havia
muitas crianças e pais pouco amigos do trabalho. A miséria,
naturalmente, instalara-se.
Quando ela nasceu, não havia quem a quisesse
apadrinhar. Contra a vontade da minha mãe, que não queria
envolvimento com gente pouco trabalhadora, ela que era uma
mulher de trabalho, eu disse que sim ao convite que me foi
feito para ser madrinha. Logo me arrependi. Não tendo a
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colaboração da minha mãe, não tinha dinheiro nem para
comprar a roupinha de batizado para a pequenita.
Valeu-me a habilidade para a costura da minha irmã
Teresa, especialista amadora da reciclagem de tecidos. E o
problema foi resolvido com um saiote de cetim branco e uma
rendinha sacada da combinação que a minha mãe guardava
para os dias de ir ao médico. Nessa altura, havia roupa de ir ao
médico, roupa de missa, roupa de festa, roupa de trabalho, e
até roupa para levar para a sepultura. Felizmente, a minha mãe
tinha saúde de ferro! E quando precisou de ir ao médico, já não
se usava combinação; caso contrário, teríamos ouvido poucas e
boas!
No dia do batizado, houve primeiro o funeral de uma
senhora vinda de França. Nunca tal coisa se tinha visto
naquelas paragens! Morrer em França e ser enterrada na santa
terrinha era outro luxo! E a aldeia em peso não podia perder
semelhante acontecimento. Todos caminharam para o
cemitério, menos eu e a criancinha, que a mãe me entregou
como se fosse um embrulho.
Na hora marcada, levei para a igreja a menina, que
estava linda na sua roupinha reciclada.
O padre apareceu sozinho:
- Vamos lá batizar a menina!
- Mas a família ainda não veio. - disse eu.
- Nem faz falta! - respondeu o senhor Abade.
- Mas também não está o padrinho. – respondi, um
pouco atrapalhada.
- Isso resolve-se já!
E olhando em volta acrescentou:
- O padrinho vai ser o S. José!
Olhei para o santo “democraticamente” eleito para
padrinho pelo senhor Padre. Estava calado, e calado ficou!
Como quem cala consente, quem era eu para dizer fosse o que
fosse?!
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Meia dúzia de palavras, umas gotas de água benta e a
minha afilhada já podia entrar no reino dos Céus.
Enquanto esperava que alguém chegasse, tive uma
conversinha com o padrinho da menina, pedindo-lhe que a
protegesse. Eu ia estar na cidade e pouco podia fazer. E ser
rapariga naquela família era complicado. O senhor S. José não
me respondeu, mas o meu coração ficou mais tranquilo! Olhei
para a menina que não chorou um só instante durante todo o
tempo em que a mãe ma deixou, e continuava aconchegada nos
meus braços, como se neles tivesse encontrado a proteção a
que tinha direito.
Quando entreguei a menina à mãe, ela chorou. Então,
segredei-lhe:
- Vai correr tudo bem, vou estar contigo sempre que
precises!
Nunca mais a vi. O padrinho decidira levá-la para
brincar com o seu filho Jesus, num sítio onde certamente terá
ficado bem mais feliz e protegida.
(23/02/2016)

Águas Frias
Águas frias, minha aldeia, terra de encantos! É com
grande tristeza que te vejo quase despida de gente. Diz-me a
fé, a esperança, ou simplesmente o sonho, que um dia
voltarás, como no passado, a ver as tuas ruas a fervilharem de
gente e de animais, os teus campos férteis vestidos de vida,
árvores enfeitadas de frutos doces, searas a dourar os montes
e as almas dos homens.
As hortas estarão de novo coloridas de legumes,
debruadas de roseiras e de sécias. As vinhas voltarão a viver
a palpitação e a alegria de ranchos de homens, mulheres e
crianças no dia da vindima. Regressará o cheiro do pão a sair
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do forno, o aroma das castanhas assadas e virão outra vez os
serões de inverno, estórias e lendas à volta da lareira, e as
noites de verão, luar, namoricos e estrelas!
Tens à cabeça a Serra do Brunheiro com o seu
imponente Castelo de Monforte do Rio Livre que, através dos
tempos, tem testemunhado todo o teu percurso.
Ainda tu não eras nascida, já o Castelo te protegia.
Ainda hoje, como sempre, o Castelo te oferece uma paisagem
sem igual. A partir daquelas alturas, o olhar perde-se por
terras da Galiza, sobrevoa as serranias de Sanábria, paira
sobre majestosas montanhas onde só o vento sussurra, desce
aos vales onde o verde se matiza de pequeninas e coloridas
flores, navega pelos rios, passeia pelas vilas e aldeias que te
circundam, umas mais desoladas que outras, mas todas
fitando o Castelo sob cuja proteção se acolhem.
Quando eu era menina, ainda o Castelo era o ponto
de encontro. Dentro das suas muralhas, com assiduidade se
reuniam as gentes dos povoados circundantes, em feiras onde
se vendiam e trocavam animais e quase tudo o que era
necessário para a subsistência. A animação desses dias
perdeu-se no tempo. Ninguém saberia descrevê-la, tal era o
seu encanto!
Os tratores vieram substituir os animais que
ajudavam os homens a fazer a terra germinar. As novas
gerações nunca compreenderão o vínculo do homem com os
seus animais. Também nunca conhecerão a magia de um
modo de vida que o tempo levou.
Contudo, é dessas novas gerações que se espera o
milagre. Serão elas que encontrarão o modo de não te
deixarem morrer. Serão elas que desenharão a tua nova face,
Águas Frias, minha terra!...

(09/03/2016)
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Primavera
Homenagem a Camões que cantou as madrugadas e o
céu estrelado, que cobriu os prados de fresco orvalho e do
colorido das flores, que louvou a beleza das ribeiras graciosas
e o perfume das brisas primaveris, que exaltou a liberdade dos
pássaros e a alegria do amor.

O acordar do Sol,
O baloiçar das nuvens,
O azul mais azul do céu,
O crescer dos dias,
O mistério das noites cálidas.
Tempo em que o inverno descansa,
Rios e fontes dormitam,
Giestas, urzes e tojos
Vestem de ouro a montanha,
Lírios perfumam os campos,
Papoulas rubras, malmequeres, camomila
Renascem sobre verdes mantos.
Seiva, sangue,
Deslumbramento dos sentidos.
O germinar das sementes,
A esperança sempre renovada,
Borboletas palpitantes,
Inspiração de poetas,
Sorrisos promissores,
Corpos deitados em areias quentes
E que se amam no ressoar das ondas.
(09/03/2016)
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Mafalda
No ano em que eu nasci
muita notícia correu.
A que foi mais importante:
- A menina já nasceu.
Quer em terra quer no mar!
Onde pescava um tio meu,
mesmo a Sereia gritou:
- A menina já nasceu!
Fui estória de encantar.
Pasmava a minha mãe,
vaidoso, meu pai sorria
e eu recém-chegada ao mundo
tranquilamente dormia.
Todos vieram conhecer-me,
amigos, primos, avós…
Se o mundo fosse mais justo,
não havia crianças sós.
Os anos foram passando,
vou crescendo, muito amada
e o amor dos meus pais
esse eu não troco por nada.
Não é fácil ter onze anos!
Trazem muitas alegrias
mas também há alguns danos.
Contudo, o mais importante
é que todos nos amamos.
Sou bonita! Elegante!
Meus cabelos são de ouro!
Mas o destino ditou
que a minha inteligência
fosse o meu maior tesouro.
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Quando eu já for adulta,
alguns daqueles que me amam
já aqui não devem estar.
Mas eu a todos prometo
que, onde quer que estiverem,
de mim se hão-de orgulhar!
Será essa a melhor forma
de lhes poder demonstrar
que sempre os vou recordar!
(10/02/2016)
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Marina Brandão Lucas * USCAL, Nº 316 *
Jordânia.
Dos Gregos e Romanos a
Lawrence da Arábia
É sempre difícil o começo da escrita de uma crónica de
viagem. E se eu não conseguir transmitir o que vi, o que senti?
Se o que me entusiasmou afinal foi um simples pôr-do-sol no
Mar Morto ou duas crianças curiosas pela nossa novidade,
rindo para nós e de nós, junto a umas muralhas do castelo de
Karak, alcantilado e testemunha de tantas vidas cruzadas? Se a
cor verdadeira de um penhasco ficou apenas por aqui,
pairando, e nem a foto do momento consegue transmitir a
sensação da minha pequenez, porque a sombra daquele mesmo
penhasco, no deserto de Wadi Rum, já deu guarida a
Lawrence, a Hussein, a Feizal... e a quantas tribos de beduínos
- hoje alguns guias de viajantes/turistas, que tão gentilmente
nos preparam um chá e que só eu bebi e saboreei? Se as
gravuras rupestres nas rochas negras e alaranjadas foram o
livro dos muito antigos que sabiam que os animais selvagens
por ali habitavam, numa altura em que a areia ainda não tinha
feito desaparecer os rios e o verde da savana? E se mesmo no
final destas linhas eu não tiver entusiasmado quem as leu,
porque a crónica é rápida e a História tem um tempo muito
longo? De longa duração, dizem. Mas o problema maior é eu
própria não ficar entusiasmada, porque me falha o todo. Mas
sei que continuo a ter a necessidade de contar como foi. Há um
impulso de alma que me orienta, antigamente com o lápis,
borracha e papel, depois no teclado da máquina de escrever e
hoje no rápido computador... enter, delet, back space...
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Lembrar a História sempre me pareceu bem, e sigo por
aí, tenho seguido, porque o ontem - o que ficou lá atrás,
mesmo que as memórias falhem - deixa sempre um rasto que
nos coloca, como equilibristas, no agora do hoje. Mesmo que
as vontades o não desejem, ou não saibam descortinar as tais
névoas do passado.
A herança cultural é algo às vezes muito fluido,
pensado como coisa sem grande valor, para guardar apenas nos
museus, portas abertas para uma passagem rápida ou para um
mergulho profundo, que nos transborda.
E quando o museu é uma simples fortaleza no meio de
um deserto amarelo, com muita pedra, mas que foi poiso de
guerreiros e de caravanas que traziam as mercadorias exóticas
ou de quase primeira necessidade, porque as rotas eram
marcadas, eram as estradas do comércio, e eles sabiam? Ou
quando o museu é parte integrante das ruas de uma cidade
como a antiga Filadélfia – hoje Aman – capital da Jordânia,
que pertencia a uma liga de dez cidades greco-romanas,
Decápolis, que afinal eram mais de dez? Uma linha que descia
por toda a Síria antiga, pela Jordânia actual, pelos desertos
imensos que vão dar ao mar, ou por aqueles que foram
pertença do antigo império otomano, que fizeram surgir a
“revolta árabe”, faz agora 100 anos, e depois, novos e imensos
países de areia e petróleo. Por isso, destas cidades, não
deixámos de nos espantar com a dimensão das ruínas de
Jerash, sabendo que tantas das suas pedras foram utilizadas
para a nova cidade jordana que a cerca, colinas acima. Mas
ainda lá estão os teatros, os templos, as fontes, as ruas, a
grande praça central de tantas colunas lembrando Palmira.
Aprendi há muito que Ksar, em língua árabe, quer dizer
fortaleza, castelo. O Alcácer-Ceguer das memórias portuguesas
no tempo das conquistas; o Alcácer-Quibir da triste lembrança
de Sebastião, o rei menino - castelos de Marrocos, ou o do Sal,
aqui mesmo em Portugal e que também fora romano. A língua
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é algo vivo e vai guardando, modificando o modo de escrever,
mas o velho sentido está lá. Por isso, quando na Jordânia
começámos a “viagem” pelo Qasr el-Azraq, pelo Qsar'Amra e
pelo Qasr El-Kharanah, sabia para o que ia. Mas nunca nada é,
antes de ser visto! E a ideia maior era ver Petra, a tal grande
maravilha do Reino dos Nabateus, mas que vou deixar para
uma próxima crónica/memória porque tem muito que contar.
O castelo de Amra, construído nos princípios do século
VII d.C. fica a cerca de 80 km de Aman. Foi residência omíada
– califas sucessores de Maomé - e no interior tem um
extraordinário conjunto de pinturas murais, restauradas agora e
que, dizem, são testemunho de uma primeira arte islâmica.
Cenas da vida do dia-a-dia, ofícios, caça, a corte de então.
Património da Humanidade e mais uma vez, como em tantas
outras experiências, sigo o caminho do património. Este ficava
entre o Mediterrâneo e a grande península da Arábia, que já foi
a Felix (dizíamos a feliz) e agora é a descendente de Ibn Saud,
os Sauditas.
“Todos os homens sonham, mas não da mesma forma.
Os que sonham de noite, nos recessos poeirentos das suas
mentes, acordam de manhã para verem que tudo, afinal, não
passava de vaidade. Mas os que sonham acordados, esses são
homens perigosos, pois realizam os seus sonhos de olhos
abertos, tornando-os possíveis”.
Esta frase e muitas outras foram escritas por T. E.
Lawrence, não uma, não duas, mas possivelmente nas três
vezes que tentou ter o seu livro publicado: “Os Sete Pilares da
Sabedoria”, título que foi buscar a uma frase do Livro dos
Provérbios, na Bíblia. Sete pilares, sete colunas que
sustentarão a casa, o templo do saber. Terá sido no castelo de
El’Azraq, antigo forte romano, onde Lawrence passou um
inverno de frio durante a primeira Grande Guerra que ele foi
pensando, lembrando e escrevendo? Seguimos os espaços de
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pedra negra, transformados por séculos de ocupação, e
sentimos, queremos sentir a presença do jovem apaixonado
pela história, pela arqueologia, o idealista da cavalaria
medieval, dos códigos de honra, da resistência física que
aprendera a seguir em Oxford, Inglaterra. Antes desse inverno,
já ele tinha percorrido a pé enormes distâncias na Síria antiga
em busca dos castelos dos cruzados. Tinha conhecido os
grandes calores dos dias e os grandes frios das noites.
Desenhado e sonhado antiguidades. Vestira-se como um árabe,
pois assim, segundo ele, estaria mais perto de quem o acolhia.
“Na terra onde estiveres …”.
Atravessei, com os companheiros de viagem, a
Jordânia, de norte a sul. Vimos o resto da linha de combóio do
império otomano e a máquina e umas carruagens que recordam
1916, no meio da primeira Grande Guerra. Hoje, por uma nova
linha, passa um combóio interminável que transporta a riqueza
do país: fosfatos. Para a nossa direita, lá longe, ficam os rios da
Mesopotâmia … outros mundos, outros tempos.
Dormimos em tendas alinhadas no deserto de Wadi
Rum. Todo o possível conforto, difícil de comparar com o que
Lawrence da Arábia terá vivido nos anos de luta junto daqueles
que nunca traiu. As suas funções de intermediário entre o
Império Britânico e as tribos árabes (dizem que terá sido
espião) fizeram dele um homem conhecedor mas muito
sofredor com as políticas então seguidas. Desgostoso com o
final, voltou para a sua Inglaterra.
Dromedários passeiam turistas; jeeps 4x4 levam-nos
em voltas de areia e vimos que nas montanhas rochosas sete
pilares se destacam. Há todo um deserto de sabedorias para
sentir, com tempo, antes de nos instalarmos em Aqaba, cidade
no golfo. Do outro lado está Israel. Prometo que irei contar
também das belezas do país, com a memória dos belos
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mosaicos da igreja de Madaba, que mostram uma antiquíssima
Jerusalém. Pois será!
(29/10/2015)

Rússia. Uma Viagem Diferente
Pensei, pensei e decidimos fazer uma viagem
diferente. Porquê diferente se tanto avião, tanto barco, tanto
combóio já apanhámos e nos deixaram em locais
extraordinários? Pois então um cruzeiro. De barco durante uns
dias… não naqueles navios que parecem blocos de
apartamentos, mas num mais pequeno. Não em mar aberto, que
disso… já experiências houve quando saí de S. Tomé e
Príncipe ainda sem um ano feito, fugindo dos submarinos
“inimigos” da 2ª Grande Guerra que andavam pelo Atlântico.
E lá pelos anos 50, quando Angola esteve no horizonte do meu
pai. Pois acho que dessa viagem já falei, ou não, mas o que
mais lembro, do grande navio Príncipe Perfeito, é a sala
elegante de jantar e a festa da passagem do Equador, máscaras
e fitas de carnaval, alegria ilusória, eu com 13 anos e cabelo
alinhado. Equador, linha imaginária mas tão marcante.
Em cada viagem, sonhada primeiro, há uma música a
que me ligo, que vou buscar à memória e que depois me segue
com cores e tons mais fortes. Já viajei ao som da passarada do
Pantanal brasileiro, aos sons om da Índia, ao do bailinho da
Madeira, do gingle bell num natal em Nova Iorque, de uma
gutural canção dos first nation do Canadá … Açores com
muito pezinho e chamarrita, e os sons de algum longínquo e
nocturno batuque de muitas áfricas onde se ouvem, por vezes,
as flautas dos encantadores de cobras e o rugido dos leões.
Para esta viagem fui ouvir os barqueiros do Volga e
uma Kalinka bem cantada. Um acordeão, uma balalaica, um
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coro antigo, militar, a lembrar outros tempos. Pois ficou
decidido; cruzeiro pelo Volga desde Moscovo a S.
Petersburgo, que já foi Leninegrado e voltou ao nome da
cidade de Pedro, o Grande.
Mas como pelo Volga, se o rio não passa em nenhuma
dessas cidades, apesar dos seus quase 4.000 km de
comprimento? Pensemos que sim, dado que o romantismo não
se pode perder com assuntos práticos da geografia! Canais,
diques, albufeiras, lagos artificiais que parecem mar, estarão
por todo o caminho, para nos sentirmos a passear no rio antigo,
sem o som dos barqueiros, é certo. Vamos entrar em zonas de
muita história, épocas medievais, recordar Ivan o Terrível,
revoluções, mártires, conquistas, guerra e paz. Que pena não
ter neve, penso, aquele grosso manto de neve que vi no filme
Dr. Jivago da obra de Boris Pasternak: Omar Sharif,
arrastando-se, doente, apaixonado, para os braços de uma Julie
Christie, enquanto Geraldine Chaplin chorava a ausência…
Mas era impossível fazer este cruzeiro no inverno, já que o rio
e os canais gelam, e estes barcos são de verão curto, três meses
com sol e sorte se a chuva não aparecer.
Pasternak terá dito que a felicidade solitária não é
felicidade. Por isso, o grupo de muitas nações vai alegre no
barco chamado de Andrey Rublev, pintor russo de ícones, no
século XV. À partida já levamos arte e os ícones estarão pelas
muitas igrejas que visitaremos. O comandante e a tripulação
dão-nos as tradicionais boas vindas e a directora do cruzeiro
fala português porque acha uma língua muito bonita. Eu
também acho!
De Moscovo escreverei mais tarde, num outro dia,
depois de pensar a cidade enorme, de bem sentir a Praça
Vermelha e os encantos dourados do Kremlim. Quando se
viaja em grupo, vemos o que nos levam a ver e ficamos a
pensar nas ruas mais pequenas, nas fotos antigas, naquele
edifício que se escapou, na estátua que está ao longe …
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Vamos pois partir em direcção a Uglich nas margens
do Volga, uma das cidades mais antigas, pertencendo ao
chamado “anel dourado da Rússia”. Dizem que fundada no
princípio do cristianismo, referida em crónicas do século XI e
que no XV acolheu o filho de Ivan o Terrível. Sorte má teve o
tal menino Demétrio, pois assassinado foi ainda em criança;
mais tarde tornou-se santo mártir pela Igreja ortodoxa russa. E
quanto a igrejas, Uglich deu-nos as primeiras imagens e
surpresas de frescos nos interiores e cúpulas espantosas,
verdes, azuis e muitos dourados.
Já havíamos passado o campanário de Kalyazin que
tinha sido da catedral de S. Nicolau, do século XIX. Só, na
água, porque a cidade ficou submersa na extensa albufeira,
hoje é como um farol do Alto Volga.
Em Uglich contam-nos de Boris Godunov, político
influente na sua época e que muito mais tarde deu nome a uma
ópera baseada num texto do poeta e escritor Pushkin. Pergunto
à nossa guia sobre Pushkin e a sua poesia: a tradução faz
perder muito do encanto da nossa língua mãe, diz ela. Não é
assim com todas as traduções? Mas como entender o poeta e
contador de histórias se não for numa língua que eu
compreenda?
Voltámos ao nosso “Andrey Rublev” depois de uma
visita à cidade, vimos o pôr-do-sol em tons laranja, ficou
escuro negro, o barco foi deslizando em águas tranquilas e de
manhã o sol nasceu no mesmo lado do barco! … Cidade de
Yaroslav, depois de uma curva em U pelo rio, saímos para a
descobrir. Soube depois das invasões dos tártaros, da violência
dos mongóis noutros séculos, e que manterá hoje cerca de 50
igrejas. Visitámos o Mosteiro da Transfiguração e o Templo do
Profeta. Muita fotografia, muita surpresa até saber que a
primeira mulher cosmonauta, Valentina Tereshkova era daqui
natural.
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Regresso ao barco que, entretanto, com a navegação
serena, ia-nos ocupando com canções russas, música à noite
com três artistas que, aí sim, tocaram e cantaram as Kalinkas “
junípero, junípero, no jardim está a minha framboesa”; as
Katuchas “as macieiras enchiam de flores a clareira, dando
cor à bruma nas águas, e o seu canto vogava entre o
roseiral”; as Antoschkas, canção infantil “vamos plantar
batatas”… As margens ali sempre bem perto, um outro barco
que passa com turistas que começaram a viagem em S.
Petersburgo e descem para Moscovo. Os barcos saúdam-se
com as sirenes, as pessoas dizem adeus de uma amurada para
outra, amigos de segundos, amantes do mesmo espaço,
felicidades partilhadas. Oxalá o sol se mantenha, sempre dá
para nos sentarmos na coberta, vermos os sorrisos dos outros,
esperar pela passagem da próxima eclusa, as gaivotas que
voam raso, um batelão carregado de tudo.
Nas margens espreitam casas de madeira e muitas
cúpulas que fazem lembrar suspiros de açúcar com uma cruz
em cima. Há uma religiosidade pressentida, silenciosa, que
dentro das igrejas olha os turistas como intrusos. Mas permite,
porque estas cidades vivem deste turismo de verão e tornam-se
necessários. Senão, vejamos as pequenas lojas de recordações,
matrioscas, chapéus e casacos de pele verdadeira – quanta
raposa dourada ou cinzenta - antiguidades lembrando o tempo
da União Soviética, muitas imagens do dirigente actual. O
barco parte do pequeno cais, as lojas fecham à espera dos
novos turistas.
Sempre um exuberante pôr-do-sol à hora da refeição.
E de manhã, mais uma cidade, um passeio, um Mosteiro
antigo, desta vez o de Goritsky, dedicado a S. Cirilo, e lá
vamos em direcção à ilha de Kizhi, “património cultural da
humanidade”. Passámos seis eclusas do canal Volga/Mar
Báltico, o desnível das águas enorme e chegamos ao Lago
Onega com imensas e pequenas ilhas. Tinham-nos dito que as
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tempestades costumam surgir e as ondas às vezes são
assustadoras. Um pouco de vento se levantou, sentimos o mar
aberto mas mais nada. Sorte? Claro! Vimos pequenas aldeias
com casas de madeira, as dachas, campos agrícolas de milho e
trigo, algumas chaminés que parecem desamparadas, ruínas, e
pensamos o que terá sido e o que será a vida. Povos
finlandeses, saami, da Carélia, por aqui se implantaram
desenvolvendo comércios, cidades, mercadorias muitas, que já
seguiam por outros canais de água porque essa tinha sido
também uma das prioridades de Pedro, O Grande, que iremos
“encontrar” em S. Petersburgo.
Ainda bem que a ilha Kizli é Património Cultural da
Humanidade e está bem preservada e protegida. Estruturas em
madeira trabalhada que ensinam a moradia, o moinho, a igreja,
o amor, a fé. O caminho que nos leva e nos traz tem flores
pequeninas nas beiras. Passa uma carroça puxada por um
cavalo de patas bem fortes. Um flash cinematográfico de outro
tempo. Fico por aqui.
(29/10/2015)

Os Açores
Lembrei-me da letra da canção do Fernando Tordo:
“tiro um sinal e os Açores são a cores”.
As vírgulas sempre fizeram a diferença. E as viagens
também.
A minha amiga disse-me: - Vou aos Açores. Cinco
dias em S. Miguel. - Mas conheces os Açores? – perguntei. Não, é a primeira vez ! E eu: - Tens que arranjar maneira de ir
ao Pico. E ficas nas Lajes porque, o museu dos Baleeiros é
imprescindível para se perceber o ir e vir e o que foram essas
vidas nos mares. Na Madalena tens o Museu do Vinho e as
vinhas que são agora Património da Humanidade. Tanta luta
para retirar as pedras que os vulcões deitaram, fazer os currais
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para que o ar salgado não queimasse as videiras e o calor as
fizesse dar uvas tão boas. E em S. Roque do Pico recordas a
fábrica antiga de produtos da baleia (arqueologia industrial),
quando o óleo era essencial e a defesa dos animais era
entendida de outro modo. E há uma estátua de um baleeiro e,
com sorte, vês a montanha coberta de umas nuvens a que
chamam “o véu da noiva”.
Depois, vais ao Faial (até atravessas o canal - nem
sempre está mau tempo, como escrevia Vitorino Nemésio) e,
chegando ao cais, segues para o Peter's, para beberes um gin
ou para saberes por que se juntam ali os novos marinheiros; os
iates deixam um rasto colorido nas paredes do porto, nas
muitas pinturas; procuras a Senhora de Porto Pim, mas ela
esconde-se sempre, acredita. Segues para os Capelinhos ver o
resto do vulcão, lembrar a terrível explosão de 1957, quando a
terra tremeu e a cinza cobriu pastos e casas, e a aflição era
muita, e as pessoas emigraram - tantas, mas tantas! – para as
Américas. Sabes que foi John Kennedy que abriu as portas dos
“states” aos açorianos? E o Farol ainda ali está, agora sem as
luzes de aviso, mas - quem sabe? - alguém te possa mostrar o
retrato da Rainha D. Amélia quando por lá passou em 1901. E
vais à Caldeira, esperando que os nevoeiros não estejam
descansando lá nos fundos. Depois abalas para as Flores e ficas
espantada com as caldeiras que vês, cada uma da sua cor, nas
suas águas profundas, e as paredes das montanhas que parecem
ter cordas; atravessas para o Corvo, se o mar ou o céu o
permitirem, e vais sentir-te enorme na ilha pequena. De noite,
as cagarras falam umas com as outras, talvez sobre a solidão
ou sobre os muitos naufrágios, que elas sabem. As fechaduras
das portas são especiais, com segredo e em madeira, e já Raul
Brandão escreveu quando por lá passou “vou-me habituando a
dormir de porta aberta”.
Quando fores à Terceira – dizem que é o parque de
diversões dos Açores, pelas muitas festas - vais a Angra
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percorrer a cidade património e sonhar, naquela baía, com as
chegadas e partidas dos navios com velas do grande atlântico;
ainda espreitarás a loja de “secos e molhados”, a riqueza dos
altares da Sé e sobes ao Monte Brasil. Vais ao Pico das
Cruzinhas donde olhas para o Pátio da Alfândega, ao pé da
Misericórdia (não percas o Museu de Angra, a Igreja de S.
Francisco onde repousa, depois da primeira grande viagem à
Índia, Paulo da Gama), e os muitos e coloridos impérios do
Espírito Santo. Na Praia da Vitória, tens a presença de Vitorino
Nemésio. Sempre.
Em S. Jorge sentirás que a ilha é um dragão e na
Ponta dos Rosais vais lembrar as lendas sobre as vacas
perdidas para as festas do Espírito Santo, e talvez vejas os
carros enfeitados para os desfiles. Na igreja da Urzelina verás
o que os tremores de terra fazem e o San Macaio vai cantar “só
morreu uma menina”. Quanto às Fajãs de S. Jorge, deixo que
as olhes com muito temor e surpresa e sei que hás-de tentar
descer à do Senhor Santo Cristo.
Há doces por todas as ilhas, e queijo bom e excelente
vinho. E a alcatra com o pão das festas do Divino distribuída
pelos imperadores, com um cheirinho a hortelã, ou erva de
Nossa Senhora. Agora por isso, vai a Santa Maria. Sabes que a
maior comunidade mariense vive em Boston? Sinais de uma
América que está longe e perto, basta perguntares ou sentareste a conversar com os mais velhos. Uns sotaques não
entenderás, mas acharás graça.
A Graciosa é isso mesmo, graciosa. Descobres a
arquitectura da água e as grutas antigas que até o príncipe do
Mónaco visitou. Ele desceu à Caldeira, no interior da terra, e
não perderás esse passeio também. Há fotos da época, não
esqueças. A água escura esconde golfinhos e baleias. Esconde
ou revela, porque eles também se mostram em passeios de mar
bem interessantes. Tenhas tu sorte!
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Verás a terra toda dividida e pastos lindos e vacas,
muitas vacas, que às vezes são corridas à corda (dizem que é à
moda da Terceira). Mas, depois disto tudo, vais achar a ilha de
S. Miguel linda. Claro que não vais perder Vila Franca do
Campo, nem o ilhéu, nem a Lagoa das Sete Cidades, nem o
chá - dizem que único na Europa - e o ananás, nem o cozido
das furnas, nem... nem...
Boa viagem, amiga, depois conta, porque de nove
ilhas, muito terás para descobrir e falar.
(04/12/2015)

Arrábida. O Meu Portinho
Era no fim dos três meses de férias, grandes,
mesmo muito grandes. No Portinho da Arrábida, Setembro
com marés vivas e já com saudades de Lisboa, subindo o
caminho para o poço, íamos apanhar romãs. Tinha passado o
tempo das amoras, tão doces, que era em Agosto. Os
medronhos mostravam-se, pequeninos, em tons laranja vivo.
Tanta memória boa de repente.
Pois é. Eu tive um mar na minha infância. E foi
esse mar de criança que me moldou e que me faz amá-lo como
a nenhum outro que eu já vi. O meu Portinho da Arrábida. Se
penso em água do mar sinto o frio dessa água; se penso em
mergulhar é do alto do “nosso” bote Luimar – Luísa e Marina
– directamente para a limpidez do verde; se falo de algas, elas
têm a ondulação castanha daquelas grandes junto à Pedra da
Anicha, ou das que parecem alface, suaves ao toque. O mar da
minha infância tinha alforrecas que surgiam por volta de
Setembro. E peixe-aranha que se escondia nos fundos da maré
baixa. E nós pescávamos, ao largo, remando forte, perto da
gruta dos morcegos ainda antes de Sesimbra. E mais um
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mergulho, e a água já era escura e metia medo, mas o meu pai
dizia, vem, e a minha irmã já lá estava, nadando. E depois a
areia grossa que se colava ao corpo, e o sol forte... Marina, põe
o chapéu!
Quando conheci a "minha" Arrábida, o “meu”
Portinho, a praia tinha muita areia e era grande. Poucos carros,
o Forte na curva da estrada, as lembranças do poeta Sebastião
da Gama … “quando eu nasci ficou tudo como dantes...”
Intermináveis e abensonhados (escreve Mia Couto) meses de
férias. Agora parece que por lá tudo mudou. Tem outras
gentes, a areia foi desaparecendo, e há mais pedras que não
estão no meu caminho.
Estive a ver umas fotos antigas, a
preto e branco, na Arrábida e lá estavam todos os amigos do
grupo, sorrindo, sem pensarmos que o Natal iria aparecer daí a
poucos meses e depois só nos encontraríamos de novo, no
verão seguinte, à procura de outro bronzeado que o inverno
entretanto levara.
Naquela altura só interessavam o sol, o mar, a praia
dos pilotos, os passeios de barco até à pedra da Anicha ou ao
Monte de Areia. Podíamos comer todas as “trouxas” e os
“esses” de Azeitão e o doce de laranja de Setúbal e as fatias de
pão com o doce de tomate feito pela minha mãe e a água da
fonte era óptima, o peixe que se comprava de manhã cedo,
numa lota "inexistente", as maçãs riscadinhas e a melancia que
a tia Anica vendia no meio dos gritos e do apito do Salmonete,
o arrumador de carros, que em vez de um cão tinha um ganso.
E havia sempre o Páscoa e o Coimbra, nas suas bancas de
madeira, a vender bonecos feitos de conchas da praia, e a loja,
mercearia, posto-de-correios, central telefónica do Manelzinho
onde a nova Asae nunca entraria. E o som do motor do
Estevinho, o barco da família Gabado - que levava coisas e
pessoas que iam acampar para mais longe, para lá do bar do
Zeca - ecoava por entre o zumbido das abelhas.
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As nossas calorias eram gastas descendo as muitas
escadas até à gruta de Santa Margarida, subindo o caminho
interior, pela serra, até ao Convento ou até ao Creiro que,
soube agora, tinha sido local de salga de peixe no tempo dos
romanos. Jogava-se ao ringue com muita gargalhada, ou ao
prego debaixo do toldo de lona de riscas. À noite subíamos até
à estalagem quando o alcatrão ainda estava quente do sol do
dia, cantando mais ou menos desafinados. Ou ficávamos a
dançar na varanda da casa, agora desaparecida, com os nossos
discos de 45 rotações que rodavam num moderno gira-discos a
pilhas. E quando tocava O Silêncio, em trompete, a noite
acabava.
E éramos sempre tantos, os amigos... Penso o que lhes
andarão a fazer as muitas calorias destes anos que passaram
entretanto, porque o problema não é o que comemos entre o
Natal e o Ano Novo, mas sim o que comemos entre o Ano
Novo e o Natal. Só nas fotos da altura continuamos iguais e
sorrindo.
O meu portinho continua dentro de mim, apesar das
muitas ausências.
(04/12/2015)

Vijayanagara
O Reino da Bisnaga ou Narsinga
No século XV escrevia Nicolau de Conti: “Toda a
Índia é partida em três partes. A primeira estende-se desde a
Pérsia até ao rio Indo. Outra, deste rio até ao rio Ganges. A
terceira é aquela que é além deste rio. E esta é muito melhor
em riquezas, em humanidade e nos seus comeres que as outras
Índias”.

71

Tendo já viajado por alguma Índia, parto e regresso
sempre com uma certeza quase absoluta. Que a Índia é
composta por mil partes. Não dividida, mas um conjunto como
um puzzle, que se anicha entre dois mares, montanhas,
planícies. Cores e cheiros. Grandes plantações de chá,
palmeirais, arecas com a pimenta trepadeira, café, cascatas,
bananeiras e arrozais, elefantes, macacos e vacas. Brincos de
ouro e cabelos brilhantes e negros, saris e turbantes, pés
descalços em estradas de terra batida, sorrisos de muitas
crianças em uniformes de escola. Sedas, troncos nus, calor
escaldante, reflexos nos lagos, pôr-do-sol e névoas azuis.
Canais de água que ligam quem está longe, ruínas, património,
humanidade. Séculos de lendas, de deuses de muitas sortes, S.
Jorge e o dragão, Nani o boi de Shiva, pedra sabão trabalhada
com arte em templos gigantes, Krishna de tantos avatares,
silêncios, cocos e noz moscada, verde (a cor do profeta),
anunciando a mesquita, branco das igrejas, arco-íris nos
templos, sinagogas quase ocultas. Ganesh, eterno menino deus
elefante, filho de Parvati, a deusa que é Mãe, fortalezas junto
ao mar – Arábico, costa do Malabar ou do Coromandel, canhão
mudo ainda apontado, barcos de pesca varados nas praias,
monções, chuva do momento, danças e histórias de Katakali,
heróis e muito som de tambor.
Namasté! - saúdam-me. Namasté! – respondo, com as
mãos juntas agradecidas.
Saindo de Bangalore num comboio madrugador, em
direcção a Hampi, tenho, na viagem que sei de 7 horas, tempo
suficiente para rebuscar na memória uma história antiga. A
conquista do comércio da Índia pela força das armas, depois de
Pedro Álvares Cabral de lá ter regressado em 1501. O
“romantismo” da viagem de Vasco da Gama desvanecera-se e
os perigos tinham sido mostrados. Com quem contar para fazer
negócios, se esse era um dos objectivos deste ir e vir? Com
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tantos reinos pequenos espalhados pela costa ocidental desse
outro continente, no engano de que os cristãos existiriam em
grande número, dada a história ou lenda de S. Tomé, e face ao
número de muçulmanos - os de Meca e os da terra, como eram
conhecidos, que de há muito faziam o seu comércio por
aquelas partes - como proceder?
Na estação, o escuro da noite deixa perceber gente
dormindo pelos chãos, mantas e sacos, um olhar sonolento e
furtivo de quem nos acha estranhos. O mínimo de barulho,
respeito mútuo pelo outro que ali está. Muitas linhas cruzam
esta Índia que se move em contínuo.
Dos que vão à Índia, de cento não vem um. Recordo o
“Livro das Cidades” que avisava para o destino dos muitos
portugueses que morriam naquelas partes. Em tempos, alguém
(acho que o padre Anchieta) considerava que os portugueses
eram como caranguejos, sempre arranhando as costas dos
novos mundos onde chegavam. O interior das terras durante
muitos e muitos anos era um susto, um segredo, florestas e
sertões sem fim, cheios de perigos. Animais estranhos, porque
os monstros marinhos já tinham sido domesticados nas mentes
renascentistas. Assim foi no Brasil, na Índia, em Angola, em
Moçambique e nestes dois últimos casos houve quem sonhasse
com um mapa cor-de-rosa, para inglês ver!
Por já eu própria ter “arranhado” alguma costa, tinha
decidido visitar, como turista ou viajante historiadora, um
reino antigo do interior da Índia. Tinha lido a Crónica dos Reis
de Bisnaga, do século XVI, caderno de viagem de portugueses
que nessa mesma época descrevem a História e a vida
contemporânea do Império de Vijayanagara, o principal
parceiro comercial do Império Português no sul da Ásia, e a
História da Índia de Fernão Lopes de Castanheda.
Por estas razões, que pareceram bem ao governador
mudou ele o propósito que levava de ir primeiro a Cochim e
fazer lá uma fortaleza, e depois a Cananor e a Coulão. E
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Gonçalo Dias disse-lhe que havia dias que o estava esperando
um embaixador do rei de Narsinga, o mais poderoso de gente
que havia na Índia, e mais rico, e que lhe queria falar no dia
seguinte.
Era Narsinga ou Vijayanagara, um império imenso,
hindu, entre o reino muçulmano de Bijapoor, a costa do
Malabar e o golfo de Bengala.
O reino de Narsinga fica na segunda Índia e dizem
que não há nela outro maior.
A capital era das mais ricas. Exércitos poderosos,
elefantes de combate, riquezas de pedras preciosas. E cavalos.
Muitos cavalos que os portugueses perceberam necessários
para as guerras, e fizeram vir da Pérsia, através de Ormuz. E
foi por causa da escrita persa que os portugueses começaram a
chamar a este reino, o de Bisnaga. Sons que se vão adaptando.
Todas as províncias muito abastadas de arroz,
carnes, pescado e frutas e muitas caças dos montes e de
ribeira. E muito viçosa de hortas e outros arvoredos, e fontes e
rios.
Tento espreitar pela janela do comboio quando a
manhã traz a luz. Os vidros muito riscados e as cortinas meio
corridas não deixam perceber a beleza que deve lá estar. Passa
pelo corredor da carruagem o vendedor de chá indiano, o dos
bolinhos fritos e o do café. A carruagem desperta e compra.
Em todo o Decão, a unidade monetária foi o pagode
de ouro. Os pagodes saem das casas da moeda do império de
Vijayanagara.
Pagode, porque numa das faces tinha um templo e os
portugueses assim o chamaram. Mas isto das moedas tem que
se lhe diga e é uma história longa. Agora, na Índia inteira, as
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notas de 100 rupias têm a cara sorridente de Mahtma Ghandi.
Lembro o seu movimento pela liberdade, pela independência,
pela justeza de reivindicações. Outros tempos.
O comboio é rápido mas tem paragens, sobe e desce, e
assim vou mudando de companheiros. Os vendedores de chá
tornam a passar, e a oferta já é outra, sente-se um cheiro a caril
(de que eu gosto), e num apeadeiro muitos sacos de algodão
mostram que outras riquezas os campos têm. Os ingleses bem
que tiraram proveito desse comércio, os indianos muito fiaram,
e lá vem Ghandi outra vez ao pensamento, defendendo a
propriedade de cada um. Silenciosamente.
Hospet é a minha saída. Afinal, para chegar a Hampi,
a que foi a capital do grande império, ainda me esperam umas
3 horas de camioneta. Vejo passar grupos de budistas nos seus
trajes laranja/vermelho, cabeças muito rapadas, carregados de
malas. Há um importante convento budista por aqui perto e
que vou visitar. Sei que pela Índia, Buda e os seus
ensinamentos se instalaram e a base desta religião espalhou-se
por outras regiões. Quem não quer viver em paz com o seu
semelhante, sentir o silêncio, ter amigos? É isso, com um
Deus, com mais ou menos entidades, a finalidade é comum.
Estradas rurais, voltas e voltas - penso que o motorista
se enganou e anda à procura do caminho certo, mas as estradas
não têm indicação, tudo é surpresa – e, de repente, os grandes
templos. Primeiro, algumas ruínas e as aldeias mais
pobres…depois, o Património da Humanidade. O que foi
redescoberto e agora está cuidado e preservado, as marcas do
grande Império de Vijayanagara ou Reino da Bisnaga. Durou
cerca de 300 anos a sua grandeza, e depois as guerras
destruíram-no, os templos e palácios foram abandonados, a
natureza invadiu os espaços, as pedras, a arquitectura, os
símbolos hindus.
A gente deste reino é toda bem disposta e formosa,
principalmente as mulheres e tratam-se muito bem em seu
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comer e vestir, costumam muito andar de amores e fazem-se
muitos desafios por amor das mulheres.
Visito o palácio da rainha, os banhos da rainha, o
palácio do rei, o templo de Ganesh, o de Shiva, o carro do sol,
os estábulos dos elefantes de guerra, as divindades … Não
chega um só dia!
(12/01/2016)

Kitamaat e Kitimat.
Haisla. O Povo das Neves
Um dia conheci Sammy Robinson. Conhecer uma
pessoa pode não passar de um simples cumprimento, um
“como está”, um adeus, até breve ou... uma aprendizagem para
a vida. Se são conhecimentos profundos, são esses que nos
fazem crescer e sentir que pouco sabemos do mundo e das
pessoas que nele vivem ou viveram. E aprendemos.
Foi Ed Gonçalves, um daqueles portugueses que
procura o seu presente e o futuro mesmo em terras muito
distantes, que um dia me levou a casa do Sammy. Ed vive com
a sua família em Kitimat há cerca de 50 anos. Foi um
emigrante como tantos outros, tecendo a sua vida nas voltas da
saudade, da esperança, do esforço, mas que hoje, vencedor, é
pertença de todo o direito, da comunidade canadiana de
Kitimat. Um dia o Ed disse-me: vou apresentar-lhe um grande
homem que vive aqui bem perto. É um artista e vai gostar de
falar com ele. Se não estiver em casa é porque foi à pesca, pois
os salmões estão prontos nesta época do ano, mas logo voltará.
Pelo caminho, estrada aberta pelo meio de uma floresta
de árvores altíssimas e centenárias, directos à reserva da
comunidade haisla, aldeia de Kitamaat, Ed ia contando que
Sammy Robinson pertence ao clã dos “castores” do povo
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haisla, das agora chamadas Primeiras Nações (First Nations)
da região norte e costeira da British Columbia. A palavra índio
vai desaparecendo aos poucos e afirma-se cada vez mais a
nomenclatura correcta: nativos, povos indígenas ou, melhor
ainda, “primeiras nações”, habitantes das montanhas, das
planícies, dos rios, de uma zona do mundo que era tudo, antes
de ser o Canadá de hoje.
A aldeia de Kitamaat é um cenário de filme. A baía
serena, o pontão de madeira velha que range, barcos parados
(afinal a pesca naquele dia não era propícia), casas em madeira
alongando-se na encosta suave, telhados vermelhos
sobressaindo do verde das árvores, fumos de chaminés, pouca
gente e ... um totem grande, bem esculpido à frente de uma
casa. É aqui mesmo, disse o Ed. E chamou o Sammy.
Sentado à frente de um enorme tronco de cedro, o
artista esculpia mais um totem, fazendo nascer as figuras dos
animais que representam os clãs: o corvo, o urso, a águia, o
castor… olhos grandes e pintados, asas abertas de seres
protectores essenciais para as festas cerimoniais, eventos de
memória que se querem preservar.
Já lá vão os anos de luta entre os povos nativos e os
novos colonizadores pela posse de terras e águas. Já os tratados
de paz foram assinados e as muitas nações vivem agora nas
suas reservas. Pacificamente voltadas para um oceano Pacífico.
Mas não esquecem o sofrimento, a sua quase destruição, a
integração em sociedades outras, a missionação forçada, as
políticas de assimilação no modo de vida do “homem branco”.
Cerca de dois séculos! Mas muitos dos que resistiram tentaram
não esquecer e fazem reviver as suas tradições e culturas:
mitos, lendas, danças, rituais, a arte da escultura, as máscaras,
as grandes canoas, as línguas nativas... e Sammy sabe bem a
língua haisla. Histórias de uma família ou de um clã, explicam
a vida, misturam-se, são o deve e o haver das comunidades.
Diz que a sua nação era formada por dois grupos diferentes: o
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povo das neves, os Kitamaat, e o povo do começo das
montanhas, ou das pedras, os Kitlope. Que em 2006 os Haisla
tornaram a fazer história. Conseguiram que um enorme totem,
o Gyp’sgolox, que tinha sido levado em 1929 para o Museu
Etnográfico na Suécia, voltasse para o seu território, bem
dentro da floresta dos seus antepassados. E que hoje há como
que um revivalismo das diferentes culturas e uma aceitação
total para o seu ensino e aprendizagem. Por isso, ele também
continua a esculpir na madeira os animais protectores e os
turistas já compram e os dólares são uma grande ajuda para as
idas ao supermercado. No fundo, Sammy sabe que é assim que
mais mundo verá a sua obra e a entenderá.
Regressámos a Kitimat, observando os grupos de
atletas que remam, sincopados, nos barcos-dragão, em águas
agora um pouco revoltas e escuras do grande canal Douglas. E
olho para o meu novo anel, de prata, trabalhado e oferecido
pelo Sammy, com o símbolo dos Haislas, o castor. Cada obra
de arte tem um espírito.
No inverno a neve é muita, cobre tudo e o frio é
intenso. Perto do Alasca, voltada para o Pacífico, montanhas
altíssimas e vales enormes, Kitimat no verão é uma cidade
florida. Casas bonitas, carros à porta - um ou dois - barcos de
recreio, campo de futebol, escola, igreja católica e um
cemitério que agora, passados alguns anos, já tem gente.
Conta-se a história de uma senhora, dos primeiros migrantes
em Kitimat, que olhou para o cemitério, vazio na altura, e
achou que a terra era boa, pois ninguém morria por lá. E
desejou ficar! Mas a vida, sabemos, é bem diferente e hoje já
mostra os nomes, em lápides, dos pioneiros. Portugueses
também, claro, com muitas histórias para contar, mas essas não
estão no pequeno museu da cidade. Porque nele, nos retratos a
preto e branco pendurados nas paredes, estão as imagens com
legendas dos que desbravaram a terra, deitando abaixo
inúmeras árvores, dos que construíram as primeiras habitações,
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aprisionaram águas, muita energia eléctrica de alta tensão - e
as “primeiras nações” empurradas para mais longe (já o
sabemos) - e fizeram a riqueza da terra ser do mundo: duas
enormes fábricas, uma de alumínio e outra de madeiras e
papel. Fábricas que deram e continuam a dar trabalho a muita
gente que foi chegando, primeiro, através de uma linha de
caminho-de-ferro iniciada em 1900.
Pouca terra, pouca terra... muita terra para atravessar o
Canadá de este a oeste. E os mais velhos, agora reformados,
juntam-se nos centros de dia, jogando cartas e dominós
cansados. Só um pouco à força recordam os dias mais difíceis
das chegadas, das ausências da terra deixada lá para trás, da
família que foi chegando aos poucos, em cartas de chamada, e
as cartas de saudade para quem nunca chegou.
Olhos nos olhos de vidro dos animais empalhados do
museu. Mas o urso, a cabra do monte, o veado, a águia, o
castor já não assustam ninguém. Apenas um urso fêmea com
os seus filhotes ronda de vez em quando as casas novas, em
busca de comida, julgando que aquele mundo ainda é só dele.
(28/02/2016)

Senegal. Joal-Fadyoutt
... e a Poesia de Léopold Senghor
Caminho em silêncio por uma ponte de madeira que liga
duas pequenas ilhas feitas de restos de conchas. Tenho a
sensação de que este caminho sobre as águas tem um sentido
mais forte do que o habitual. Porque esta ponte liga dois
mundos: o dos vivos e o dos mortos. De um lado o cemitério, do
outro a pequena aldeia de Fadyoutt que hoje, domingo, traz
consigo silêncios e sons outros.
Leio o aviso/anúncio bem colocado à entrada (ou saída
da ponte). Cemitério misto: muçulmano e cristão. O meu
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coração bate mais rapidamente e fico em estado de alerta.
Direcção: paraíso?!
A convivência nem sempre (ou quase nunca) bem
conseguida entre os seguidores das duas diferentes religiões,
neste lugar, aquieta-se com a saudade e a memória dos amigos
e vizinhos que viveram o seu tempo. Cruzes e crescentes
demarcam territórios, e é natural que assim seja. Mas, no
espaço que é sagrado, o horizonte é o mesmo e os olhares de
cada um podem fixar-se na torre da igreja ou na cúpula da
mesquita. O som do sino ou o chamamento do muezzin para a
oração nunca irão confundir-se. Só o fiel saberá para onde
elevar os seus sentidos.
Sinos cadenciados, línguas cadenciadas, remos
ritmados na dança do Senhor dos remos. (Léopold Senghor in:
Éthiopiques)
O sol começa a ficar forte nesta manhã africana. Um,
dois passos mais na ponte e torno a olhar para trás, para o
cemitério, como se não tivesse entendido toda a verdade.
Incrédula ainda. Entro em Fadyoutt e procuro também a
unidade. Tem que lá estar, não me posso enganar. Algumas
ruas são tão estreitas que as casas e os muros quase se tocam
na sua intimidade. Sei que é assim, porque o espaço é pouco e
há que não desperdiçar terreno. Outra rua tem apenas largura
para deixar passar a carroça que transporta palha e é puxada
por um burro. Os dois rapazes que a conduzem, sorriem. Eu
também, pois tive que me colar à parede de uma casa, dando
espaço à sua passagem, mas sinto que estou a ser observada.
Junto aos meus pés, pequenas figuras de madeira que
representam velhos sérères sentados, à espera... protegidos do
sol pelo seu secular chapéu cónico, parecem ruminar
lembranças. Já os conheço de outras viagens, mas só agora os
estudo, os aprendo. Não sou uma coleccionadora... bem longe
disso, mas guardo artesanatos vários em casa. Servem para que
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a minha memória também vagueie em tempos de menos
descobertas.
Ao escutar os nossos corações, ouvíamo-los bater lá
longe, para os lados de Fadyoutt. (Léopold Senghor in:
Nocturne)
A casa comunitária, num pequeno largo, está quase
vazia. Hoje por certo não será nem o tempo nem a hora das
ideias serem trocadas ou discutidas. Dois mais velhos,
muçulmanos, jogam às cartas. Um terceiro observa, sabedor do
jogo dos outros. E como é fácil o nosso entendimento. Eu, uma
intrusa afinal, que com um simples cumprimento abre o riso, e
tudo se torna... tão simples. Acho que me entendem.
Passo por uma pequena mesquita, fechada a esta hora.
Mais adiante, a grande Igreja dedicada a S. Francisco Xavier
(imaginem, o apóstolo das Índias!) tem as portas abertas e ouvese a oração cantada pelas crianças, na missa. Está cheia a igreja
e eu sento-me suavemente num banco, à porta, a ouvir o ritmo, a
alma, um certo tam-tam. E eles deixam-me ficar, um olho no
padre e outro em mim, a estrangeira.
Ah! Como é digna a sua piroga, coros triunfantes de
Fadyoutt. E eu grito duas vezes duas mãos de tam-tams...
(Léopold Senghor in: Éthiopiques).
São horas de partir. O meu guia espera quase à saída da
aldeia. Ele sabe que há “turistas” que precisam de sentir os
lugares e as pessoas. E por isso, antes, já me falara de Léopold
Senghor, ele também de origem sérère, poeta da negritude, o
primeiro presidente do Senegal, nascido em 1906 em Joal, a
outra metade desta comunidade; dos sérères, um dos grupos
étnicos mais antigos e importantes da região que foi sendo
empurrado para esta petite côte, para este delta, para o Sine
Saloum, e que ainda preserva a sua cultura, apesar da
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islamização e da cristianização do território no decorrer dos
séculos. Sincretismos! E falara dos griots, comunidades
tradicionais em que os laços de sangue são sagrados. Ninguém
se torna griot, nasce-se griot!, tinha afirmado, com toda a
convicção, o meu guia Ndour. Pois se eles são os depositários
da tradição oral, contadores de histórias, músicos da memória e
da cultura. E dissera como eles não eram enterrados quando
morriam, mas sim depositados nos troncos esburacados dos
grandes imbondeiros, até há bem poucos anos. Túmulos nos
baobabs - árvores que parecem estar ao contrário das outras,
como se as raízes apontassem para o céu. A antropologia
explica e a história segue o enredo.
Em Bandia, reserva de animais, tinha visto um túmulo
dos griots, com esqueletos, no interior de um grande
imbondeiro, enquanto as girafas, as avestruzes e os macacos,
numa liberdade aparente, me olhavam com ar inquiridor. O
rinoceronte, esse já tinha passado bem perto, indiferente à
ousadia de sair do jeep para uma foto em conjunto. Aventuras
em África!
Completando o percurso, lentamente, atravesso a outra
ponte de madeira que liga Fadyoutt a Joal. Dizem que em
épocas anteriores foi um importante entreposto comercial,
sucedendo-se portugueses, holandeses, ingleses e franceses, os
europeus colonizadores. Há nomes que ficaram e se mantêm,
como Rufisque ou Sali Portudal, recordando uma comunidade
de portugueses judeus, comerciantes dos séculos XVII e
XVIII. E a língua francesa também por aqui foi ficando.
Joal! Eu recordo-me. Recordo-me das senhoras na
sombra verde das varandas. As senhoras com olhos surreais
como um luar no areal... Recordo-me do esplendor do pôr-dosol. (Léopold Senghor in: Chants D’Ombre)
À beira das águas do delta, vejo as pirogas baloiçarem
suavemente. Almoço de peixe e arroz com a vista a derramar82

se no assombro dos celeiros construídos sobre estacas,
paliçadas que nem as marés nem os ratos conseguiam alcançar
e destruir o cereal ali guardado. Agora, fora de uso, são
conservados como património para a humanidade. Ainda bem,
para que quem venha amanhã possa entender o dia de ontem. E
olho o eterno verde dos mangais, viveiros de ostras e refúgio
de aves marinhas: pelicanos, gaivotas, cegonhas, flamingos.
Sobressalto-me com os turistas ruidosos que chegam, entrando
nas pequenas pirogas, de máquina fotográfica na mão e que
quase mergulham, entre sustos e gargalhadas, num equilíbrio
instável que não é para todos. E retenho as linhas sinuosas das
duas pontes que começam a ser envolvidas num ténue
nevoeiro, tornando-as ainda mais fantásticas.
Regresso à realidade, pois é obrigatório sair para Dakar,
cerca de 120 quilómetros de estrada que poderão levar cerca de
cinco horas a percorrer. Mas antes, numa rua de Joal, forçoso é
ir espreitar, porque está fechada, a casa que foi do poeta
presidente, museu ainda em construção. A poesia continua na
rua, agora estampada numa t-shirt moderna que veste um
manequim de loja. E o meu guia a sorrir-se!
Mulher nua, mulher negra. Vestida da tua cor que é
vida, da tua forma que é beleza! Eu cresci à tua sombra; a
doçura das tuas mãos velava os meus olhos. (Léopold Senghor
in: Chants D’Ombre)
Surpresa em Palmarim. Sem desvios na estrada, um
enorme imbondeiro e, em seu redor, à espera dos visitantes,
artesãos de máscaras. Impossível não olhar e sentir. As
máscaras não são apenas esculturas. Podem ser objectos
mágicos, iniciadores de rituais, homens e bichos, divindades
representadas, realidades outras, feitiço, poder, saber antigo.
Terá Senghor, durante a sua longa estada em Paris,
dedicado a Pablo Picasso o poema Máscara Negra?
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Ela dorme e descansa na leveza da areia. Koumba Tam
dorme. As pálpebras fechadas... este lábio mais negro e um
pouco pesado... onde está o sorriso da mulher cúmplice? ...
Rosto de máscara fechado ao efémero, sem olhos, sem
matéria. (Léopold Senghor in: Chants D’Ombre)
E sigo para Dakar. E para a ilha de La Gorée. Há quem
diga que não existe uma sem a outra.
(28/02/2016)

Carnavais e Entrudos
Lazarim
Casa de pedra, vazia. O calendário numa parede era
do ano 2000. O resto, as migalhas que ninguém desejou
guardar, estavam por lá indicando a ausência, o fervor, a falta
do quente na malga da sopa; fotos de outros tempos dedicados
à querida avó, botões numa caixa triste, uma bota só, a
pequena jarra branca que parece deslocada; janela para uma
vizinha que lhe sentirá a falta na conversa e onde a aranha foi
habitar... e, livremente, cresceram plantas que a enfeitam. As
paredes de tabique mostram a antiguidade da construção.
Também a cama de ferro, num quarto demasiado pequeno, e a
lareira negra de muitos fumos; no anexo, o telhado havia
tombado e equilibrava as telhas para o vazio. Subi e desci as
escadas com musgo, quase em silêncio. E à tarde os Caretos
saltaram pela rua fazendo muito barulho com os chocalhos, e
os olhos antigos não assomaram à janela.
Tudo nos toca! Menos a crítica social dos testamentos
de entrudo que, mais abaixo, no largo, iriam agitar a vila que já
foi de muita gente. Mas já ninguém se vai zangar.
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Anta de Mazes
Aldeia abandonada. Talvez pelas pessoas. Ficaram as
pedras e os espaços cheios de muito viver. Anta de Mazes
assim foi baptizada; fica acima de Mazes que fica acima de
Lazarim, caminhando por uma estrada de terra que rasgou a
encosta. O vento cortava a direito e a chuva miudinha ia
entrando, matreira, e só uma capa de burel de uma pastora nos
poderia abrigar, ou então uma croça de palha. Mas já essas
estão no museu, acordando a memória. O nevoeiro baixou
devagar para esconder as sombras dos caretos que por ali
passavam, como fantasmas. E ouvi as gaitas de foles, em
música repetida, ritmada com o som do tambor. Imaginação
minha apenas. Seria? Desci à vila e entristeci. As janelas e
portas das casas muito fechadas e apenas uma fita do fumo
baço e muito branco saía pelas chaminés. Devagar, como o
tempo que não é de hoje. Amanhã os Caretos vão saltar. E eu
vou ter a certeza de que ainda existem nos carnavais. Mas…
sabem eles porque correm, porque brincam, porque se
escondem nas máscaras de madeira? Um dia serão como a
aldeia abandonada? Até quando resistirão? O que deixarão nos
testamentos?
Quarta-feira já é de cinzas!

Vila Boa
Por aqui o Carnaval, ou Entrudo, não é turístico.
Dizem que mais verdadeiro, por isso. É da comunidade que já
foi Vila Boa de Ousilhão e agora se emancipou, com orgulho.
Tem Caretos com máscaras únicas feitas pelos artesãos, em
segredo, em madeira de carvalho. Os fatos de lã ou de tecido
vermelho levam a marca dos diabos da tradição. Mas já se
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misturam com máscaras de borracha compradas em loja e com
roupa trapalhona. Os tempos mudam mas eles querem manter a
rua animada. E lá vem a farinha escondida que voa directa para
nós, e o salto do chocalheiro assusta a rapariga ou mesmo a
mulher mais velha. Essa é a finalidade. Transgressão da norma.
Vem da festa dos rapazes, das festividades do solstício de
inverno, da mudança da natureza, da criação, da procriação. É
o ritmo necessário para a renovação. E neste nordeste
transmontano faz-se o que sempre se fez, igual ao que a
vizinha Espanha também mantém. A máscara ibérica é assim
definida e defendida. Sociologia, antropologia, história,
cultura.
Entro no pequeno café da Vila Boa. À volta de um
aquecimento, os mais velhos estão meio calados olhando uma
televisão que transmite um carnaval à moda brasileira, corpos
quase despidos ao som de música de samba. Quantos entrudos
já passaram por aqueles homens que agora se retiram do frio
deste inverno?
Daqui ainda vou dar um salto a Podence. Mais um
entrudo
com
muita
festa
promovendo
a
sua
internacionalização. E com museu já feito.
(12/02/2016)

É a Nossa História!
"Georges! Anda ver meu país de marinheiros, o meu país
das naus, de esquadras e de frotas !... Içam a vela, quando já têm
mar. Dá-lhes o vento e todas, à porfia, lá vão soberbas, sob um céu
sem manchas, rosário de velas, que o vento desfia, a rezar, a rezar a
Ladainha das Lanchas…"
António Nobre, SÓ

86

“Ao cheiro desta canela o reino se despovoa”,
escrevia Sá de Miranda pelos muitos portugueses que saíam do
país no século XVI. Os "fumos da Índia" eram na verdade os
dinheiros que se escoavam em nada e em tudo. Tivemos que
abrir os portos e o comércio do Brasil aos ingleses, e o
Marquês de Pombal sabia disso. Não tínhamos gente suficiente
no imenso mundo, que pensávamos ser nosso, e fizemos a
miscigenação por Goa e Malaca, segundo Afonso de
Albuquerque. Enviámos açorianos e madeirenses famintos
para defender, do império espanhol, as fronteiras de um certo
Brasil, que se cortava pelo Tratado de Tordesilhas, e por lá a
cultura do Espírito Santo, o Divino, celebra-se intensamente.
Deixámos definitivamente Marrocos porque a Índia
era um sugadouro de gentes e dinheiro e muitos judeus, que
pelo reino não se habituaram a viver e sofrer, fundaram Vila
Nova de Mazagão no Amapá, Amazónia. Perdemos, durante
um tempo, Recife e Olinda no Brasil e S. Paulo de Luanda para
os holandeses, com grandes prejuízos para o comércio dos
açúcares e de escravos; não soubemos fazer um lugar de
tomada de águas e carnes frescas para as armadas que
regressavam do oriente e, no sul de África, na Cidade do Cabo,
os holandeses se implantaram com a Companhia das Índias
Orientais.
Demos as Canárias aos espanhóis porque era assim a
política de trocas; duas ilhas que foram descobertas ao mesmo
tempo que S. Tomé e Príncipe - menina e moça me levaram de
casa dos meus pais - trocámos com os castelhanos por um
pedaço de terra do Rio Grande do Sul (Fernão Pó e Ano Bom
falam espanhol e são agora da Guiné Equatorial). Perdemos
Olivença, terra fronteiriça, para Espanha. Demos, em dote de
casamento de Catarina de Bragança, Bombaim e Tânger e
muito dinheiro, quando a chorosa princesa se casou com
Carlos II de Inglaterra. Mandámos os judeus para fora de
Portugal por duas ocasiões; 1506 foi dolorosamente terrível.
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Sonhámos com um mapa cor-de-rosa que juntava Angola a
Moçambique, num sertão imenso. À beira do rio soltou-se o
grito do Ipiranga e o Brasil passou a ser irmão, depois de
alguns anos a família real ter ido para lá viver fugindo dos
franceses de Napoleão. Com eles foi a Biblioteca Real. E
tornaram muitos para S. Tomé e Príncipe, para fazer cacau e
café nas roças da muita saudade.
Durante uns anos, no século XIX, a Madeira foi dos
Ingleses e o comércio do vinho era deles, tal como o do Porto,
de todos os sentidos, enquanto o vinho dos Açores seguia para
as américas, com muitos baleeiros. Dadrá e Nagar Haveli
entregues, primeiro que Goa, Damão e Diu, em 1961, e a
memória por lá ficou, nas grandes igrejas e na língua
portuguesa.
Quando da erupção do vulcão dos Capelinhos, saiu
muita gente para a América e Canadá. Voltam para as festas do
Senhor Santo Cristo em S. Miguel ou para serem imperadores
e rainhas com grandes mantos, no Espírito Santo nas Ribeiras
do Pico. Os Impérios animam-se, com tanta coroa, sopas,
carnes, massa sovada, arroz doce e música das bandas.
Muitos jovens deram o salto para uma outra Europa,
fugindo da guerra ou da falta de trabalho – alguns enganados e
perdidos nas serras transmontanas ficavam à porta da aldeia de
França, perto de Bragança. Criaram bidonvilles e
transformaram-se nas melhores porteiras e pedreiros de Paris,
guardando dinheiro para, no regresso, construírem casas tipo
maison, com janelas tipo fenêtre e telhados à moda da Suíça e
do Luxemburgo. Madeirenses criaram negócios de mercearias
na Venezuela e na África do Sul e os joaquins levedaram a
massa do pão pelos brasis fora.
Guardámos os Farilhões, as Selvagens e as Desertas,
assim como o ilhéu Monchique, o mais ocidental depois das
Flores. E lá, no oriente mais longe ficou Macau. E Timor.
Retornámos de muitas áfricas, depois dos cravos terem sido
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postos na boca das espingardas, e agora voltámos a sair, feitos
doutores, engenheiros, informáticos e enfermeiros, porque
somos bons no que fazemos e gostamos do sabor acre da
palavra saudade.
Juntamo-nos no mundo enorme do futebol à volta de
pastéis de nata e outras gastronomias, pois a globalização
tornou tudo mais simples, e continuamos a dizer que estamos
nos quatro cantos do mundo, quando ele é verdadeiramente
redondo.
(14/02/2016)
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Isabel Castro Lopes * USCAL, Nº 266 *
Crepúsculo
Muito de repente, em menos de um ano, apercebo-me
de que, paulatinamente, a minha mãe, agora com 87 anos, se
modificou: está serena sem dúvida (toda a vida o foi),
disponível e afável, dose de amor instantânea como sempre a
conheci, generosa, altruísta, única!... mas notei que o seu
sorriso mudou: triste talvez... e também, estranhamente, por
vezes tem assomos de teimosia que nunca lhe conheci...
Há já bastante tempo que, apesar das correções
possíveis, não ouve nem vê bem, o que é afinal o destino de
todos nós, mas agora de forma acelerada registo a sua
progressiva dificuldade de mobilização: braços, mãos, pernas,
pés... teimam em não obedecer à sua vontade, atrapalham-se,
como que se “enrodilham” e a queda surge do nada, o copo
tomba, o talher foge da mão, o interruptor fica inatingível, os
cabides do guarda roupa estão cada vez mais altos, a cama,
quando se quer deitar ou levantar, fica cada vez mais em
baixo, os bicos do fogão não rodam como antes e deixam ficar
o lume aceso… Estas e muitas mais limitações e dificuldades
vão surgindo, problemas que ela própria reconhece e aceita
pacientemente, conseguindo mesmo gracejar à sua custa.
Reparo que ela, que sempre foi perspicaz com as
palavras, deixando todos deslumbrados, agora também a língua
se lhe entaramela e, pior, a palavra para dizer sai deturpada ou
não sai de todo. E a memória... ai!, essa esfuma-se num
instante, fugaz e fugidia, é um desespero! Não aquela de
antigamente, que essa está bem presente nos longos versos, nas
cantigas e nas histórias que sabe desde muito jovem e que
ouvimos tanta vez... e que mesmo agora repete de modo rápido
e seguro, sentindo enorme satisfação e não se cansando de as
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contar uma após a outra e ainda mais aquela... Assim tenha
ouvintes!
Mas o que mais me entristeceu foi comprovar que
começou a ter alucinações visuais frequentes e de uma
diversidade inesgotável: bichinhos minúsculos por todo o lado;
roupas rasgadas, alteradas, deterioradas, sabe-se lá por quem;
pessoas a cozinhar ou a tomar banho dentro dos automóveis;
agulhas de gelatina que escorrem água; poças de sangue no
chão, etc., etc., e até mesmo duplicação de um dos netos, o que
lhe causou alguma dificuldade na hora de dar o presente de
aniversário, pois não sabia a qual deveria dá-lo. Consola-me o
facto de ela não ficar assustada, preocupada, nem tão pouco
agitada com o que vê e que acredita ser real, apesar de se tentar
demonstrar-lhe que assim não é.
Nada do que estou a escrever causará estranheza ao
leitor, pois está-se mesmo a ver que é pura e simplesmente
mais um caso de demência senil, o que na idade dela não será
de estranhar... Sim... e infelizmente a medicação instituída não
conseguiu reverter o quadro, mas pelo menos melhorou o
estado anímico e agora aquele semblante triste desapareceu e
chega mesmo por vezes a ficar eufórica. Continua a ter as suas
teimosias... mas a rir.
Assim, e apesar de tudo, e de contarmos com o
inexorável agravamento da situação, a vida ainda nos agraciou
com o facto de a minha mãe poder, durante mais algum tempo,
usufruir de alguma melhoria do seu desempenho global. Além
disso, ainda nos reconhece a todos, seis filhos, oito netos e
quatro bisnetos, e, sobretudo, voltou a estar FELIZ!

(11/11/2015)
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Apesar de tudo… A Vida é Bela!
Outro dia, na última “queima das fitas”, tive a enorme
alegria de estar presente na comemoração da licenciatura em
Psicologia de uma jovem de 26 anos, que acompanhei nos
inúmeros problemas de saúde que teve de superar!
Filha de pais jovens e saudáveis, por um “capricho do
destino” ou “fortuita distração da sábia Natureza”, algo não
correu como previsto durante a sua gestação e, ao nascer, por
sinal antes de tempo, tinha apenas um rim, uma bexiga
comunicante com o intestino, um único ovário e um sem
número de outras complicações
As reconstruções cirúrgicas que se seguiram não
puderam resolver cabalmente os gravíssimos problemas da
criança que acabou por ficar com uma insuficiência renal
crónica irreversível, com necessidade de restrições dietéticas e
muita medicação. Era então uma criança esperta, muito
engraçada, viva, traquina que, ao invés do que se poderia
julgar, adorava ir às consultas e até as frequentes análises que
tinha de fazer eram uma festa. Certa vez, com três anos,
confidenciou-me que tinha ido ao “casório” de uma prima, e
tinha-se escondido debaixo da mesa com um prato cheio de
pastéis de nata, só saindo de lá quando já nenhum restava...
mas não lhe fez mal, afirmou, saltitando sempre e sorrindo
com ar matreiro.
Mas a doença não perdoa e, após mais algumas
conturbações, surgiu a necessidade de, com cerca de cinco
anos, iniciar hemodiálise, o que, para além de todos os outros
problemas, a obrigava a sair às 4h da madrugada de Elvas para
Lisboa, três vezes por semana, para fazer quatro horas de
hemodiálise e depois retornar a casa. Mesmo assim, pasme-se!,
manteve sempre a alegria de viver e a boa disposição e
continuava a ir à escola, adorando aprender mais e mais.
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Depois surgiu a necessidade de mais intervenções
para poder receber uma transplantação de rim que só viria a
ocorrer quando a menina já tinha 12 anos.
Os problemas de saúde impediram-na de ter um
crescimento normal. Ficou muito pequena.
Com o seu rim novo, não obstante mais alguns
sobressaltos, a sua vida ficou muito mais facilitada e ela
conseguiu acabar o liceu e entrar na Universidade e,
finalmente, ser o que sonhara, Psicóloga, para ajudar os que
sofrem e têm problemas, com sempre afirma.
Tem apenas uma leve mágoa, a de continuar a ser
muito baixinha (apesar de ter feito o transplante e até hormona
de crescimento), mas encara esta adversidade, gracejando:
“Tem as suas vantagens, pois nas visitas de estudo, quando
fico cansada, há sempre um colega que facilmente me leva às
cavalitas!” ou então ironiza dizendo: “Também sempre me
disseram que as essências mais raras têm de se apresentar em
pequenas embalagens!!!”
(11/11/2015)

O Presente
O melhor do mundo são as crianças!!! Sim, sem dúvida!
A sua alegria e vivacidade, a sua infindável energia e curiosidade,
a sua ternura e, principalmente a sua inocente candura, fazem com
que nunca mais, ao longo de toda a vida, haja período igual... nem
ingenuidade tão pura!
O Tiago, rapazinho dos seus quatro anos, certo dia
reparou que a mãe tinha a “barriga grande” e, estranhando,
perguntou-lhe porquê. Ela, sorridente, respondeu-lhe com alguma
cautela:
- É um bebé que está lá dentro! Um mano para ti!.
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O petiz entreolhou-a por momentos e, curioso,
questionou:
- E como é que ele foi para aí?
- Foi o papá que mo deu. - respondeu desenvolta a mãe,
sabendo que as perguntas simples e directas das crianças devem
ter respostas igualmente simples e objectivas.
O menino pareceu ficar satisfeito e, sem mais dizer, foi
brincar.
À tardinha, quando o pai chegou a casa, correu a abraçálo e, de imediato, com um ar um tanto preocupado, perguntou-lhe:
- Papá, tu deste um mano à mamã?
O pai, apanhado de surpresa, um pouco atrapalhado,
afirma:
- Sim, filho, dei!
De imediato, o petiz contrapõe em tom severo:
- E sabes o que ela lhe fez?
- Não. - disse o pai, hesitante e curioso. - Não sei, diz-me
tu!
- ENGOLIU-O!!!
(15/11/2015)
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Maria Albertina Silva * USCAL, Nº 258 *
Uma Questão de Signo
Quando, em criança, eu entrava em casa aos saltos,
havia sempre quem exclamasse: "Lá vem a tempestade!" Isso,
porque, em certos sítios, é hábito relacionar-se a forma de ser
de cada um, com a data e as circunstâncias do seu nascimento.
Para mim, ideia mais errada!
Nasci numa noite em que relampejava e as trovoadas
ecoavam na nossa vila, situada num vale, entre altas
montanhas. Chuvas torrenciais desabaram e, com elas, vieram
as ribeiras que arrastaram tudo o que lhes servia de obstáculo.
E para cúmulo, a data coincidiu com o começo da
Segunda Guerra Mundial!
Que momento mais desastroso para me apresentar a
este mundo!
Como acontece com quase todos os meninos, tinha,
para além de outros, muito medo dos relâmpagos e das
trovoadas. Com o tempo, consegui driblar o pânico das
tempestades: fecho os olhos e tapo os ouvidos. Mas das
guerras não consegui vencer o medo. A cada hora, a cada
passo, somos todos confrontados com esta terrível realidade.
Até quando... Até quando?
No entanto, não quero perder o meu optimismo e
aguardo, com esperança, que apareçam soluções para que
cessem as guerras e possamos todos viver num mundo mais
atraente e com mais justiça.
(12/11/2015)
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Os Sete Técnicos
Diz-se que "a necessidade aguça o engenho".
O Administrador de uma vila de Cabo Verde, que tem
o nome de Assomada, estava muito preocupado com o facto de
uma araucária centenária, ex-libris da vila, ter sido atacada por
uma hoste de pulgões verdes que punham a árvore em perigo,
caso o problema não fosse tratado a tempo.
Lembrou-se então de consultar os técnicos da cidade
vizinha, a Praia, à procura de uma solução capaz de salvar a
linda araucária.
Foram sete os técnicos contactados e todos foram
também unânimes quanto aos meios a adotar: podiam tratar a
árvore se conseguissem um pulverizador tão comprido que
chegasse lá acima, aos mais altos ramos, já que, além de
frondosa, ela era muito alta. Ora, tal solução não era viável.
Em alternativa, propunham uma escada que chegasse até ao
cimo. Coisa impossível! Se nem bombeiros havia, quanto mais
uma escada com aquele tamanho?!
O nosso amigo Administrador, que não deixava os
seus créditos por mãos alheias, encontrou uma solução. E, se
bem pensou, melhor o fez: adquiriu sete galos, empoleirou-os
na árvore, e era vê-los tratar dos bichinhos.
A cada galo, deu o nome de cada um dos técnicos.
E lá está a nossa linda araucária, altiva, frondosa e,
com certeza, abençoando todos os galos da terra!
É caso para se dizer: "Para grandes males, grandes
remédios!"
(29/11/2015)
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M. de Lurdes Tarita A. Costa * USCAL, nº 34 *
Uma Viagem pela Costa de Moçambique
Dezembro de 1972
Comportamentos ditados pelo medo
Fui viver para Moçambique em Julho de 1972. O meu
marido foi convidado para exercer a sua atividade profissional,
como imediato de um navio costeiro de Moçambique chamado
“Chaimite”. Este navio transportava a carga dos portos
pequenos, onde os navios de grande calado não podiam entrar,
para os portos principais, como Lourenço Marques, Beira e
Nacala.
Saímos do porto de Lourenço Marques no princípio
de Dezembro de 1972, os tripulantes do navio e alguns deles
com as suas mulheres. Estas foram nessa viagem porque não se
sabia se o navio regressaria a Lourenço Marques antes do
Natal. Assim, passaríamos as festas juntos.
Foi uma viagem simpática, com muitos dias parados
nos portos abaixo mencionados. A descarga e carga do navio
era toda feita manualmente. Estivemos na Beira, Porto Amélia,
Quelimane, Pebane, Ilha de Moçambique, Nacala. Deste porto,
fomos passar um dia a Nampula, seguimos para a Ilha do Ibo,
que servia de prisão aos guerrilheiros macondes. Era uma das
etnias mais belicistas de Moçambique. Os homens são altos e
musculosos, com a cara tatuada com golpes. Andavam livres
na ilha, porque o Oceano Índico tem muitos tubarões e,
portanto, dali não podiam sair.
Fomos avisados nesta ilha de que o porto a seguir,
Mocímboa da Praia, estava a ser atacado por morteiros dos
guerrilheiros através da Tanzânia. Tomámos conhecimento de
um comunicado onde ameaçavam fazer explodir o nosso
navio. Apesar das más notícias, o comandante tinha de ir a
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Mocímboa da Praia para levar o gás e bens alimentares que
tinha a bordo, já que esta era a única maneira de abastecer a
população local.
Chegámos ao largo de Mocímboa da Praia por volta
das 20h. O navio fundeou ao largo, uma vez que não havia
porto de mar. O transbordo das mercadorias era feito no mar,
para batelões.
Mal o navio fundeou, começaram a cair morteiros à
sua volta. Passado algum tempo, o ataque acalmou até que
parou, certamente por já terem alcançado o seu objetivo de nos
assustarem. A seguir, chegaram os batelões com os estivadores
para descarregarem o navio. O comandante e os oficiais foram
avisados de que os estivadores eram guerrilheiros e que tinham
armas e granadas para fazerem explodir o navio, dentro da
estratégia habitual da guerra psicológica. A mulher do
comandante e a mulher do telegrafista estavam grávidas de seis
e sete meses e receava-se que, com o medo, pudessem abortar.
Os oficiais do navio e restante tripulação armaram-se
de pistolas e de outro material de defesa que tinham a bordo e
deslocavam-se constantemente de um lado para o outro. Todos
tínhamos medo e cada um reagia à sua maneira: as mulheres
rezavam, o enfermeiro tinha tudo pronto para fazer os partos
das grávidas.
O telegrafista do navio mandava constantemente SOS
para as fragatas da marinha de guerra, que estavam na zona,
pedindo socorro. Eu disse ao meu marido que tanto morria
acordada como a dormir. Então, fui-me deitar. Afinal, preferia
morrer a dormir, talvez assim não sentisse. Ninguém jantou,
nem se lembrou de tal. A descarga do navio continuava e a
tensão aumentava, até que, pelas 6h da manhã, apareceu uma
fragata da marinha de guerra que protegeu a nossa saída
daquelas águas. O navio não descarregou a carga toda, os
estivadores suspeitos foram tirados de bordo, revistados e
presos os que tinham armas.
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Chegámos a Lourenço Marques no dia 23 de
Dezembro de 1972.
(17/11/2015)

O Presente de Natal
Nos anos entre 1940 e 1950, na Beira profunda, numa
aldeia desconhecida de muitos, havia um rapazinho esperto,
filho de lavradores pobres, que via a mãe ir trabalhar para a
casa da gente mais abastada da terra, na altura do Natal, para
fazer as filhós, os sonhos e tudo o mais que se faz para a
consoada.
No dia de Natal, via os filhos dessa família abastada
exibirem os presentes que o Menino Jesus lhes tinha trazido.
Todos os natais, ele pedia ao Menino Jesus, durante a
missa do galo, para não se esquecer dele e para lhe trazer um
presente, porque se tinha portado bem, tinha sido bom aluno,
ajudava a mãe, indo apanhar lenha e cortá-la, apascentava as
duas ovelhas que tinham, ajudava o Sr. Padre na missa, fazia
os recados à vizinha trôpega e quase cega, levava-a também
para apanhar sol no largo, trazia-a de novo para casa… Enfim,
tudo fazia para merecer um presente na bota, no dia de natal,
como os meninos abastados da aldeia.
Quando regressava da missa do galo, ia a correr pôr a
bota velha na chaminé. No dia de Natal, quando acordava, sem
dizer nada à mãe, corria para a chaminé, e a deceção
continuava: mais uma vez, o menino Jesus tinha-se esquecido
dele, o que o fazia chorar e achar que o Menino Jesus não era
justo e que não gostava dele, só era amigo dos ricos.
Os anos foram passando, e ele continuava a pôr a bota
na chaminé, até que uma manhã de Natal viu que havia alguma
99

coisa dentro da bota. A alegria foi grande, o Menino Jesus
tinha-se lembrado dele, tinha-lhe posto na bota UMA
LARANJA. Correu a aldeia de ponta a ponta com a laranja na
mão, os olhitos cheios de lágrimas, gritando: - O Menino Jesus
também é meu amigo, esta noite veio à minha casa dar-me este
presente.
Este menino, cresceu, estudou com muito
sacrifício, é um self made man, destacou-se na política do
nosso país. Hoje, quando conta a história do seu primeiro
presente de Natal, ainda fica com os olhos brilhantes de
lágrimas.
(28/12/2015)

É Intolerável Tolerar
Imagine no possessions
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world...
John Lennon, Imagine

A palavra TOLERÂNCIA foi frequentemente
usada pelo Papa João Paulo II, quando tentou aproximar as
religiões através do diálogo e da aceitação mútua entre
crenças e credos, com o fim de se atingir a paz.
A TOLERÂNCIA como palavra e credo é usada
constantemente, como se fosse algo de positivo; contudo, o
que ela significa é que, apenas com esforço, aceitamos o que
não nos é agradável; por exemplo, em termos cívicos, temos de
ter respeito por aquilo que nos é imposto, ainda que não
concordemos, limitando-nos a suportar, a tolerar.
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Há a crença de que as sociedades quanto mais cultas
mais tolerantes são, o que infelizmente não é verdade. Com
efeito, não há relação forçosa entre CULTURA e
TOLERÂNCIA, já que o homem mais culto pode ser o maior
carrasco de outro ser humano, se este não concordar com o seu
ponto de vista, seja ele político, religioso ou outro. Se tiver
poder para o destruir, assim fará.
A cultura de uma sociedade deve estar assente em
valores humanistas que incluam a diversidade e, acima de
tudo, que assentem no princípio de que somos todos cidadãos
do mundo e que todas as instituições civis ou religiosas devem
respeitar e não meramente TOLERAR os Direitos Humanos
Lamentavelmente, as religiões monoteístas têm uma
estranha e assustadora relação com a TOLERÂNCIA. Bastanos olharmos para os séculos passados, durante os quais nos
matámos uns aos outros, perseguimos ferozmente as diferenças
a que chamámos heresias, combatemos tudo que fugia à norma
da cada cultura e religião.
A crença monoteísta apresenta-se como uma verdade
inquestionável que convive com muita dificuldade com outra
crença, o que leva a fundamentalismos muito perigosos.
Depois de tantos séculos de INTOLERÂNCIA, já deveríamos
ter alcançado uma maturidade cultural que nos abrisse os
horizontes do RESPEITO e da FRATERNIDADE universais,
criando um mundo onde a TOLERÂNCIA não fosse sequer
necessária.
(04/04/2016)
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Alberto Martins * USCAL, Nº 190 *
Mudar é Viver
Quando vem a tempestade, ou vergas
como o junco ou quebras como a cerejeira.
Aforismo chinês atribuído a Confúcio

Ser flexível é ser mutável,
É saber mudar quando as circunstâncias a isso obrigam,
É ser inconstante sem ser instável,
É procurar sempre encarar a luta
De frente, sem nada temer,
Pois a derrota ajuda a crescer,
Faz-nos mais fortes, faz-nos mais prudentes,
Ensina-nos a viajar contra as correntes.
Tal como um rio que contorna a montanha,
Saber adaptar-se é uma façanha!
Tem que se estar atento a tudo o que passa,
Não ignorar nenhum sinal,
Distinguir o que é real daquilo que é fumaça,
Centrarmo-nos no que é central.
Ser flexível é aproveitar as oportunidades
Que escapam como areia entre os dedos.
É aprender que, nas adversidades,
As nossas certezas, os nossos medos,
Mudam connosco também.
Não posso ficar refém
De um passado que passou,
Que nunca pode voltar.
É saber mudar, transformar, adaptar.
Como na pele de um camaleão,
Uma cor, outra cor a seguir,
Outro caminho, por que não?
Não ter receio de não conseguir,
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Continuar a lutar, saber insistir,
Pois o mundo é do mais forte,
Do visionário, do persistente,
Daquele que é radical no corte
Com tudo o que lhe prende a mente.
Flexibilidade é uma qualidade,
Que nem todos carregam consigo.
É ter força, ter o dom, ter vontade
De não quebrar perante o inimigo,
Conseguir transpor os obstáculos,
Conseguir fazer face à mudança,
Saber que, depois da tempestade,
Vem quase sempre a bonança!
Ser maleável não quer dizer
Renunciar à nossa convicção.
É não criar rejeição
A qualquer diferença,
É saber que a nossa crença,
Deve ser plural,
Que tudo isso enriquece e faz crescer,
Que tudo isso é natural!
Ser flexível é deixar-se levar,
Como uma vara ao vento
Que dobra sem quebrar,
E volta ao seu lugar,
Sem perder fragmento.
Adaptabilidade, flexibilidade, mudança,
São noções essenciais,
Num mundo que sempre balança,
Entre nós e os demais,
Entre sucesso e o fracasso,
Entre primaveras floridas de ouro,
E invernos rigorosos de aço.
(19/11/2015)
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Era uma vez… o Mar
Era uma vez uma história de que nunca ouviste falar.
Não se sabe se foi outrora, nem a hora e o lugar.
Esta é só uma história de que nunca se falou.
Não é a do Capuchinho que um dia se atrasou,
ou da Bela Adormecida que com um beijo acordou.
Este é só mais um conto que contém um tal segredo,
maior que as palavras mágicas que abriram um rochedo
para deixar vislumbrar relíquias de encantar.
Esta história esconde também riquezas de pasmar,
só que para as descobrires terás de te enfeitiçar.
Presta muita atenção,
pois não vais poder achá-la em livros de encantar
e nem a vais ouvir contar,
às avós, que à noite, à lareira,
balançando a cadeira,
te embalam com a doce voz.
Aqui só há a magia que não podia faltar.
Aqui mora uma beleza
bem maior que a da Princesa que se picou num tear.
Este lugar de feitiços lembra um grande caldeirão,
mas não foi neste aqui que morreu João Ratão.
Este sítio de fascínio cheio de encantos, magias…
É o mar…o mar…
É infinito, tão grande, este vasto manto azul
que se estende no horizonte correndo o Norte e o Sul.
Esta bela perfeição que inunda o nosso mundo,
que pode ser fria e escura
e esconder sua bravura,
ou ser calma, doce e quente,
deixando-se ir na corrente.
Uma ondulação sublime que reflecte a luz da lua,
que reflecte o pôr-do-sol.
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Este mar onde te banhas e que olhas com distância
dá-te muito, dá-te mais do que as memórias de infância,
porque é nele que se esconde o que há muito se perdeu.
Conto eu então a história, como tudo aconteceu:
Personagens ou figuras eternamente felizes,
entre tanta concorrência, passavam por certas crises.
É que meninos e meninas, com tantas inovações,
depressa se esqueceram de princesas e vilões.
E estes, que não gostaram de tamanha traição,
a todos que se olvidaram quiseram dar uma lição!
No mar se refugiaram do que estava a acontecer
(e até bruxas e fadas se começam a entender!).
No mar eles debateram o que haviam de fazer.
Ali se refugiaram do ingrato esquecimento,
juntando os seus encantos a um mar de encantamentos.
No mar eles encontraram um mundo de fantasia.
Afinal, eles não queriam apenas a eternidade
nas ilusões de criança;
seus intentos eram, sim, nos adultos também serem
uma perpétua lembrança.
Por isso, mais tristes ficam ao saber do sucedido:
no mundo do ser humano, o sonho estava perdido!
Máquinas de guerra, vidas em luta,
E tudo se foi tornando em ruína absoluta.
Filhos sem histórias, pais sem tempo
E a vida reduzida a um enorme tormento.
O mar! Tanta gente que o via,
mas ninguém se apercebia
do que esconde este mar
e o que tem para contar.
Ninguém reparou na sua espuma Branca de Neve,
tocando a areia ao de leve,
enquanto sete ondas anãs
“a protegem do mal das maçãs”.
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Ninguém reparou, nem sequer olhou,
para esta beleza de Bela Adormecida de cabelos a ondular
que se deita pelas dunas, onde o mar a vem beijar.
Ninguém nunca viu uma Gata Borralheira
que de noite é rainha com a bênção da fada madrinha
e os poderes de uma mágica varinha
e que às doze badaladas mergulha na imensidão salgada
e volta a ser a criada.
Ninguém ensinou ao Capuchinho
que o vermelho destas águas
não é mais do que sangue derramado a causar mágoas.
Ninguém avisou os 3 porquinhos
de que o lobo sopra forte
quando o vento no mar alto os ameaça de morte.
Ninguém reparou que ainda há Lobos-do-mar,
que todas as noites saem para pescar,
atrás das estrelas que os irão guiar.
E eles não são maus, mas têm coragem,
pois, como o Gato das Botas, vivem em viagem.
Quando olhas, não vês tu 11 Carneirinhos
que, saltando as ondas em total burburinho,
provocam um tal remoinho?
Não te lembras do Pinóquio que aqui realizou
o seu sonho de boneco e que humano se tornou?
Ninguém repara no mar, como num Patinho feio
que, ao dar o seu passeio, atrás de quem o ignora,
descobrirá alguém no mundo que afinal o adora?!
Ninguém, ninguém sente! Toda a gente passa,
não olha ou disfarça,
segue em frente, no seu trilho de problemas,
nos seus tristes dilemas,
na sua vida sem a magia
de um mar de fantasia.
Eles não sabem, nem olham…
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Mas, se olhares, se observares como eu fiz,
vais saber escutar as histórias
de alegria ou de pranto
que conta este azul manto.
É o mar, é o encanto,
que se estende no horizonte e percorre o mundo inteiro,
sendo ponte entre a vida e o sonho verdadeiro.
É o mar, é o espelho do céu.
É o mar, mergulha nele, viaja de continente em continente!
Não te esqueças! Sempre em frente!
É o mar, a mais bela das perfeições,
povoado de peixinhos, conchas e tubarões.
É o mar, lágrimas de alguém
misturadas na maré, entre quem vai e quem vem.
Não passes indiferente.
O mar encanta crianças mas deve também servir
para os homens verem bem
a beleza que o mundo ainda tem.
Deve servir para sonhos acalentar,
desejos concretizar,
projectos idealizar.
Deve levar-te onde queres.
Sente o cheiro a maresia e sente que em ti
algo te sorri.
E, tal como o mar,
o bem não tem fim.
Basta procurar.
(16/02/2016)
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Era Uma Vez Um Sonho
Eles não sabem que o sonho
é uma constante da vida
tão concreta e definida
como outra coisa qualquer (…)
António Gedeão

Era uma sexta-feira à noite.
Toda a gente tinha saído para se divertir, para dançar,
estar com os amigos… e os meus pais também. Por isso, eu estava
sozinho em casa, numa Sexta-feira à noite, sem nada para fazer.
Ainda pensei em chamar um dos meus amigos. Depois pensei em
ver televisão. Mas na televisão não estava a passar nenhum
programa que me interessasse, como acontece sempre que nos
sentamos no sofá e acabamos por ficar a olhar para as paredes, ou
quando queremos ver todos os programas, de todos os canais, ao
mesmo tempo!
E todos os meus amigos, mesmo todos, tinham saído
naquela noite. Normalmente, também eu aproveitava para me ir
divertir, mas nessa noite (e ainda por cima era Sexta-feira!) eu
estava com sono! As pálpebras pesavam-me, as manchas de cor
perdiam os contornos, as luzes lá de fora eram pontinhos
cintilantes no escuro e a cama chamava-me. O édredon a cheirar a
lavado e uma almofada tão macia pareciam ser as únicas coisas
que tinham vida, que se mexiam, que me chamavam. E assim foi:
arrastado pelos meus próprios pés, fui bocejando até àquilo que
me pareceu, naquele momento, uma das sete maravilhas do
mundo!
Porém, quando me deitei, deparei-me com aquilo a que
se pode chamar “insónia sonolenta”. Estava com muito sono, mas
na verdade, não conseguia adormecer!
De repente, comecei a vaguear pelas paredes do meu
quarto, de que agora, de luz apagada, nem os contornos se
distinguiam. Eram apenas uma mancha escura como lá fora. Não
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sei quanto tempo passou, mas a mim pareceram-me horas. No
entanto, os meus pais não tinham ainda chegado; por isso, não
poderia ter passado assim tanto tempo. E lá me debatia para
encontrar uma posição em que conseguisse finalmente adormecer.
Entretanto, como o sono não vinha, a minha atenção foise fixando nas figuras que as luzes dos carros que passavam na
rua, filtradas pelas aberturas dos estores, iam desenhando no
móvel e na parede. Muitas delas corriam em volta do meu peixe
de estimação. Outras preferiam dançar com os bonecos, ou
aparecer na televisão. E finalmente, havia aquelas que, senhoras
do seu nariz, iam até aos livros e entranhavam-se neles como se
tivessem sido sugadas. Teriam sido realmente sugadas? Estariam
mesmo dentro dos livros?
Levantei-me e, intrigado, fui até ao livro mais grosso que
tinha e tirei-o da estante. Um pouco incrédulo, comecei a folheálo e todas as figuras de luz que me pareciam ter entrado nele eram
agora figuras de sombra que se moviam à minha volta. Algumas
esgueiraram-se pela janela, agitando os cortinados, outras ficaram
no meu quarto. Foram-se fundindo numa só que ia crescendo e
dando corpo a uma personagem que me parecia familiar. Vestiase apenas com um lindo lençol de um tom rosado, mas nada
naquela figura era assustador, nem fantasmagórico. Bocejava e
tinha os cabelos desalinhados, como quem acabara de se levantar.
Na mão trazia um copo de leite e, debaixo do outro braço, levava
dois livros. Embora fosse uma personagem estranha, eu sentia-me
tranquilo e relaxado. Perguntei-lhe que livros eram aqueles, mas
não obtive resposta. Então achei que tudo aquilo era um sonho e
voltei para a cama, tentando de novo adormecer. Mas a figura não
era uma sombra do cortinado nem da cadeira nem dos móveis.
Sentou-se à beira da minha cama e, subitamente, levou-me
consigo para um mundo imaginário. E voei, voei…
Foi então que me vi num sonho a cores. A personagem
estava lá e levou-me até um sítio que não soube identificar. Tudo
ali era irreal, mas o que me chamou mais a atenção foi uma
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enorme sala que continha tantos livros que não se conseguia ver a
parede. De passagem, fui lendo alguns títulos: “O sonho perfeito”,
“Sonhos lúcidos”, “Interpretação dos Sonhos”, “A Floresta dos
Sonhos”, “O pesadelo”, “Entre o Sonho e a Realidade”, “O sonho
cor-de-rosa”, “Sonhar acordado”, “O Vendedor de Sonhos”, e
tantos, tantos outros que me fascinaram.
É de estranhar que eu não me tenha lembrado de me
beliscar ou de gritar para saber se estava mesmo a sonhar. Mas é
que não me lembrei mesmo! Só me lembro de voltar a ficar
sonolento e de regressar ao meu quarto, montado num lindíssimo
cavalo alado, um Pégaso. E também reparei numa coisa: eu não
tinha ouvido um único som, a não ser uma voz que repetia:
- “Estás a sonhar! Tu estás com muito sono! Estás a
sonhar! Tanto soninho!”
Todas aquelas palavras me embalavam. Tão doces, tão
tranquilizadoras, tão acariciantes…
Quando acordei, procurei avidamente à minha volta
qualquer indício daquele estranho sonho. Nada. Nem figura, nem
sombra, nem luz, nem mundo mágico, nem Pégaso. Apenas o
meu quarto, de paredes branquinhas, uma cama confortável,
objectos familiares, ali ao lado a voz tranquilizadora dos meus
pais, sons de loiças e talheres. Há lá melhor sonho do que a nossa
casa!
Ainda assim, numa sexta-feira à noite, sem sair de casa,
acabei por me divertir imenso. E fui, com toda a certeza, mais
longe do que os meus amigos.
(17/02/2016)
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Maria de Lourdes Fortes * USCAL, Nº 61 *
O Topo da Montanha
Um dia, uma lagarta ia caminhando em direcção ao cume
de uma grande montanha quando um gafanhoto lhe perguntou:
- Onde vais?
Sem deixar de caminhar, a lagarta respondeu:
- Sonhei que subia à montanha e de lá de cima via todo o
vale. Gostei do que vi no sonho e decidi realizá-lo.
O gafanhoto, admirado, disse-lhe:
- Deves estar louca! Como é que vais lá chegar? Para ti,
um charco é como um lago e uma pedra é uma colina
inultrapassável.
A lagarta não quis escutar e continuou a andar. Foi
encontrando outros bichos pelo caminho, uma toupeira, uma
aranha e uma rã que também a aconselharam a desistir da ideia…
- Nunca poderás realizar o teu sonho. – diziam-lhe.
Teimosa, a lagarta resolveu prosseguir, admitindo
mesmo que poderia morrer pelo caminho.
E foi subindo. Quando se sentiu esgotada e sem forças,
parou para descansar e encontrar um lugar onde pudesse passar a
noite e recuperar as forças.
- Amanhã estarei melhor. – pensou.
O esforço foi demasiado para ela e, tal como lhe haviam
dito, a lagarta adormeceu e não voltou a acordar. Quando tiveram
conhecimento da triste notícia, os animais do vale foram
apresentar condolências à família. Depois decidiram subir a
encosta até encontrarem o abrigo onde a lagarta dormira a sua
última noite e prestarem homenagem à coragem de um bichinho
tão frágil que morrera por um sonho. Ao entrarem, estranharam o
casulo que a envolvia, como um caixão delicado.
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Foi então que, perante o espanto de todos, do casulo da
lagarta aparentemente morta irrompeu uma linda borboleta que
saiu voando para finalmente realizar aquele sonho de ir até ao
cume da montanha.
Todos se haviam enganado quanto à força que a coragem
podia dar a um pequeno animal.
Sempre temos de tentar realizar os nossos sonhos, não
obstante as dificuldades do percurso. Às vezes, precisamos de
fazer mudanças radicais nas nossas vidas para que os sonhos não
fiquem por cumprir.
Afinal, não podemos esquecer que o êxito não se mede
pelos feitos, mas pelos obstáculos que conseguimos transpor ao
longo do percurso.
(23/11/2015)

O Tesouro
Era uma vez uma pobre mulher como tantas, tantas
outras. Trabalhara arduamente toda a sua vida e passara todas
as dificuldades com as quais se confrontam milhões de pessoas
no planeta.
Um certo dia, levando nos braços o seu queridíssimo
filho, passou junto de uma caverna e escutou uma voz, como
que vinda do Além, que lhe disse:
- Entra e leva tudo o que queiras, mas lembra-te de
algo muito importante: quando saíres, a entrada fechar-se-á
para sempre e não poderás voltar a entrar. Aproveita esta
oportunidade que te está a ser oferecida, mas não te esqueças
do principal.
Depois de recuperar do susto, a mulher decidiu entrar
na caverna. Foi grande o seu espanto ao ver que à sua volta
havia impressionantes riquezas em ouro e pedras preciosas.
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Pousou a criança no chão e começou a encher o
avental e os bolsos com todos os tesouros que conseguia ir
guardando.
A dada altura, a voz misteriosa fez-se de novo ouvir:
- Só tens mais uns minutos para saíres daqui. Depois a
porta fechar-se-á para sempre.
A mulher apressou-se a sair, carregando todas as
riquezas que podia transportar. A porta fechou-se com um
estrondo assustador. Ainda aturdida, começava a fazer planos
para as grandes mudanças que iriam ocorrer na sua vida. Um
sorriso iluminava-lhe todo o rosto…
Foi então que subitamente se apercebeu de que,
naquela atrapalhação, tinha deixado o seu filho dentro da
caverna.
Acontece-nos frequentemente, e ao longo de toda a
nossa vida. Nem a experiência nos ajuda a compreender, em
cada momento, o que é realmente o tesouro que deveríamos
escolher. Estamos sempre preocupados com o que, afinal, é
secundário e temos tendência para esquecer o que só mais
tarde se revela como fundamental.
E infelizmente não há nenhuma voz misteriosa que, a
tempo, nos impeça de fazermos as opções erradas.
(30/11/2015)

O Pescador e o Seu Sócio
O Rei tinha um capricho, gostava muito de peixe, mas
nas cozinhas do palácio não havia nem um diminuto biqueirão.
Rapidamente, essa notícia chegou aos seus súbditos e
logo apareceu um pescador com um apetitoso salmão pescado
nessa mesma manhã nas cristalinas águas do rio.
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Ao entrar no palácio, o guarda, com um ar ameaçador,
avisou-o:
- Deixo-te passar, mas com a condição de me dares
metade do que vieres a receber como recompensa.
- O quê?! Então eu esforcei-me para conseguir pescar
o salmão, perdi uma manhã de trabalho para vir aqui e tu
recebes metade do que me oferecerem?!
- Não sei por que te admiras. É essa a norma. É o que
faço com todos. E tu não és mais que os outros.
Contrariado, o pescador entrou no palácio e foi
entregar o salmão ao chefe da cozinha que, com este magnífico
peixe, fez um prato tão delicioso que o Rei quis recompensar
pessoalmente o homem que lhe tinha proporcionado tão
saborosa iguaria.
O pescador foi então levado à presença do Rei que
queria pagar generosamente o salmão, mas ficou muito
surpreendido com a resposta do pescador.
- Saiba Vossa Majestade que eu só queria dois dos
lacinhos que enfeitam os lindíssimos cabelos da Rainha.
- Dois laços da Rainha?! Para quê, homem?
- Um para oferecer à minha filha que o guardará como
uma relíquia. O outro para o guarda do vosso palácio que cobra
50% das recompensas para deixar entrar os vossos súbditos.
O Rei agradeceu a informação e obrigou o porteiro a
trazer sempre no cabelo o laço da Rainha, o que fez dele o alvo
de constantes risinhos.
Imaginemos agora que a sentença real se aplicava a
todos os que enriquecem à custa dos negócios do Estado! Com
toda a certeza, teríamos os noticiários cheios de cabeças com
laçarotes.
(03/03/2016)
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Maria Helena Cunha * USCAL, Nº 98 *
Coisas da Vida
Era a noite de 6 de janeiro de 2014.
Preparava-me para dormir. Não estava muito bem.
Sentia o coração cansado, embora nada me doesse.
Mesmo assim, levantei-me e fui ao quarto do meu
filho para as recomendações habituais: Pedro, deita-te cedo.
Amanhã vais trabalhar, etc., etc…
Quando lá cheguei, o meu filho, que normalmente
olhava para o computador, nesse dia, tinha os olhos postos em
mim, expectantes, e gritou:
- Rita, chama a ambulância! Liga para o 112, já!
Em poucos minutos veio a ambulância, a minha filha
trocava-me de roupa e eu sem perceber nada.
Segundo o meu filho, cheguei ao quarto dele, tentei
pronunciar umas palavras entarameladas, sem sentido, e
tentava agarrar-me à parede do quarto.
A certa altura, entre os muitos exames que me
fizeram, ouvi: É um AVC!
Fiquei perplexa, mas não assustada. Parecia que nada
estava a acontecer comigo.
Fui então internada e fiquei num quarto de duas
camas. Estava lá um senhor que, por acaso, saiu no dia
seguinte.
Tinha que estar deitada. Não me podia levantar para
nada. Mesmo o banho diário era-me dado pelas funcionárias, e
ali ficava eu, em cima da cama, toda nua, um tanto
desconfortável com a situação.
Tudo corria bem. Comia com apetite, dormia e ia
lendo umas revistas que me levavam, rotina que se repetiu
durante 4 dias.
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Não me sentia triste, nem deprimida. Estava
absolutamente bem. Até me dava ao luxo de brincar com os
médicos e enfermeiros.
Comecei então a poder levantar-me.
Foi óptimo!
Tomava um rico banho de chuveiro, logo de manhã e
depois dedicava todo o meu tempo a outras doentes que
entravam e saíam do meu quarto quase diariamente.
Começava quase como num inquérito: Como se
chama? O que a trouxe para aqui? Como se sente? Tem
apetite? …
Reconfortava-as. Contava-lhe a minha vida. Punha-as
à vontade. Perguntava-lhes qual era o canal da televisão que
costumavam ver e combinávamos as horas, para que cada uma
visse aquele de que mais gostava.
Quanto às refeições, era eu que tratava disso. Partia a
carne, tirava as espinhas do peixe, punha tudo como melhor
podia.
Depois dizia-lhes: Têm de comer, se não for muito, é
pouco.
A minha mãe tinha um modo de falar em que, para
todas as circunstâncias, havia um provérbio. Acabei por herdar
esse hábito.
Então, dizia-lhes: Mais um pouquinho! Olhe que
“saco vazio não se põe em pé” e outras coisas que as punham
bem-dispostas. Se precisavam de ajuda para comer eu fazia-o e
só depois comia eu.
Tinham todo o meu apoio. Os familiares ficavam
contentes por verem que aos seus doentes nada faltava e que eu
estava ali para cuidar deles, já que eu me sentia bem.
Quando saíam, despediam-se de mim, comovidas e
algumas ainda me telefonam.
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A minha família visitava-me com muita regularidade!
Iam lá constantemente e deram-me todo o apoio e carinho
indispensáveis nestas situações.
Ficavam espantados. Eu estava alegre, bem-disposta e
fazia rir toda a gente…
E não era para estar?! Tinha tido um AVC, mas não
sentia nada de anormal; por isso, estava feliz!
Sentia que alguma coisa em mim tinha mudado…
Os meus pensamentos eram positivos, sentia
necessidade de reatar velhas relações, estava sempre bemdisposta.
Era muito estranho…
Passados catorze dias de internamento, tive alta.
Não era a mesma pessoa. A minha personalidade
tinha mudado.
Quando cheguei a casa quase não me conheciam.
Estava alegre, levantava-me cedíssimo, não parava durante
todo o dia e não me cansava. Cantarolava permanentemente, o
que não era em mim habitual. Mesmo as pessoas que me
telefonavam não me reconheciam a voz!
Perplexa, perguntei aos médicos o motivo! Disseramme que aconteciam coisas dessas, porque o AVC tinha
apanhado a parte do cérebro que controla a sociabilidade.
Nunca pensei passar por tal experiência, mas devo
dizer que o desfecho foi bom!

(23/11/2015)

117

Uma Família Original
Os animais, por vezes, dão-nos algumas lições de
vida, ainda que os seres humanos não lhes prestem a devida
atenção para as valorizar e com elas aprender.
Em minha casa sempre tivemos animais de estimação
que nos faziam excelente companhia. Em determinada altura,
tínhamos um cão enorme arraçado de Serra da Estrela, de seu
nome “JÁKI”, bem como uma linda gatinha com nome de
“BONECA”.
Davam-se maravilhosamente. Comiam a comida um
do outro, brincavam juntos e até partilhavam os sonos.
Os dois dormiam aconchegadinhos durante o dia,
porque à noite o Jáki tinha a sua casota ao fundo das escadas,
para melhor proteger a casa, e a Boneca tinha o seu cestinho ao
fundo da varanda no 1º andar.
Um dia a Boneca ficou grávida e lá nasceram 4
gatinhos. A princípio, ela não saía de junto deles, mas os
pequeninos foram crescendo e ela já se podia ausentar por
períodos mais longos, às vezes por necessidade, como quando
ia à caça de algum passarinho descuidado.
Então o Jáki, perante tais ausências, assumiu a
responsabilidade de baby-sitter. Pegava nos seus gatinhos com
a boca, com todo o carinho como a mãe fazia, e transportavaos escada abaixo, para a sua casota. Depois de os pôr lá todos,
deitava-se junto a eles a barrar a porta da casota para ninguém
entrar, mas também para impedir que algum dos pequeninos
escapasse.
Algum tempo depois, a Boneca voltava com um andar
ligeiro, escada a cima, direitinha e com a sua presa na boca,
dirigindo-se para o local onde deixara as suas tão queridas
crias. Não as encontrando lá, ia procurá-las directamente à
casota do Jáki, e ali os encontrava a dormir consolados, e
decerto bem protegidos.
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Sem receio do seu amigo Jáki, lá pegava neles um a
um, subia as escadas e colocava-os de novo na sua alcofa.
E este episódio repetia-se vezes sem fim, até que os
gatinhos, já crescidotes, saíam sozinhos e andavam pela casa
fora, mas sempre sob o olhar protector do amigo que continuou
sempre a agir como se de seus filhos se tratasse.
(07/12/2015)
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Olga Malheiro Marques * USCAL, Nº 14 *
O Milagre
O meu primeiro trabalho foi como administrativa no
Centro de Saúde do Cacém, mais conhecido pelo posto da
caixa. À data, situava-se num larguinho triste, no 1º andar de
uma casa de habitação rangente e esburacada.
Naquele fim de tarde invernoso, o sossego, pouco
habitual no Centro, foi interrompido por uma enorme gritaria e
choro desesperado.
De todo o lado apareceram enfermeiras e auxiliares e,
claro!, também fui ver.
Escada acima subia uma mulher jovem, com um bebé
ao colo, amparada por uma mais velha, ambas chorando e
soltando gritos lancinantes. Atrás delas uma turba de gente
clamava a plenos pulmões.
Chegadas ao cimo da escada, a jovem largou o bebé
nos braços de uma das enfermeiras e, em alto choro, disse:
- O meu bebé morreu, o meu bebé morreu! – e,
desolada, acrescentou:
- Nem sequer estava baptizado.
Fez-se silêncio.
A enfermeira, com o bebé ao colo, de imediato
empurrou a porta que ficava no cimo da escada e que abria
para a antiga cozinha da habitação, dirigiu-se à torneira do
lava-louça que abriu. Repentinamente parou e, virando-se para
mim, perguntou:
- A Olga é baptizada?
Toda a tremer, respondi:
- Sim.
- Então é testemunha! - sentenciou.
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Rapidamente baixou a touca que cobria a cabeça do
bebé, deixou a água correr sobre a penugem macia e proferiu
solenemente:
- Eu te baptizo, Maria, em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo. - ao que eu coadjuvei – Amen.
Virou o bebé e, observando-o cuidadosamente, disse:
- Que pena, era tão bonita!
Subitamente os lábios roxos do bebé abriram-se e a
criancinha irrompeu em grande choro.
A enfermeira, estupefacta, arrancou totalmente a
touca da cabeça da criança que não parava de gritar e
comentou:
- A estúpida desta mãe apertou tanto a touca à criança
que a estrangulou.
Mas já ninguém a ouvia.
O silêncio que acompanhara toda a cerimónia,
transformara-se em gritos de MILAGRE, MILAGRE DE
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.
A jovem mãe pegou na criança e todos em tropel
desceram a escada e lá foram rua fora a festejar.
Ainda alguém informou:
- É um menino, é um menino que ressuscitou por
milagre de Nossa Senhora de Fátima.

(28/11/2015)
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A Osga
Ítalo Calvino no seu clássico Palomar, no capítulo “A
barriga da osga”, descreve ao pormenor a digestão do réptil,
pouco criterioso, pois papa, com a mesma aparente satisfação,
melgas, mosquitos e borboletas.
Um nojo, odeio osgas.
Terá sido este ódio visceral que me colocou à prova?
Era Agosto e fim de uma tarde abrasadora. Regressada
da praia com a minha filha, combinámos fazer um lanche
substancial. Assim, ela foi para a cozinha e eu direitinha para a
casa de banho.
Abri a torneira, temperei a água, despi a roupa, entrei
no duche, corri a proteção e eis perante mim, colada no
cortinado, mesmo rente aos meus olhos, uma osga repugnante.
Não sei como saí da casa de banho, mas a determinação
acabou na sala, onde me sentei no chão sem proferir palavra.
Vinda da cozinha, a minha filha espantou-se de me
encontrar
naquele
preparo
e
correu
para
mim.
Atabalhoadamente, expliquei o que se passara.
Ela, cheia de determinação, foi buscar uma vassoura,
matou a osga, embrulhou o cadáver num saco de plástico, que
foi depositar na conduta do lixo, tirou o cortinado, lavou a
banheira e, dando-me um beijo, disse: “ Mãe, já pode tomar
banho”.
Minha heroína, minha querida, querida filha, tão
corajosa!
Senhor Palomar, respeito as suas questões, dúvidas e
solilóquios, mas passar os serões a observar as digestões da
osga que mora no seu terraço não é coisa de gente de juízo.
(28/11/2015)
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Margarida B. Almeida * USCAL, Nº 302 *
A Vida …
Pode ser dura, difícil, triste, vazia,
Fazer-nos
sentir
rejeitados,
esquecidos,
inseguros,
amedrontados, frágeis, magoados,
Sem alegria, sem força, sem presente e sem futuro,
Vazios de tudo, de nada.
Mas a vida também pode oferecer-nos momentos de felicidade,
de orgulho, de prazer, de paixão,
Fazer-nos sentir inteiros, dignos, cheios, completos,
Mostrar-nos que valemos a pena, que temos muito para dar,
para partilhar,
Que somos pais, filhos, irmãos, avós, netos,
Que temos uma família que precisa de nós, que espera a nossa
entrega, o nosso amor, o nosso afecto,
Que somos amigos, amantes, que estamos aqui, ou lá, onde nos
esperam e onde carecem da nossa força, do nosso amor, do
nosso carinho, da nossa protecção, ou simplesmente da nossa
presença.
Sentir a vida, não deixar que o vazio nos invada, preencher as
lacunas, viver cada momento sem medo, sem culpa.
Porquê?
Porque sim!
Porque vale a pena viver tudo, juntar todos os pedaços, bons e
maus, sentir intensamente quando a felicidade nos toca, lutar
com coragem quando a dor surge, e acreditar e sonhar sempre.
A vida é um mistério, um labirinto, um enigma que temos que
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decifrar, adaptar e moldar à nossa maneira, com muita
esperança e algum talento.
A vida é o caminho que temos que percorrer.
Um brinde à vida!
(07/12/2015)

Os Outros
Mas os outros não sentirão assim também?
Quais outros? Não há outros. (…)
Quem sente somos nós,
Sim, todos nós (…).
Álvaro de Campos

Retornados, Exilados, Migrantes, Repatriados,
Desalojados, Refugiados…
Decorridos quarenta anos, ainda hoje se discute qual a
melhor forma de designar as 500.000 pessoas que, em ponte
aérea e por outras formas, foram retiradas das ex-colónias e
transportadas para a dita “Metrópole”, em consequência da
descolonização e da independência dos territórios que faziam
parte do denominado “Ultramar” Português.
Não sei qual o melhor epíteto, nem me parece agora
que seja importante. O que considero realmente importante é o
reconhecimento de que essas pessoas fugiram à guerra,
perderam tudo ou quase tudo o que possuíam e tiveram de se
integrar num país e numa sociedade diferentes daqueles em
que viviam. Com maior ou menor dificuldade, a integração
fez-se e Portugal acolheu estas pessoas que tinham uma cultura
distinta, por vezes até um sotaque acentuado, apesar da língua
comum.
Hoje fala-se de Refugiados, ou Migrantes, para referir
os milhares de pessoas que também fogem à guerra, à morte e
ao desespero. Procuram refúgio na Europa, na esperança de
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salvarem as suas vidas e as dos seus. São actos desesperados
de fuga, de quem não tem alternativa senão enfrentar o mar, o
frio, a fome, a sede, o abandono e, por vezes, a prisão e a
tortura. Resta-lhes a esperança de alcançarem terra, de não
morrerem no mar, de chegarem a algum sítio, de serem
recolhidos, acolhidos e confortados. Não têm uma “metrópole”
para os receber, enfrentam o mundo desconhecido, línguas e
costumes diferentes, um futuro incerto e sem perspectivas.
Vivem momento a momento, etapa a etapa, sem saberem se
resistem, se chegam lá, onde quer que seja, se se salvam. Mas
tudo é melhor que ficar e morrer. Esta, é a única certeza que
têm.
Os estrangeiros que visitam o nosso país dizem que
somos muito hospitaleiros. Já demonstrámos, em muitas
ocasiões ao longo da nossa História, que sabemos ser
solidários e generosos. Ainda somos? Ou será que a dita
“crise” nos tornou egoístas, indiferentes, insensíveis e
intolerantes, como se tem visto com outros países e povos?
Será que a globalização nos aproxima ou, paradoxalmente, nos
afasta de quem sofre?
Quando os nossos emigram para outros países,
ficamos tristes com a separação, mas esperançosos de que vão
encontrar um futuro mais risonho, melhores condições de vida,
um país acolhedor e a concretização de sonhos e aspirações.
Creio que é importante recordarmos que os Migrantes,
ou Refugiados, também têm o direito de sonhar, de não morrer,
de proteger as suas vidas e as dos seus, de fugir do horror e da
barbárie. Apesar das diferenças.
Esperemos que prevaleçam os valores da humanidade
e da generosidade. Vale sempre a pena sonhar com um mundo
melhor.
(07/12/2015)
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Maria Pereira * USCAL, Nº 136 *
A Salto
“ (...) Mudando de costume,terra e estado,
Por ver se mudava a sorte dura (...)”
Luís de Camões, Líricas

Acho que é de manhã cedo, porque não consigo
entrever qualquer imagem do sol, nem a nascer nem a deitarse!
Vejo uma vereda, desenhada por entre as rochas, terra
batida, decalcada por muitos pés que a foram definindo ao
longo dos anos. Mais além, uma parede, que tem que se saltar
para se poder continuar a caminhada. Não sei para onde o
levará este “caminho”, nem a razão por que vai por ali, para o
lado de onde o sol nasce. Será para o lado da esperança?
Ela anda pelos seus trinta e cinco anos. Um rosto
lindo, tisnado pelo sol e pelo frio daquelas paragens agrestes.
Um corpo pequeno e franzino, fruto do trabalho árduo que não
a deixa ter quilos a mais. Olha, mas já não o vê, porque a
impedem as lágrimas de desespero, medo e amor. Não o vê
desaparecer!
Atira-se para cima de uma cama e chora. É mais que
um choro, é um grito de desespero! A alma e o coração
dilacerados pelo medo de nunca mais o ver, de ficar só, de não
conseguir cuidar dos filhos sozinha. E se ele não conseguir, se
não voltar?
Os dias custam a passar. Arrastam-se, tristes,
pesarosos, lentos. As notícias não chegam. Demoram
demasiado!
No dia em que o carteiro traz finalmente notícias, lê
avidamente cada palavra. Sim, tinha conseguido chegar ao seu
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destino. Agora estava bem. Assim que pudesse, mandaria
algum dinheiro para ela e para os filhos. E pouco mais. Tão
pouco para quem esperou tanto... O relato do caminho que o
levou para tão longe ficou por desvendar.
Como poderia ele dizer-lhe que, para lá chegarem,
foram precisos muitos e longos dias, várias semanas? Que
andaram por montes e vales e atravessaram rios
desconhecidos? Que as roupas se lhe secaram no corpo e
passaram frio e fome? Sentiram-se perdidos e desesperados.
Foram passados de “passador” em “passador”, avançando,
lentamente, para um país desconhecido e para uma língua
indecifrável. O trabalho, apesar de ser o mais árduo e o mais
mal recompensado, também não surgiu logo, contrariamente
ao que tinha sido prometido.
Foi só nas primeiras férias, passados quase dois anos,
que alguns dos maus bocados foram relatados. A partir daí,
todos os anos houve férias no Natal, que se prolongavam até
Março. As lágrimas de alegria, mas também as de tristeza e
saudade repetiram-se a cada regresso. Foi assim durante vários
e longos anos.
Mais uns meses até que a nossa vida melhore e
depois, dizia ele, volto para sempre. E voltou. Passados vinte
ou vinte e cinco anos.
Houve os que ficaram por lá e transportaram toda a
sua vida para outra realidade. Outros houve que ficaram lá para
sempre, porque a sua vida acabou.
E, sim, a vida melhorou. Não sei se ficou mais bela ou
apenas muito diferente.

(07/12/2015)

127

A Boneca
Tinha uma cara branca e redondinha, com uns
belíssimos olhos azuis, redondos e grandes. E uns caracóis
louros como a palha que caíam em cachos até aos ombros.
Não era de admirar que todas quisessem brincar com
ela. Tinha vindo de Lisboa, trazida pelas tias para a avó, vá-se
lá saber porquê.
Logo pela manhã corriam desenfreadamente para ver
quem chegava primeiro a casa da avó e tinha autorização para
brincar com ela.
Então, naquele quarto que ficava logo na entrada da
casa, era vê-las em brincadeiras constantes. Ora penteando-lhe
os caracóis, ora despindo e vestindo aquele vestido lindo com
flores cor-de-rosa e azuis.
Tanto brincaram que foi ficando velha.
Um malfadado dia, os diabretes lembraram-se de lhe
fazer o funeral.
Enterraram-na ali mesmo no quintal. Fizeram um
buraco retangular exatamente à medida e bem fundo, tal como
viam fazer à gente crescida. Tudo com pompa e circunstância,
não tendo sequer faltado o choro.
Outras brincadeiras surgiram e um dia, quando se
lembraram, foram desenterrá-la para continuarem a
brincadeira.
Não estava. Tinha desaparecido. Nenhuma das crianças
percebeu o que acontecera. Será que se confundiram no local?
Choraram. Desta vez de verdade, com saudades e por saberem
que nunca mais poderiam brincar com ela.
A boneca de trapos nunca mais voltaria - e era única!
(29/02/2016)
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Distraídas
A azáfama, naquela tarde de um qualquer dia, não era,
em nada, diferente da de todos os dias naquele escritório.
O final do dia, esse sim, era diferente. E foi muito
diferente mesmo.
Estava programado um jantar especial com toda a
equipa e com convidados também eles especiais. Os “nuestros
hermanos”. Tudo gente importante!
As duas amigas ficaram ali um pouco mais, para
terminarem uma tarefa que tinham em mãos.
Muitas recomendações para que não chegassem
atrasadas ao evento. Era sempre assim. Ela era a voz da
consciência, sempre com um ar muito sério, quase zangado.
- Claro que não vamos chegar atrasadas! - responde
com toda a assertividade uma das amigas. A outra nem a ouve.
Apanharam o último barco, ali em Belém, e rumaram
ao Porto Brandão.
O rio estava lindo, o final de tarde ameno, a conversa
animada e divertida. Tudo convidava à descontração, tão bem
vinda no final dia...
Eis senão quando - Ups! A última paragem já passou!
As duas desataram a rir e, como por encomenda, o
telemóvel começou a tocar, quebrando a magia e redobrando o
riso.
Era a voz da consciência, muito séria:
- Quando chegam? Não apanharam o barco?
- Sim, claro que apanhámos! Estamos a chegar.
- Mas como, se o barco parou agora no cais e eu estou a
ver que vocês não desceram?
As duas não conseguiam parar de rir! Delas próprias, da
situação hilariante? Nem elas sabiam.
Simpaticamente, a tripulação, que fazia a última
viagem e não tinha dado pelas passageiras, no regresso deixou129

as na paragem correta. Para além disso, proporcionaram-lhes
uma visita à cabine e presentearam-nas com uma música
ambiente.
O evento acabaria por correr bem, apesar de alguns dos
presentes não terem acreditado naquela desculpa que acharam
esfarrapada. Não era um comportamento razoável de duas
adultas responsáveis! A voz da consciência nunca acreditou na
história. Talvez porque as duas não paravam de rir. Ou então,
ela não tinha nenhum sentido de humor.
A voz popular diz que chorar alivia, mas a mim pareceme que sorrir torna tudo mais bonito.
(29/02/2016)
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Ana Carvalhais * USCAL, Nº 84 *
Em Casa da Minha Avó
Minha avó era uma mulher muito bonita. Os olhos
pretos, brilhantes e argutos iluminavam-lhe a face trigueira,
realçando a cor grisalha do cabelo, farto e encrespado, sempre
arrumado num peculiar carrapito. Embora demonstrasse
alguma fragilidade física tinha uma argumentação rápida e
mordaz, fazendo-me questionar às vezes, acerca daquela sua
debilidade aparente.
Morou sempre na mesma casa, inundada de luz do
nascer ao pôr-do-sol, caiada de branco, com o rodapé azul
característico das casas alentejanas. Duas das suas paredes
formam a esquina que projecta as ruas mais importantes da
aldeia, a rua Lopo Sancas, onde nasci e morei, e a Rua da
Igreja, lugar da casa dela. Igual por ventura a tantas outras,
diferente para mim, as suas janelas empenadas pelos anos,
pintadas e repintadas de um castanho indefinido, são as
mesmas de outrora, mais encarquilhadas hoje, fruto dos
invernos e verões que impiedosamente as agridem. A porta
principal, composta por duas “meias portas”, cada qual com
seu postigo, permitia-me enfiar o braço até encontrar a aldraba,
abrir a porta velhinha, cheia de falhas na madeira por onde se
infiltrava todo e qualquer vento atrevido: de Inverno, o vento
Norte, no Verão o Suão, que “vem de Marrocos”, afirmava a
minha avó, respaldada no seu saber ancestral.
Parecia ter vida própria, a dita aldraba! Caía no chão
de tijolo com tal estrondo que a minha avó, no fundo da casa,
sentada na sua cadeira baixinha com assento de palha
“moinha”, gritava:
- Quem é entre! Ah! És tu, filha, entra, fecha a porta,
encosta o postigo!
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Deixar cair a aldraba significava dar-lhe a saber que
chegara, perdendo-se a surpresa que sempre tentava fazer-lhe.
Sempre que isso acontecia, não pensava grande coisa do autor
de tal obra, por sinal meu avô! Vaidoso, gabava-se da sua
habilidade para fazer aldrabas, sendo que, segundo ele, aquela,
mais leve do que as anteriores, deslizava melhor na “corrediça”
que a suportava. Tão bem corria que quem entrasse, e não
conhecesse esta “obra-prima”, ou a deixava cair ou ficava com
ela na mão, admirado com o insólito da situação!
Era minha incumbência diária, antes de ir para a
escola, visitar a minha avó, saber como passara a noite e se
precisava que lhe fizesse algum “mandado”. Não teria de lá
voltar a não ser que viesse a ser necessário, ordenara meu pai,
fingindo desconhecer a minha habitual desobediência,
visitando-a, à socapa, convencida de que ninguém daria por
isso.
Às vezes passava a noite em sua casa, lugar onde os
sonhos eram perfumados pelo cheiro a sabão azul e branco do
travesseiro da cama de ferro do quarto onde dormia, mesmo ao
lado do seu quarto. Frequentemente acabávamos por dormir
juntas, com a lareira acesa à nossa frente. A minha avó contava
histórias de fadas más e fadas boas, príncipes que casavam
com as criadas do castelo, um terrível malfeitor chamado Ali
Babá e o seu séquito de ladrões, uma tal Branca de Neve e os
sete Anões, bruxas com e sem vassoura, contos com muitas
personagens, coisas de encantar e de assustar. No Inverno,
quando a chuva caía a cântaros do céu e o vento, entrando pela
chaminé, assobiava sem descanso, o cenário tétrico dessas
histórias ficava completo: esgotados todos os pormenores,
deitava-me, adormecia e dava continuidade às histórias que
ouvira, acordando, regra geral, perseguida por uma das suas
personagens; aproveitando o pesadelo, corria para a cama da
minha avó, onde dormia até ser manhã, bem protegida pelo seu
aconchego.
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Guardo os pormenores das histórias que me contaste,
minha avó! Aquela da moça pobrezinha que depois se
transformou numa princesa e foi raptada por um sapateiro que,
afinal, era um príncipe que lhe calçava sapatinhos de vidro.
Onde é que já se viram sapatos como aqueles, em vidro? E se
um salto se partisse enquanto ela voava, com o noivo, à
garupa, num cavalo branco, alado, rumo ao céu azul, lugar de
varinhas de condão, estrelas e luzes a brilhar? Jesus! Tamanha
tragédia daria uma nova história.
Um dia, a minha avó decidiu partir, presumo que para
junto de meu avô. Sei o lugar onde a deixei para sempre, numa
imagem que para sempre me magoa, algures, no Alentejo, na
casa caiada de branco.
As histórias cor-de-rosa também têm finais menos
felizes...
Recordar-te-ei sempre com nitidez e saudade.
(16/12/2015)

O Café da Minha Avó
Quando entrava, surpreendia a minha avó,
embrulhada no seu xaile negro, testemunha do luto a que se
apegara, a lareira acesa fosse qual fosse a estação do ano e,
perto do lume, a vassourinha de varrer a cinza junto à tenaz;
mais afastada, a cafeteira de barro vermelho continha o melhor
café que até hoje me foi dado conhecer, feito a propósito da
minha visita da tarde.
Era a minha avó quem fazia o café: avivava as brasas
de forma a fazer ferver a água na cafeteira, enquanto eu, num
velho moinho, moía os grãos de café até ficarem reduzidos a
uma espécie de areia grossa. O seu odor aromatizava o ar que
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respirávamos. Depois, ela deitava na água a ferver três
colheres do café acabado de moer, puxava a cafeteira para trás
para que não transbordasse, mexia, repetindo o gesto cinco
vezes, nem mais nem menos que cinco vezes!
Entretinha-me a ver a “dança da cafeteira”, um passo
em frente até levantar fervura, um passo atrás para arrefecer; a
colher, na mão, rodava ao mesmo compasso, até que minha
avó desse por acabada a música que inspirara o bailado.
Finalmente, umas gotas de água fria ajudavam a ”assentar" o
café, que ficava pronto a beber. Do velho louceiro encostado à
parede saíam as nossas chávenas de cor térrea, feias, as únicas
chávenas que, não sei porquê, usávamos sempre. A minha avó
tinha outras chávenas por detrás das portas de vidro do velho
louceiro, só para “enfeitar” e usar nos dias de festa. Teriam
vindo de Encinasola, cidade espanhola próxima de minha terra.
Eram espanholas e bem estranhas, não pela origem mas porque
decoradas com exuberantes e rubros cravos, aos quais o pintor
acrescentara uma haste espinhosa e folhas verdes de roseira.
Aquela hibridez era sempre motivo de espanto.
Guardados num “asado”(1) e tapados com uma toalha
branca dobrada em quatro, os bolos eram expostos numa
“planganita”(2) a meio da mesa redonda, deixando a nu, sem
decoro nem pudor, o poder de atracção do folhado recheado de
abóbora chila, das tortas com torresmos, dos “esses”, das
costas (3), do bolo podre, enfim, uma infinidade de iguarias
sedutoras ao dispor da nossa gula!
No banquete feito de café e bolos, tínhamos todo o
tempo de mundo para falarmos dos mexericos que naquele dia
circulavam na aldeia. Às tantas, abruptamente, fizesse ou não
sentido, o boletim de saúde da minha avó irrompia!
Quantas vezes ouvi o rosário das tuas doenças, minha
avó! Eram as dores nos ossos, as tonturas, a gota, a tosse
“catarral” que te atormentava de noite, enfim, um rol de males
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que dizias sentir, e a angústia pela certeza que tinhas de tudo se
agravaria.
Assim que podia, mudava a conversa pois queria que
me contasses os teus namoricos, enquanto menina e moça,
repetisses as cantigas, lengalengas e lendas antigas, tudo o que
generosamente me legaste. Gostava de ouvir-te repetir o
significado dos caracteres gravados no Obelisco da Praça e nos
estranhos canhões existentes no Adro da Igreja; aprendi,
contigo que foram usados no tempo dos Filipes, disseste-me
dos feitos de alguns nossos antepassados envolvidos nas lutas
pela restauração da independência de Portugal! Romanceavas
os factos a teu jeito, dando àquelas narrativas uma magia
única.
Acabada a hora do café, despedia-me de ti, entrava em
minha casa de forma sorrateira, muitas vezes atrasada para o
jantar, sentada à mesa muda e calada, até acabar o inevitável
ralhete. Não retorquia. Tudo o que me interessava ficara em
casa da minha avó. As nossas conversas e confidências seriam
retomadas no dia seguinte, no mesmo local e à mesma hora!
Hoje, sem a minha avó Antónia sentada na sua cadeira
baixinha, sem a ternura da sua proximidade, sem o seu sorriso,
sem a atenção que me dispensava, nunca poderei reviver iguais
momentos, nem café algum me deliciará da mesma forma.

---------------------------------------------(1) grande panela de barro com duas asas.
(2) travessa funda para servir pratos com molho.
(3) bolos pouco doces, com a forma de rim e feitos de uma massa adoçada,
à qual se acrescentam banha, ovos, canela e raspa de limão.

(16/12/2015)
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O Padre e o Sacristão
Apesar de ter sempre a igreja bem composta por fiéis
que acudiam aos seus sermões, o padre todos os dias via
diminuir o dinheiro das esmolas que já mal dava para a farinha
das hóstias, muito menos para comprar novos paramentos. Até
a tacinha de marmelada feita pelas freiras do convento de
Odivelas deixara de ter lugar à sua mesa; porém, conjecturava
o pároco, só ele e o sacristão lidavam com as verbas da igreja.
Se ele não lhes mexia, talvez o sacristão não fosse tão
confiável como parecia, urgindo por isso espiar-lhe os
movimentos.
Durante uns dias acompanhou, disfarçadamente, o
circuito das moedas colocadas pelos paroquianos na caixinha
de madeira, junto à pia de água benta; porém, dali até à
chegada das mesmas à sacristia, o dinheiro desaparecia,
embora o padre não se apercebesse de ocorrências estranhas.
Aos aldeãos não podia exigir mais nada, eram eles que lhe
punham na despensa batatas, cebolas, ovos, uma ou outra
galinha, até as belas maçãs camoesas que lhe perfumavam as
vetustas batinas, guardadas na gaveta da cómoda do seu
quarto.
Na altura da confissão pascal, pensou o pároco, quando
o sacristão, temente a Deus, se lhe fosse confessar, assustado
com a ameaça de um castigo divino, talvez revelasse a autoria
do desfalque a que a paróquia estava a ser sujeita.
No dia aprazado, após rezar o acto de contrição, o
sacristão começou a deambular por todos os pecados não
cometidos: não invocara o santo nome de Deus em vão, não
matara, não cobiçara a mulher do próximo...
Do outro lado do confessionário, o padre atalhou-lhe o
discurso:
- Perdoados estão os pecados não cometidos, meu
rapaz! Não temas confessar outros, por certo mais graves, o
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perdão de Deus é infinito: sabemos os dois, que todos os dias
falta dinheiro na caixa das esmolas e na bandeja do ofertório,
alguém nos rouba sem que te apercebas ou terás tu mesmo
caído em tentação?
O sacristão, sabedor das desconfianças do padre acerca
das contas da paróquia, percebeu o que deveria confessar, mas,
não estando disposto a isso, decidiu inventar um súbito e grave
ataque de surdez:
- Padre José, pareceu-me ouvir-vos falar, bem, como
sempre, porém, deste lado, não consegui perceber nadinha do
que haveis dito. Repeti, para que possa responder-vos como é
meu dever.
Sem elevar o tom confidencial da voz, obrigatório nas
confissões, o padre insistiu na pergunta inicial, de forma mais
pausada e incisiva:
- Sacristão, preciso de saber, em segredo de confissão,
toda a verdade: quem rouba o dinheiro das esmolas da nossa
paróquia?
- Pareceu-me ouvir de novo uma voz, senhor padre.
Para mal dos meus pecados, quedei mouco, nem sequer ouviria
um trator passar-me por cima da cabeça. Como não cometi
qualquer pecado mortal, absolvei-me, padre! Mesmo através
da grade que nos separa, um simples sinal da vossa mão
bastará! Ficarei perdoado por Deus.
O sacristão arranjara uma maneira de escapar à
confissão dum pecado; porém, o padre, para mostrar que não
engolira a patranha, saiu do seu lugar no confessionário e
gritou-lhe aos ouvidos:
- Trocamos de cadeira, sacristão. Vai tu agora para o
meu lugar. Podes fazer-me a pergunta que te aprouver. Saberei
se deste lado deixo de te ouvir ou se decidiste omitir-me
pecados mais graves!
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Cordato e contido, o sacristão apressou-se a tomar o
lugar do pároco, fazendo-lhe, à queima-roupa, a pergunta que
há muito o sufocava:
- Padre, acredito que não faltareis à verdade perante
Deus e a Igreja. Ouvis muita gente em confissão; por isso,
deveis saber quem é que anda a dormir com a mulher do vosso
sacristão.
Apanhado de surpresa e cheiinho de culpas no cartório,
o padre, assustado com o tom ameaçador da voz do sacristão,
respondeu-lhe:
- Percebi que falaste, António, mas, tal como aconteceu
contigo, não ouço patavina deste lado. Também eu terei ficado
surdo de repente!?
- Padre, pergunto-vos pela última vez: quem é esse
fulano que anda a enfeitar a testa do sacristão desta paróquia?
Sou bem capaz de lhe apertar o gasganete, quando o vir à
minha frente!
- Vai em paz, sacristão, sempre foste um fiel servidor
da igreja, abençoado sejas - contemporizou o pároco. Tinhas
razão, deste lado não se ouve mesmo nada! Sabes que mais? O
dinheiro chega para os gastos e de hora a hora Deus melhora.
Analisando bem as coisas, nesta santa paróquia, somos todos
boa gente.
(27/02/2016)

Lenda do Embondeiro
Olímpico titã de ousadas fantasias,
Vagabundo faminto, sóbrio, só,
erguendo os braços, rudes e
mirrados em caminhos de pó,
lembra-me mais o grito de aflição
desta África adiada:
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a fome a caminhar pelo sertão,
a trágica visão à beira da estrada.
Namibiano Ferreira, poeta angolano

O embondeiro, mais propriamente Adansonia digitata,
é uma árvore originária das savanas e sertões do continente
africano, sendo que a designação digitata lhe advém das folhas
semelhantes a uma mão humana aberta, com os seus cinco
dedos afastados uns dos outros.
Árvore de grande longevidade, pode atingir vinte
metros de altura. O tronco, com dez metros de diâmetro,
armazena, diz-se, cento e vinte mil litros de água, o que lhe
permite resistir às grandes secas dos terrenos pobres onde se
encontra implantado.
Os galhos desta árvore solitária e invulgar, quando
atingem idade avançada, ressequidos, adquirem um aspecto
fossilizado, conferindo à sua copa envelhecida uma beleza
imaterial e única, a qual, vista em contraluz ao pôr-do-sol
daquelas latitudes, evidencia, por si só, toda a africanidade do
lugar a que pertence.
Talvez o seu aspecto misterioso contribua para que o
embondeiro seja motivo de vários mitos e lendas, resultantes
do imaginário local: pessoas simples acreditam existir uma
estreita relação entre a árvore e os humanos, mas também entre
o profano e o sagrado, como se ela pudesse estabelecer, a
pedido de cada um, a ligação entre o céu e a terra.
Segundo uma lenda muito divulgada, o embondeiro,
também conhecido por baobá, com a sua copa alta e robusta,
quando a noite chegava, era procurado por aves e outros
animais do sertão, para nele dormirem e se defenderem dos
ataques das espécies rastejantes. Tendo de suportar o peso de
todos eles, a árvore, acordava cansada, lamentava-se da forma
pesada que lhe fora concedida e que nenhum benefício lhe
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trazia. Em outras árvores, só passarinhos pousavam, pensava o
embondeiro. Tinha inveja da jovialidade e leveza delas. Mal
raiava a manhã, sacudiam as folhas frescas e verdejantes,
pavoneavam-se, como se fossem as princesas do sertão.
Tivesse ele nascido em terrenos mais mimosos, lá em baixo, no
vale, teria aparência elegante e vigorosa também...
Deus, que tudo vê e tudo sabe, cansado de ouvir tantas
invejas, resolveu castigar o embondeiro, mandando o diabo
virar-lhe a copa ao contrário, enterrá-la e deixar as raízes em
seu lugar. Assim, com a boca cheia de terra, a árvore calaria
para sempre as queixas e lamúrias e qualquer animal que nela
pousasse ficaria também de cabeça virada para o chão.
Castigado, com a nova copa despida de folhas,
constituída por raízes altas e fantasmagóricas, assustou e
afugentou os hóspedes habituais. Esta árvore passou a ser
habitada por corujas, morcegos dependurados com a cabeça
virada para baixo, macacos de rabo enrolado suspensos dos
seus galhos. Também as cobras e as víboras ali vivem,
dissimuladas na copa estranha e descarnada do embondeiro.
Apesar disso, ou talvez por isso, os autóctones visitam-no com
muita frequência e junto dele deixam ficar pedidos e oferendas,
gravam ex-votos no seu tronco, usam-no como mediador entre
eles e o divino, porque acreditam nos poderes sobrenaturais do
embondeiro.
Segundo a mesma lenda, o baobá, depois de adquirir
aparência estranha e lúgubre, passou a florir uma única vez por
ano. As suas flores nascem em posição invertida, abrem
durante uma noite, murcham e morrem no dia seguinte,
exalando um odor fétido que afasta os animais e as pessoas. Os
seus frutos tomaram uma outra forma: pendentes de galhos
despidos, negros por fora e alongados, lembram grandes
lágrimas de cor preta, escorrendo de mãos invisíveis, como se
a árvore tivesse ficado eternamente de luto e continuamente
chorasse...
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Pelo facto das flores do embondeiro durarem tão pouco,
alguns homens, enamorados, porfiam em colhê-las pela calada
da noite para, de manhã cedo, poderem oferecê-las à sua
amada, como prova de ela ser tão importante que merece um
prémio tão difícil de obter.
Quando percebe que já não tem a mesma pujança e não
consegue satisfazer os pedidos que lhe fazem, o embondeiro
suicida-se, imolando-se pelo fogo, da noite para o dia,
restando, no seu lugar, só as cinzas.
O embondeiro, aureolado de mistérios, é cantado pelos
poetas africanos, o que alimenta as lendas e contribui para a
sua importância crescente na cultura local.
(27/02/2016)

O Burro Mal Disfarçado
Mal a aurora se fazia anunciar, o amo albardava o
burro, apertando-lhe a cilha em volta da barriga, e punhalhe no lombo os sacos de farinha que teria de entregar de
porta em porta, na aldeia vizinha. Com as pernas já frouxas
e não se atrevendo a galgar as subidas, o velho moleiro
escarrapachava-se nos sacos, ajoujando ainda mais o
esforçado animal. Quando à noite voltavam a casa, o burro
vinha outra vez carregado com o milho para moer no dia
seguinte e, de novo, o dono em cima da carga, cambaleante
de sono e de cansaço. O asno detestava o moleiro, homem
calado, sempre de mau humor, nem uma simples palmada
no cachaço lhe dera, sequer um afago saíra das suas mãos
calejadas. O moleiro tinha-o sempre peado, até dormia com
as patas amarradas como um prisioneiro.
Enquanto esperava oportunidade para pôr em
prática uma boa vingança, o burro, à distância de uns
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metros de terreno, namorava a mais bela asna daquelas
redondezas; do outro lado da cerca, ela, fresca e airosa,
encostada ao arame que os separava, acenava-lhe, fazendo
trinar os chocalhos que trazia pendurados ao pescoço. O
asno respondia-lhe com zurros prolongados, melodia de
ternura e sonoridade duvidosas a que o moleiro, atento,
sabendo os apetites do seu animal pela vizinha burra, pôs
termo, encurtando-lhe o freio sem a menor contemplação.
Um dia, quando o moleiro, procurando a vara com
que o zurzia, se esquecera de lhe apertar a cilha, o burro,
pondo em prática o plano engendrado, sacudiu do lombo a
carga mal segura, fazendo cair por terra os sacos de farinha,
na exacta medida em que fugia a toda a brida do quintal do
amo mal-amado. Escondeu-se no matagal mais denso e
afastado que encontrou, procurou a água e o pasto de que
precisava, ficando por ali a descansar enquanto arrumava as
suas ideias de jerico.
Num dos seus passeios pela floresta, viu no chão
uma rica pele de leão. Resolveu usá-la como disfarce,
apesar de saber que, mesmo dobradas, as suas grandes
orelhas não se acomodavam no lugar em que teriam cabido
as orelhas de um qualquer desaparecido leão.
- Disfarçado, vou procurar a minha namorada. O
velho, se me vir, pensará que sou um leão e nem se atreverá
a sair de casa. Fujo com ela para bem longe, mais ninguém
vai poder mandar em nós! - decidiu o burro.
Confiante e cheio de saudades da noiva, o animal
todos os dias encurtava o caminho que os separava,
esquecendo que o moleiro não deixara de o procurar, não
porque morresse de amores por ele, mas porque tivera de
pagar ao vizinho os dias de trabalho da burra emprestada.
Uma noite, chegado ao lugar onde a namorada
estaria retida, o asno fez-se anunciar, imitando o urro de um
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leão; ela saberia da sua chegada e o dono, com medo de
leões, nem sequer se atreveria a sair de casa.
A namorada reconheceu-lhe o zurrar, mas, peada
como ele outrora, fez mais barulho do que habitualmente,
acordando o moleiro; o homem, espreitando pelo postigo,
avistou o vulto de um leão, mas notou algumas
desconformidades na figura: apesar da juba dependurada, a
altura, o comprimento, o corpo, a cabeça, as orelhas com
tamanho extra longo! Nunca vira um leão com orelhas nem
sequer parecidas!
Munido de um varapau, colocando-se na
retaguarda do suposto leão, reparou na postura dócil e
contemplativa do animal que, sempre com os olhos postos
na burra, ensimesmado, nem dera pela aproximação dele.
- Estranho! - pensou o moleiro. - Um leão perdido
de amores por uma burra?! Mas parece-me que conheço o
animalejo de qualquer lado. Será que o meu burro fujão se
disfarçou de leão?! Vamos ver isso.
Agigantando a passada, sem mais cerimónias, o
moleiro arrancou-lhe o disfarce, reconhecendo de imediato
o animal que há muito lhe fugira! Levantou a vara, disposto
a castigar severamente o burro, mas este, livre de arreios, da
cilha, da carga, corria velozmente pela mata, sem que
ninguém pudesse alcançá-lo. Pela madrugada, o moleiro
desistiu da perseguição.
O burro, uns dias depois, acabou por conseguir
libertar a sua amada e juntos viveram tempos felizes, sem
donos, nem cargas, nem vergastadas.
Afinal, o sol quando nasce é mesmo para todos!

(27/02/2016)
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Maria José Duarte * USCAL, Nº 24 *
Sabia Que…
Sabia que a dose recomendada de cálcio para a nossa
faixa etária varia entre os 1.000 e os 1.500 mg por dia?
Já pensou como vai consegui-los através da
alimentação?
Nos terrenos, nas rochas, no mar, existem minerais.
Esses minerais, através da absorção das plantas ou da
alimentação dos animais, vêm para o nosso organismo nos
alimentos.
São esses minerais (magnésio, cálcio, fósforo, selénio,
potássio, ferro, zinco, cobre…) que activam os mais
complexos mecanismos de funcionamento do nosso corpo.
Falemos apenas do cálcio que é o mineral mais
abundante no organismo: a sua função principal consiste em
depositar-se no tecido ósseo e assegurar aos ossos e aos dentes
a sua solidez e dureza. O cálcio regula também o ritmo
cardíaco e é indispensável na coagulação sanguínea. Isto faz
dele o mineral que desempenha o papel mais importante no
organismo.
Apesar do osso ser um tecido vivo que se renova
permanentemente, a partir dos 35, 40 anos, entramos num
equilíbrio negativo do cálcio, pelo desequilíbrio na produção
da célula óssea.
Todos os dias o nosso organismo recebe cálcio dos
alimentos ingeridos e perde cálcio através da urina. Se sai mais
cálcio do que entra, o organismo retira cálcio aos ossos para
poder manter o nível de cálcio que circula no sangue para as
outras necessidades, como a coagulação do sangue, o
batimento cardíaco e o controle da pressão arterial.
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A falta de cálcio no organismo, para além de provocar,
a nível ósseo, a osteopenia e a osteoporose, também provoca
cáries, depressões, unhas quebradiças e insónias. Daí a
necessidade de uma alimentação rica em cálcio.
O grupo dos alimentos que nos fornece maior
quantidade de cálcio é o dos lacticínios: leite e seus derivados.
Os lacticínios estão cheios de proteínas e minerais, mas
também têm um elevado teor de gordura.
Contudo, se optar por um leite magro, ou meio gordo,
ou por um iogurte zero% de gordura, qualquer um deles
mantém a mesma quantidade de cálcio.
Há sobremesas que, sendo pobres em gordura, são ricas
em cálcio: o leite-creme, o arroz doce, a aletria e até alguns
pudins.
Os queijos também são uma boa fonte de proteínas e de
cálcio, assim como de vitaminas B12, embora alguns tenham
um elevado teor de gorduras saturadas.
O cálcio dos lacticínios é o mais facilmente absorvido
pelo organismo. Contudo, embora o leite seja rico em cálcio, é
relativamente pobre em magnésio que é indispensável na
fixação do cálcio.
Para colmatar esta deficiência, temos de procurar
alimentos ricos em magnésio e que, muitas vezes, também o
são em cálcio: vegetais de folhas verdes, leguminosas,
sementes, geleia real.
Vegetais ricos em cálcio: agrião, salsa, feijão-verde,
couves, grelos, alho francês, brócolos, nabiças, espinafres,
ervilhas, cebolinho, cebola…
Uma chávena de brócolos fornece tanto cálcio quanto
uma chávena de leite, para além de 10% da dose diária de ferro
e toda a dose de vitamina C de que precisamos diariamente.
As cenouras devem ser dadas aos bebés quer cozidas
quer em sumo (metade de água, metade de sumo), porque
facilitam a dentição pelo seu cálcio e fósforo. A cenoura
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contém também vitamina A que é óptima para a pele e
interfere positivamente sobre a vitamina D. E já sabe que, sem
vitamina D, o cálcio desaparece do organismo, mesmo que
esteja presente na alimentação. A vitamina D encontra-se
essencialmente nos produtos lácteos e na carne.
As sementes como as amêndoas, as avelãs, a linhaça, as
sementes de sésamo são também boas fontes de cálcio que
podem ser adicionadas a saladas ou aos cereais do pequenoalmoço.
A aveia é um dos cereais mais ricos em cálcio.
Os chamados chás de ervinhas também são
fornecedores de cálcio. Destaco a cavalinha, rica em silício,
que é um excelente remineralizante ósseo.
Das frutas, todas elas ricas em fibras, vitaminas e
alguns minerais, destaco a tangerina, rica em cálcio, potássio,
fósforo e magnésio.
Os figos secos são também excelente fonte de cálcio
(100 gr de figos secos têm 280 mg de cálcio).
Os legumes, embora ricos em vitaminas, diversos sais
minerais e fibras, são alimentos muito frágeis que, quer através
do armazenamento, quer pela demora em serem
confeccionados nas nossas casas, perdem muito dos seus
nutrientes. O próprio processo de os cozinhar pode diminuirlhes os nutrientes.
Há dicas que devem ser seguidas
 Não lavar demasiado os legumes e não os deixar de
molho muito tempo. Os sais minerais escapam-se para
a água.
 A cozedura dos legumes é muito importante: na
cozedura a vapor os legumes não perdem os seus
nutrientes. Quanto à cozedura em água, há que a usar
o menos possível, só a água suficiente para que esta
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penetre nos legumes e seja absorvida quando a
cozedura acabar. Se sobrar água dessa cozedura,
aproveite-a para a sopa ou para um arroz.
A água deve estar a ferver no momento em que nela
se mergulham os legumes. O calor vai “prender” os
nutrientes e impedir que eles se diluam na água.
A água já deve conter sal para evitar que o sódio
natural existente nos legumes passe para o líquido.
Os legumes devem ser cortados o mais finamente
possível para encurtar o tempo da cozedura que deve
ser tão breve quanto possível.
O grau de calor a atingir para que os alimentos cozam
causa menos danos do que o tempo de cozedura.
Quanto mais prolongado for o tempo de cozedura,
maior será a destruição de vitaminas e maior a perda
de sais minerais.

Dicas:
 1 litro de leite magro fornece-lhe 700 mg de cálcio.
 Coma 2 iogurtes naturais por dia. Junte-lhes fruta
fresca.
 1 lata de petinga (comendo a espinha) fornecer-lhe-á
385 mg de cálcio.
 Faça refeições no forno. Por exemplo: salmão em
cama de legumes.
 Coma leguminosas – o feijão fortalece-lhe os ossos.
 Cozinhe refeições com couves.
 Coma os queijos gordos com moderação. Têm muita
gordura saturada.
 Prefira um leite-creme a um bolo de chocolate.
 Tenha sempre à mão frutos secos – amêndoas, avelãs,
figos secos, amendoins, alperces secos são fontes de
cálcio.
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 Faça, na varanda sua casa, uma hortinha biológica:
um vaso de salsa, outros de coentros, cebolinho,
manjericão, hortelã, um tomateiro cherry. Tempere
com estas ervas as suas saladas. Acrescente sementes
de sésamo torradas.
 Comece sempre as refeições principais por uma boa
sopa de legumes.
 Sempre que possa, coma vegetais crus ou coza-os no
vapor.
 Faça um pequeno-almoço substancial: flocos de aveia
(compre a aveia pré-cozinhada) com leite ou iogurte
natural.
 Faça exercício físico, mesmo que seja apenas 30
minutos de caminhada diária. O exercício activa a
absorção do cálcio.
 Vivemos num país de sol. 15 minutos por dia são o
bastante para sintetizar a vitamina D.
Valores dos alimentos ricos em cálcio:












1 litro de leite magro
700 mg de cálcio
1 iogurte magro natural
173 mg
1 fatia de queijo flamengo
268 mg
1 queijinho fresco pequeno
78 mg
100 gr de leite em pó
1.300 mg
Queijo de pasta dura (Ilha, Serpa,
Serra, Parmesão, Cheddar)
850 mg
Queijo de pasta mole (Brie,
Camembert, Ricota)
100 mg
1 cháv. de brócolos = 1 cháv. de leite + ferro +
vitamina C + fibras
100 gr de tofu (feijão de soja)
506 mg
100 gr de agrião
220 mg
100 gr de figos secos
280 mg
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100 gr de couves
100 gr de pão integral
Ovos
100 gr peixe branco

57 mg
54 mg
52 mg
22 mg

(07/01/2016)

Um sorriso
Estou sentada na esplanada de um café, numa tarde
soalheira de fim de verão. Gosto de observar os grupos de
pessoas que passam falando, rindo, gesticulando, e não posso
deixar de pensar que cada ser humano, homem ou mulher, alto
ou baixo, gordo ou magro, português ou de qualquer outra
nacionalidade, é «Único». Eu sou Única com todas as minhas
inseguranças, com todas as minhas certezas, com todos os
meus defeitos e virtudes.
Eu, você, este e aquele, somos seres «Únicos».
Num dia de muita alegria, sinta que essa alegria é sua,
só sua, na sua maneira de a sentir.
Os afetos, esses afetos que lhe pertencem no íntimo,
são seus, não são de mais ninguém.
E, as tristezas que a vida lhe dará, guarde-as também
com carinho. Afinal, são as suas tristezas.
É isso que física e emocionalmente faz de si o Ser
«Único» que é.
(11/01/2016)
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José Duarte * USCAL, Nº 22
Recordações de Infância
Quando passo pelo Alentejo, já não vejo as searas de
trigo ondularem ao vento com uma altura tão considerável que
encobriam os meus filhos aos quatro, cinco anos, quando
corriam pelos regos, em brincadeiras misturadas com
gargalhadas de satisfação por toda aquela liberdade que lhes
proporcionávamos todos os meses quando visitavam os avós.
Ainda tiveram parte daquela liberdade que nós, os
pais, tínhamos tido nas brincadeiras ao ar livre, num
crescimento saudável.
Recordo, na minha infância e juventude, os grupos de
mondadeiras e ceifeiras que regressavam do trabalho, ao
anoitecer, mas que ainda tinham entusiasmo e força, para, em
grupo, entoarem cante alentejano, após um dia inteiro curvadas
a mondar ou a ceifar o trigo.
Agora os terrenos estão esgotados.
Se pensarmos na frase feita segundo a qual “nós
somos aquilo que comemos” e, sim, somos de facto aquilo que
comemos, hoje em dia, isso inclui pesticidas nas colheitas,
produtos químicos nos alimentos, venenos na água, fruta,
legumes transgénicos e toda uma indústria alimentar que se
rege mais pela quantidade do que pela qualidade.
Não podemos deixar de pensar com que verdade
podemos dizer que somos pessoas saudáveis. Muitas vezes
utilizamos a palavra “saúde” para referir a ausência de doença,
se não sofremos de uma doença cardiovascular, ou de uma
diabetes ou mesmo de cancro.
No entanto, podemos queixar-nos de cansaço, de falta
de energia ou de entusiasmo, com constipações frequentes.
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Saúde, no meu entender, é muito mais que a ausência
de uma doença. É, e tem de ser, uma sensação plena de bemestar.
(14/01/2016)

Vivências da Infância.
A Minha Escola Primária
Aos três anos de idade, os meus pais saíram da terra
natal e fomos viver a mais de 350kms, para um local onde
ficámos até quase aos meus oito anos. A nossa casa era junto
da estação do combóio. A povoação que este servia ficava a
cerca de 6kms de distância. Por vezes ia para a gare à espera
do próximo combóio. Chegava a arfar, vinha cansado, e
largava uma lufada de vapor. Quando partia, ouvia-se o apitar
e o cais ficava carregado de vapor.
Também gostava da ruideira da máquina no engate de
vagons e vagonetas, carregados com carvão, gado, fardos de
feno, cortiça, etc.. Interessante o movimento de passageiros,
sempre que subiam ou que desciam da carruagem. Ficava a
imaginar: De onde virão? Onde foram? Para onde vão?
Estes episódios desencadeavam a minha imaginação
em fantasias que enchiam o meu pequeno mundo.
O meu pai, às 7h da manhã, saía para o campo, para
organizar o trabalho do dia. Abate de sobreiros e de azinheiras
que depois eram serrados (com uma serra comprida manobrada
por dois homens), para os dividir em troncos que eram
amontoadas, tapados com pasto e, sobre este, terra, formandose, assim, o forno de carvão. Ficava apenas uma pequena
entrada para se atear o fogo àquela lenha que viria a ser
transformada em carvão vegetal.
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Eu tinha cinco anos e meio, quando assisti, arrepiado
e muito assustado, ao chamado “ciclone 1941”, em 15 de
Fevereiro.
Hoje sei que foi uma das maiores tempestades que já
tivemos. Ventos de mais de 260 kms e chuvas diluviais
fizeram tremendos estragos na natureza e não só. Sobreiros,
azinheiras, faias, eucaliptos e outras árvores mesmo de grande
porte foram arrancadas, derrubadas, atiradas sobre estradas,
linha do combóio, casas. Ribeiras e rios saíram dos leitos,
arrasando tudo.
A nossa casa sofreu muitos danos, mas ficou de pé.
Quase ao fim do dia, apanhámos um grande susto! O meu pai
chegou, de bicicleta, como de costume, mas tinha ferimentos
numa perna e no ombro. Caíra duas vezes com a ventania.
A minha mãe tratou-o o melhor que pôde, pois
médico ou enfermagem só a 25 kms de distância.
O tempo foi passando e quando fiz sete anos fui para a
escola primária que ficava na povoação a 6kms, como já disse.
Na estação havia quatro outros moços mais velhos que também
lá andavam. A ida e a vinda, feitas a pé, levavam cerca de duas
horas, por uma vereda no meio de sobreiros, e diversas outras
árvores e arbustos.
De vez em quando, os mais velhos faltavam à escola e
eu tinha que ficar com eles para não vir contar aos pais. Nessas
alturas, subíamos às árvores à procura de ninhos para chupar
os ovinhos ou procurávamo-los no chão, como acontecia com
os ninhos de calhandras. Brincávamos às lutas, às corridas e
muitas vezes passávamos o tempo, nus, na ribeira. Nesses
momentos era o meu martírio. Como era o mais pequeno,
mergulhavam-me a cabeça na água até aguentar. Ainda hoje
não gosto de mergulhar.
Passado mais ou menos o tempo de saída da escola,
voltávamos para casa. O que era estranho era nunca termos
sido chamados pela professora. Naturalmente, havia uma
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justificação: ela tinha trinta e dois alunos da 1ª à 4ª e a sua
preocupação eram a 3ª e a 4ª classes.
Um dia, na brincadeira, ao saltar de um barranco com
2,5m fiz um entorse ao cair. Fui levado a uma senhora que
tratava disto. Muito simpática, colocou um pequeno alguidar
meio cheio com água e sal e depois de eu colocar o pé dentro,
pegou num novelo de lã e numa agulha. Atravessava o novelo
com a agulha e rezava assim: “Nervo que te torceste, torne-te
Deus ao lugar onde nasceste”. Havia mais ladainhas, mas não
me lembro delas. De qualquer modo, fui melhorando com
andar do tempo.
Entretanto, o meu pai comprou uma casa noutra
povoação e, antes de terminar o ano lectivo, saí da escola. Esta
povoação, embora pequena, tinha escola, comércio, actividade
agrícola, duas fábricas de cortiça e uma moagem. Tinha uma
estação de combóios e desenvolvia-se ao longo da linha férrea.
A escola tinha também trinta e quatro alunos e quatro classes.
Aqui entrei no ano lectivo seguinte, com oito anos, e
fiz a 1ª e a 2ª classes no mesmo ano.
Por vezes, alguns alunos da 3ª e da 4ª iam saindo aos
poucos para “ir lá fora” e, quando a professora se dava conta,
estávamos a jogar, descalços, na rua, com uma bola de trapos.
Ela chegava à janela e chamava-nos para entrarmos. E
começava a “festa”. Esperava-nos uma pesada régua e seis
reguadas a cada um. Eu ia no fim porque tinha que calçar as
botas e a professora já estava mais cansada.
A povoação era muito comprida e a rapaziada dividiase para as lutas em CIMA, CENTRO e BAIXO, conforme a
morada.
E estes grupos digladiavam-se no campo de futebol de
terra batida. Tivesse ou não botas ou mesmo sapatos de lona,
era sempre TUDO DESCALÇO, e a bola por vezes era mesmo
de borracha ou cautchu, como então se dizia. Jogávamos com
arcos e flechas, ao pião, fazíamos lutas de corpo e outros jogos.
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E era bom, excepto quando chegava a casa com os pés sujos e
muitas vezes com feridas.
Chegados à 4ª classe, fomos, eu e mais cinco alunos,
fazer o exame. Passámos três e eu fui o melhor. Recebi um
DIPLOMA, que ainda conservo, e 50$00.
No ano seguinte, ingressei num colégio particular para
continuar os estudos. Desse tempo, retive na memória muitos
episódios que contarei num outro capítulo.
(14/01/2016)

Carvoeiro… Fazedor de Carvão
Homens de carga! Assim as bestas vão curvadas!
Que vida tão custosa! Que diabo!
Cesário Verde, Cristalizações

O carvão actualmente é feito em fornos industriais,
mas na minha infância, e ainda hoje em muitos lugares do
mundo, é feito artesanalmente.
Quando, em determinada herdade, o dono resolvia
vender algumas árvores (sobreiros, azinheiras, pinheiros ou
outras), o comprador iniciava o que se chamava carvoaria.
As árvores eram referenciadas e depois abatidas ou
arrancadas e no local onde ficavam eram cortadas a machado
ou usava-se uma serra com 1,5m manejada por dois homens.
As partes cortadas (algumas pesavam 300 ou mais kilos) eram
transportadas pelos carvoeiros para o local onde se iria fazer o
forno do carvão.
Neste local limpava-se o terreno, endireitava-se,
deixava-se um pouco rebaixado e circular numa área de 6 a 8m
de diâmetro.
Era aqui que se ia colocar a madeira de modo a
formar uma pira, ficando os troncos maiores em baixo. Este
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amontoado de troncos de todos os tamanhos era coberto com
pasto e mato seco e depois tapava-se tudo com terra, ficando
toda a lenha completamente coberta, excepto uma pequena
entrada na frente. Esta era cheia com pinhas, tojo e carqueja a
que se ateava fogo para iniciar a combustão de toda a madeira.
Esta combustão, feita com pouco ar, decorria muito
lentamente, podendo levar cinco ou mais dias.
De tempos a tempos, o carvoeiro ia ver se a
combustão ia bem. Por vezes, via que era necessário aumentar
um pouco a entrada de ar, o que fazia usando o cabo da enxada
e fazendo sopros na cobertura. Tinha que subir até à parte
superior do forno e poderia enterrar-se, correndo mesmo o
risco de queimar as pernas.
Por ser uma combustão incompleta, a madeira não
ardia totalmente, transformando-se em carvão.
Quando o carvoeiro sabia que o carvão estava pronto,
iniciava o despoeiramento de toda a cobertura e espalhava o
carvão com cuidado, apagando algum que eventualmente
estivesse a arder. Esta operação era, sem dúvida, a pior para
ele. Ficava completamente transpirado e envolto em pó de
carvão que se lhe entranhava em todo o corpo.
Depois de separar toda a terra do carvão, este era
ensacado, pesando cada saca 50 a 60 quilos. Estas eram
transportadas por carros de bestas para o armazém ou para o
cais mais próximo. A partir daqui, seria distribuído por todos
os lugares e lugarejos do país. Nesse tempo, muitíssimo mais
do que agora, o carvão vegetal era um importante produto,
necessário a quase toda a gente.
Quando se iniciava uma carvoaria, sempre no verão, e
falo do Alentejo, vinham homens de todo o país, e até de
Espanha, deixando mulher e filhos na terra. Nesse tempo, o
trabalho iniciava-se ao nascer do sol e terminava ao sol-pôr. A
temperatura rondava os 40º C.
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O vestuário era pobre, normalmente calça de ganga,
camisa de cotim e alguns usavam colete para a onça de tabaco,
as mortalhas e o isqueiro ou fósforos (pequeno vício a que se
agarravam). Vinham para locais desconhecidos, dormiam no
campo, ao relento ou em cabanas feitas com os ramos das
árvores abatidas.
As refeições eram feitas pela cozinheira (a única
mulher na campanha). Cada um tinha a sua panela de barro.
Normalmente comiam feijão com couve e um pouco de
toucinho, algum bacalhau com batatas, pão, azeitonas e vinho.
A cozinheira era também aguadeira. Levava o cântaro
de barro e o cucharro de cortiça e ia onde os homens
trabalhavam para lhes matar a sede.
O uso do machado, da serra, o transporte dos troncos
e o trabalho de aterrar o forno exigiam um enorme esforço
físico.
O pior era quando se iniciava o despoamento do
forno, com todo o pó do carvão disseminado no ar, o calor do
brasido e a temperatura ambiente. Era impressionante a
transpiração que esta poeirada causava, colando-se ao rosto,
mãos, peito, cabeça e a toda a roupa, tornando o trabalho
esgotante.
Nalguns casos havia um ribeiro por perto, o que
ajudava a poderem libertarem-se de alguma dessa sujidade.
Noutros casos só tinham à disposição um balde ou um
alguidar, o que obviamente não chegava a proporcionar
nenhum alívio.
O mesmo ocorria quando se ensacava o carvão.
Vida difícil, a desta gente nos anos 30!
(08/02/2016)
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Francisco Afonso * USCAL, Nº 152 *
Uma História de Leões, Sapos, Raposas
e outros Bichos
Democracia. Diz a história que este sistema de
governação nasceu na antiga Grécia, (séc. V a.C.). No entanto,
ele perde-se na bruma dos tempos.
Reza uma lenda que um rei leão, sentindo-se velho e
cansado, reuniu na selva os animais seus súbditos, para
escolher um grupo que pudesse ajudá-lo na governação do
reino. E quis fazê-lo da forma mais transparente e democrática,
tornando elegíveis todos os animais, sem distinção de raça ou
tamanho, desde o sapo ao rinoceronte. Publicou um decreto
convocando todos os animais do reino para eleições, para
escolha de um conselho governativo da selva.
Logo aconteceu uma grande agitação. Os súbditos
organizaram-se em grupos, de acordo com interesses próprios,
e cada grupo apresentou o seu programa, com as respectivas
ideias de governação.
Naturalmente, os mais agitados e reivindicativos eram
os animais de pequeno porte, por se sentirem mais frágeis e
desprotegidos. Queriam aproveitar a ocasião para atenuarem a
sua condição de vulnerabilidade em relação aos mais fortes.
A votação correu em grande ordem e, terminada esta,
ordenou o rei leão que se procedesse à contagem dos votos.
O rei tinha naturalmente as suas preferências e estava
convicto de que o grupo concorrente que lhe era mais
simpático ganharia a eleição, pois incluía muitos elementos da
sua família e afins, o que lhe permitiria uma governação mais
descansada. Efectivamente, o grupo ganhou e o rei leão
concedeu-lhe seis dias para formar um conselho de governo
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que reunisse algum consenso e permitisse estabilidade, para
que todos os seus súbditos pudessem viver com tranquilidade.
Aconteceu que o grupo vencedor não conseguiu
reunir os consensos necessários, tendo apresentado ao rei os
resultados das diligências efectuadas e do fracasso das
mesmas. Pediu então ao rei que o dispensasse de tão difícil
tarefa, pelo que o rei leão nomeou, a contragosto, o segundo
grupo mais votado e encarregou o seu chefe, uma raposa
experimentada, de obter os desejados consensos, na esperança
de que o não conseguiria e, assim, teria pretexto para proceder
a novas eleições, até conseguir a maioria desejada.
Mas, para surpresa do rei, a velha raposa, tida como
inteligente e matreira, conseguiu a maioria para governar com
estabilidade. Reuniu os mais amplos acordos, tendo a maioria
dos animais do reino simpatizado com a solução encontrada,
desde o mais pequenino até ao maior dos animais.
Foi então constituído um conselho de governo com
uma grande diversidade de animais, sendo o menor deles um
pequeno sapo que, além de irrequieto, era dotado de uma rara
inteligência. Foi-lhe atribuída a pasta dos consensos, tentando
conversar com os demais, sempre que os assuntos a discutir
fossem mais delicados. Era ele que fazia o trabalho de “sapa”,
ou seja, de sapo, com um trabalho permanente e invisível, mas
de grande utilidade para manter a união do grupo.
Finalmente, embora contrariado, o pobre do rei leão lá
deu posse ao seu conselho governativo e, porque já era tarde e
sentindo fome, dirigiu-se para o local onde habitualmente
tomava as suas refeições.
Com tanta fome estava que nem reparou no tal sapo
que por ali andava já em trabalho de “sapa”, em reuniões
diversas e muito próximo da comida que ao leão estava
destinada. Foi por um triz que o pobre sapo não foi engolido.
Consta que o infeliz rei não aguentou muito mais
tempo e, cada vez mais velho e cansado, nomeou o seu
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sucessor natural, primeiro na linha dinástica, mas mais jovem e
irrequieto.
Não sabemos se tudo correu bem dali em diante. A
tradição não o diz, mas é muito difícil imaginar dentro da
mesma jaula raposas com galinhas, ou lobos com cordeiros. E
será que é possível pôr dois, ou três ou quatro galos no mesmo
poleiro e esperar que se entendam?
Quanto à moral da história, só há uma certeza: quem
não quer engolir sapos evita tê-los por perto. E uma raposa... é
sempre uma raposa!
(30/01/2016)

Os Pássaros Meus Irmãos
Leve, breve, suave,
Um canto de ave
Sobe no ar com que principia
O dia.
Fernando Pessoa, Poesias
Faz frio.
Mas, depois duns dias de aguaceiros,
Vibra uma imensa claridade crua.
Cesário Verde, Cristalizações

Quem nunca experimentou ao levantar um malestar indefinido, uma nostalgia, um peso nos ombros, uma
sensação de que o mundo está contra si, mesmo antes de
abrir a janela e de ver o tempo e o mundo que o espera?
E quem nunca se levantou, depois de uma noite
bem dormida, e outras até nem tanto, mas com uma
sensação de euforia, de leveza e disponibilidade para
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enfrentar a vida, mesmo escasseando motivos que o
justifiquem?
Curiosamente, às vezes parece haver uma
influência positiva ou negativa do tempo no estado de
espírito do homem. Dias cinzentos e frios arrefecem a alma
e convidam mais à reflexão, enquanto dias ensolarados e de
temperatura agradável aquecem por dentro, dão aconchego
e impulsionam para a acção.
Pois foi num dia chuvoso e frio que, ao levantarme e feitas as pazes com Morfeu, após uma noite de
razoável descanso, dei por mim com uma dessas
disposições negras, como se o mundo me tivesse caído em
cima. Preparei o pequeno-almoço e sentei-me no sofá,
mastigando lentamente a frugal refeição, em gestos
mecanizados, olhando, mas não vendo nem ouvindo, as
vozes e imagens que a TV emitia pela enésima vez, em
notícias requentadas, repetidas, fastidiosas, um assalto em
X, um acidente em Y, um político debitando mistificações e
justificações, outro dizendo o contrário do que dissera e
fizera tempos antes. Num acto reflexo, tentei sair do estado
letárgico em que me encontrava e elevar o espírito para
zonas mais altas, tentando fugir à densa nuvem cinzenta em
que estava mergulhado.
Lá fora, a passarada chilreava.
Veio-me ao pensamento um turbilhão de ideias,
relacionadas com o fenómeno da influência do tempo no
comportamento humano. Continuei embalado por estas
reflexões e, de repente, ocorreram-me termos que
diariamente usamos para expressar estados de alma, de
conforto ou desconforto, de aceitação ou rejeição, de alegria
ou tristeza, de paz ou intranquilidade.
Uma dessas expressões é o advérbio “quase”, que
às vezes é como que uma palavra-chave para traduzir o
nosso perfil e revelar aquilo em que acreditamos e nos
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define. O “quase”, próximo do tudo e do nada, a estranha
palavra que denuncia o optimista e o pessimista, o que
acredita na vida e o que suspeita até da sua própria sombra.
É a história do mesmo copo, com o mesmo vinho, que está
quase cheio para uns e quase vazio para outros; o jogo de
futebol que quase, quase, quase ganhámos e que, para o
parceiro do lado, já estava perdido desde o começo; aquele
sorteio da lotaria, só me faltaram 3 números, quase acertei,
p’rá próxima não falha, enquanto para o vizinho a sorte
nunca está com ele, nem vale a pena jogar, já sei que não
acerto. Estas são apenas algumas das inúmeras situações em
que se definem duas formas opostas de estar de uma
humanidade bipolar, constituída por indivíduos que tendem
a aproximar-se ora do tudo ora do nada, do topo ou do
abismo, da euforia ou da depressão.
Subitamente, dei-me conta das horas. Embalado na
reflexão, quase, quase me esquecia da aula de Literatura
Portuguesa. Não fossem uns chuviscos que, tamborilando
na persiana da janela, me despertaram do torpor, era hoje
que faltaria sem motivo algum.
Reagi, vesti-me à pressa, saí de casa.
A chuva, entretanto, cessara. Os pássaros cantavam
energicamente. Um sol tímido fazia rebrilhar os pequenos
charcos de água que a chuva recente deixara no passeio.
Senti-me transfigurado, experimentando o prazer das
passadas firmes, tranquilas, bem assentes no chão, e a
cabeça liberta, a voar entre os farrapos branquinhos das
nuvens. Cantarolando com a passarada, lá fui a caminho das
aulas. Afinal, a vida é mesmo bela, ainda que amanhã me
possa parecer que assim não é. Mas isso é um problema
para resolver amanhã.
(24/02/2016)
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Manuela Muchenga * USCAL, Nº 191 *
A Boneca de Papelão
Quando tinha sete anos, pelo Natal, tive um
presente que me encantou. Era uma boneca de papelão,
quase do meu tamanho, dada pelo próprio Pai Natal, ele
mesmo que, em pessoa, tivera a grande gentileza de ma
deixar na chaminé.
Certo dia, decidi lavar-lhe o cabelo na torneira
do quintal, debaixo da qual havia uma bacia. Abri a
torneira, mas não havia água, o que acontecia, aliás, com
certa frequência. Então, deixei a boneca na bacia e fui
brincar.
Mais tarde, fui buscar a boneca. Encontrei-a
transformada numa informe pasta de papel. Tinha-me
esquecido da torneira aberta e a água voltou e desfez a
minha boneca. Chorei horas a fio.
A minha tia, farta de me ouvir chorar, disse-me
que o meu pai iria comprar-me outra.
- O meu pai?! – respondi, zangadíssima. –
Quem dá brinquedos é o Pai Natal.
- Não, filha. – disse a minha tia, a tentar
consolar-me. – Foi o teu pai quem te deu essa boneca e
ele vai dar-te outra assim que puder.
- Estás a dizer que o meu pai roubou a boneca
ao Pai Natal? O meu pai não é ladrão. E só o Pai Natal é
que tem brinquedos para dar.
A minha tia lá conseguiu, a muito custo,
explicar-me que o Pai Natal não existia. Era uma história
que se contava às crianças muito pequenas e eu já estava
a ficar muito crescida.
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Recomecei a chorar, agora convulsivamente,
porque perdera a boneca e porque perdera a ingénua
crença num Pai Natal doce e amigo das crianças.
Quando o meu pai chegou para almoçar, eu
estava ainda a chorar. Ele ficou com tanta pena de mim
que sacrificou o almoço para ir comprar-me chocolates.
Só então tive consciência de que o meu pai me
adorava e que, com ele, eu não precisava assim tanto de
um Pai Natal. O meu pai faria tudo para me ver feliz.

(04/02/2016)
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Elsa Gonçalves * USCAL, Nº 165 *
João Gonçalves * USCAL, Nº 166 *
Belos Tempos
Texto adaptado de uma conversa entre mim
e a minha mulher.
- Ó Elsa, não sei o que hei-de escrever para o Livro da
USCAL. “A vida é bela” é um tema um tanto vago.
- A nossa vida, João, até dava para nos inspirarmos.
- Sim, lá isso é verdade. Realmente, era impensável,
depois de uma infância e de uma juventude a mudar de terra
em terra, por via do emprego do meu pai, vir morar em Lindaa-Velha onde te conheci!
- E como é que eu nasci no Dafundo e venho morar
para Linda-a-Velha onde nos cruzámos?
- Curiosamente, descobrimos tempo depois que os
nossos pais trabalhavam na mesma companhia, o que nos
possibilitou a frequência da colónia de férias da empresa, onde
ansiosamente esperávamos, pelo menos no primeiro ano, pelo
fim-de-semana com a vaga esperança de voltarmos para casa.
Depois, nos anos seguintes, começávamos a fazer os
preparativos para a ida para a colónia com muita antecedência.
- Ali passámos bons bocados. Com certeza que te
lembras, como eu, de entre muitas recordações dos colegas de
turno, das traquinices, das saídas noturnas para irmos ver
filmes na colónia que havia mais acima e das idas à praia pelo
meio dos canaviais, dos jogos e do gira-discos que tocava sem
cessar. Belos tempos!
- Como na vida também temos contrariedades, deixame recordar uma das menos boas dessa altura. Lembro-me
perfeitamente de uma ferroada que apanhei de um peixe164

aranha. Para não dar parte de fraco, fui para trás das barracas
da praia, agarrado ao pé, cheio de dores. Mais tarde, ouvi um
sério raspanete, por não ter dito nada ao monitor, quando já na
colónia me descaí.
- Por falar em traquinices, também eu me lembro de,
num Domingo de Páscoa em Tomar, estar todo bem vestido
com o fatinho azul-escuro de ir à missa, com a gravata que o
meu pai me tinha posto, e então fui para o quintal em frente,
jogar aos cowboys e aos índios, e de repente estou no chão a
fazer uma emboscada ao inimigo, quando oiço a voz do meu
pai: - “Lindo serviço”! Levantei os olhos e lá estava ele a
evitar desmanchar-se a rir. De seguida, levou-me para casa
dependurado pelo casaco, para a minha mãe me arranjar de
novo. Os dois, com aquela paciência de Job e uma inesgotável
ternura,
proporcionaram-me
realmente
momentos
inesquecíveis.
- Lembrei-me agora de um episódio giro. Uma vez no
Carnaval íamos nós, quer dizer os meus pais, avós, tios e
primos, um rancho de gente, a caminho de Algés para vermos
o Corso. Eu ia vestida de varina, com um cabaz de peixe à
cabeça, e as socas prendem-se no empedrado. Quando dou por
mim, toda eu cheirava a peixe, pois tinha entornado o cabaz.
Galhofa pegada e toca tudo a voltar para casa para dar banho à
pequena.
- Poderíamos ficar tempos sem fim a recordar. Só que
o livrinho da USCAL não tem páginas que cheguem para todas
as memórias da nossa vida.

(14/02/2016)
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Preciosa Tomaz Patuleia * USCAL, Nº 267 *
Por Que Ainda Hoje Gosto De Livros Policiais
Há muito, muito tempo (nem vou dizer quanto),
quando ainda não havia televisão (pelo menos em minha casa),
era o rádio que nos fazia companhia.
Tínhamos uma telefonia (era assim que lhe
chamávamos), uma caixa feita num material castanho, que
parecia madeira, à frente tinha um tecido beige muito esticado,
no canto superior direito havia uma misteriosa luzinha azul.
Tinha uma espécie de teclas em baixo, ao centro, e ainda dois
botões redondos, um de cada lado. Um servia para aumentar ou
diminuir o som, o outro, quando se rodava, fazia andar um
ponteiro vertical e emitia sons estranhos, talvez vozes
longínquas. Entre estes dois botões havia um vidro castanho
onde podíamos ver uma espécie de listagem com vários
números e nomes de cidades (muitas delas desconhecidas) que
nunca soube para que servia.
Ao princípio, ainda pensei que se podiam ouvir
programas sintonizados e emitidos desses sítios (sei lá onde
ficavam!), mas não. Ouvíamos, isso sim, a Emissora Nacional,
o Rádio Clube Português ou os Emissores Associados, com
sedes em Portugal e mais concretamente em Lisboa, onde
morávamos.
Foi na EN que eu e a minha irmã, ao final das tardes
de sábado, começámos a ouvir, organizadas em folhetins, as
aventuras dos cinco. Embora tenham emitido adaptações de
vários livros, o primeiro que ouvimos foi Os Cinco na Casa do
Mocho. Era uma grande emoção. A minha personagem
preferida era a Zé, a maria-rapaz; a minha irmã preferia o
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David. Cada emissão acabava sempre no ponto mais
emocionante. Na semana seguinte faziam um resumo do
capítulo anterior e lá começava o novo episódio.
Em casa havia livros infantis da coleção Formiguinha,
eram histórias adaptadas de contos clássicos. Já tinha lido
todos, várias vezes. Depois descobri que os episódios da rádio
eram baseados em livros já publicados. Então foram
aparecendo em casa, uns atrás dos outros, livros dos famosos
cinco. Lê-los era como se passeasse na ilha Kirrin, participasse
nos famosos lanches, acampasse nos mesmos sítios, visitasse
ruínas abandonadas, procurasse mapas velhos em faróis e
tivesse as mesmas aventuras. Mas sentada no sofá.
À medida que o tempo vai passando, vamos
esquecendo muitas coisas, mas aquela aflição de saber que o
David tinha sido raptado por engano (em vez do Ricardo, filho
dum senhor importante), aquela emoção ao ouvir o portão da
casa misteriosa, a Casa do Mocho, a abrir-se sozinho quando
eles chegaram perto, a decisão de entrarem naquele sítio sem
saberem o que os esperava, tudo isto ficou na minha memória.
Era um outro mundo que se abria, outras pessoas que conhecia,
outras vivências que partilhava, era o início dum horizonte que
se alargava para outras aventuras, para outros assuntos, para
outros autores.
Mais tarde, comecei a ler outros temas, mas o
bichinho do mistério e do policial cá ficou e isso bem posso
agradecer à Enid Blyton.
Já adulta, li que muitos críticos apelidaram as obras de
Enid Blyton de reacionárias e a autora de elitista, sexista e
snob. Nunca me preocupei muito com isso, pois, nos meus
ouvidos, ainda hoje ecoa o ruído do portão da Casa do Mocho
a abrir-se, o som das campainhas das bicicletas dos miúdos, os
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latidos do cão Tim ao longe e penso que, em manhãs soalheiras
de verão ou em tardes de neblina nas férias da Páscoa, por
mais que os “entendidos” politizem todos os livros da série,
estas lembranças não se dissiparão e continuo a acreditar que
os bons conseguem sempre vencer os maus em todas as
aventuras.

(29/02/2016)
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Ana Maria Coroado * USCAL, Nº 115 *
Ao Meu Neto
Chegaste quase sem eu dar por isso, quieto, calmo.
Quando te olhei, tive a certeza do que é amar, do que é ter um
ser pequenino, frágil, indefeso, e ao mesmo tempo poderoso,
tão intenso e muito meu.
Senti-te tão próximo de mim, que eras mesmo eu... e
quando, como por milagre, os teus olhos entraram nos meus,
soube que serias para sempre a parte mais importante de mim!
E, então, abracei-te, aconcheguei-te a mim tanto quanto pude,
um pouco tímida, um pouco temerosa, mas com um amor que
nunca até então tinha sentido. É um amor que permanece
inalterado e inalterável, sublime e indescritível, sempre
presente, em cada instante da minha existência.
(04/03/2016)

Ao Meu Coração
Já tens idade e maturidade para me sentires, para
saberes que algo mágico e sublime te acompanha, apoia e
ajuda no que terão de ser as tuas escolhas e na liberdade do teu
livre arbítrio.
Tudo é importante, tudo está certo, desde que o AMOR
esteja sempre em ti, no que faças, no que penses, no que
decidas, no que sintas.
Lembra-te sempre de que és o fulcro de toda a minha
vida e és tu quem mais precisa de amor.
(04/03/2016)
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Maria da Glória Fanha * USCAL, Nº 438 *
Meia Via
O texto contém um pouco da história da minha terra.
Espargal era como se designava esta localidade que,
mais tarde, passou a chamar-se Meia Vinda e, mais tarde
ainda, Meia Via, por ficar situada a meio caminho da Estrada
Real, na ligação Lisboa-Coimbra, onde as caravanas reais
paravam, para descanso dos homens e bestas, e onde existia
um poço público, atualmente quase destruído.
Não se sabe a data exata, mas Meia Via foi a
denominação dada pela primeira vez, em documento religioso
de 1668. A sua fundação é muito anterior à data atrás
assinalada.
A sua origem teve por base um conjunto de casais,
unidades de povoamento antigo, que ainda hoje se refletem nos
nomes de alguns lugares - Casal do Pote, Casal de Jesuíta,
Casal Pinhal, Casal da Moura, Casal Vaz, Casal Garcia Mogo,
Ladeira do Pinheiro e Botequim -, que sempre pertenceram à
freguesia de Santiago (Torres Novas), mas, a partir de julho de
2001, começou a designar-se por freguesia de Meia Via.
Este conjunto de casais deu o nome à antiga povoação
de Espargal.
O povo desenvolvia atividades agrícolas e artesanais,
próprias de cada época, em jornadas de canseiras
intermináveis. Uma vez no ano, por altura do solstício do
verão, era tempo de alegria.
Reunidos os casais, sacrificavam, uma vez por ano,
um boi, mais tarde apelidado de Boi Danado, (ainda hoje as
festas anuais do Divino Espírito Santo e dos tabuleiros, se
conhecem por Boi Danado), que depois comiam em bodo
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coletivo, cantando e dançando, em agradecimento à mãe
natureza por boas colheitas de azeite, vinho, pão e gados
saudáveis.
Foi assim, pelo menos até meados do século XVI.
(05/03/2016)

O Meu Baloiço
Era uma vez uma menina, que morava numa aldeia.
Ali com mais seis irmãos, numa casinha modesta, onde vivia
com toda a sua humilde família. A menina queria brincar, mas
não tinha brinquedos. Então, pensou pedir à sua mãe para lhe
fazer uma “matrafona”, que era uma boneca de pano velho. E a
menina queria brincar, mas a boneca não era só dela, mas
também das suas outras irmãs.
O mesmo acontecia com os irmãos, já que só havia
uma bola de farrapos para todos.
A menina, quando as irmãs não lhe queriam emprestar
a “matrafona”, ficava triste. E então surgiu-lhe uma ideia.
Como, lá perto de casa, havia uma oliveira que era de seu avô,
e essa árvore tinha um ramo meio deitado, pareceu-lhe o sítio
ideal para um baloiço.
Então a menina, como não tinha nenhum brinquedo,
pensou pedir ao seu avô que lhe fizesse um baloiço na tal
oliveira. O avô morava ali perto, na casita da eira que ficava no
ponto mais alto e ventoso, para assim se limparem melhor os
cereais. O avô fez a vontade à menina e foi à procura de uma
corda forte, atou as duas pontas ao ramo da árvore e assim o
baloiço ficou feito.
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A menina ficou muito feliz, agradeceu ao seu avô e
este disse-lhe:
- Agora vais pedir à tua mãe um farrapo, para pores
em cima da corda, para esta não te magoar o rabinho.
E assim foi. A menina foi, toda contente, dizer à sua
mãe que o avô lhe tinha feito um baloiço na oliveira, e pediulhe um farrapo velho e grosso para pôr em cima da corda.
Antigamente havia sempre farrapos velhos. Nada se
desperdiçava. A mãe deu-lhe um bocado de manta e ficou
tranquila, porque a sua pequenina iria brincar à sombra e
libertava a “matrafona” para as irmãs.
A menina ficou realmente muito feliz. Tinha um
baloiço que adorava e que ficava perto de sua casa. Ali passou
bons momentos da sua infância.
À tardinha, o pai, ao chegar do trabalho, lembrou
algumas regras. Baloiço só depois dos trabalhos de casa. E era
também preciso ajudar a mãe nas lides da casa.
Mesmo assim, a menina ficou feliz, porque tinha o
seu baloiço que esperava por ela todo o tempo que fosse
preciso.
(05/03/2016)

O Meu Vizinho Barbeiro
Era ali à beira da estrada que eu vivia com a minha
família, numa casinha pequena, com muito poucas condições
de habitabilidade, como quase todas naqueles tempos de
antigamente.
Nessa altura, na nossa aldeia havia pouco mais de
uma dúzia de casas, bastante afastadas umas das outras. Na
courela de terreno ao lado do nosso, existia uma casa que já
estava vazia há algum tempo e os meus pais achavam que era
pena porque assim estávamos ali sozinhos.
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A certa altura, já eu tinha cerca de cinco ou seis
anitos, surge uma novidade. A tal casa já estava arrendada,
mas não se sabia a quem nem quando viriam. Passado algum
tempo, vimos chegar umas pessoas com as suas tralhas.
Ficámos muito contentes, visto já estarem a chegar os nossos
vizinhos. Iríamos ficar mais acompanhados, como dizia o meu
pai.
Começou a espalhar-se na terra a notícia de que o meu
vizinho era barbeiro, cortava cabelos e barbas, e todas as
pessoas da aldeia ficaram muito satisfeitas. Não havia ali
nenhum barbeiro, e agora já não seria necessário deslocaremse à aldeia mais próxima quando precisavam desse tipo de
serviços.
Quando os novos vizinhos andavam a arrumar a casa,
um quartito mais pequeno com porta para a rua foi adaptado
para a barbearia. Era onde lhe dava mais jeito, para aí atender o
freguês, visto ficar ali mesmo à beira da estrada.
Eu era bem pequenita. Um certo dia, à tardinha, ouvi
um som lindo, vindo da casa ao lado (ainda hoje o recordo),
que não era normal ali na aldeia e que eu nunca tinha ouvido.
Aproximei-me mais da casa do vizinho e, cada vez mais, esse
som maravilhoso se ouvia, mais alto e nítido, deixando-me
deslumbrada. Estava radiante. Sentei-me ali mesmo, no chão,
em cima do restolho, a ouvir tão linda música. Depois, fui a
correr para casa para chamar o meu pai, que já tinha chegado
do trabalho, para ele vir apreciar aquela novidade e para me
dizer que instrumento era aquele que estava a ser tocado.
O meu pai veio, ouviu e respondeu-me que era violino
e quem estava a tocar só podia ser o Senhor João, assim se
chamava o nosso vizinho barbeiro. Pedi logo ao meu pai que,
quando fosse cortar o cabelo, me levasse para eu ver o vizinho
tocar o seu violino. O meu pai respondeu:
- Ó filha, é feio o pai levar uma menina para onde vão
só homens.
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- Que mal faz, pai? Eu só queria ver o nosso vizinho a
tocar violino.
Não consegui convencê-lo.
Entretanto, a minha mãe já tinha uma certa confiança
com a vizinha Aida, a mulher do barbeiro. Era a vizinha mais
próxima e já começava a existir uma certa simpatia entre elas.
Tinham até combinado que, quando fosse preciso alguma
coisa, poderiam, muito à vontade, dispor uma da outra. Um
dia, já ao cair da noite, a minha mãe disse-me:
- Ó filha, vais a casa da vizinha Aida e pede-lhe, por
favor, esta chávena de arroz, que a mãe, quando for às
compras, logo lho dá de volta. Vai lá, filha.
Eu nem estava a ouvir bem o que a minha mãe me
estava a dizer. Será que eu iria finalmente ver tocar violino?
Assim que eu cheguei, a vizinha Aida foi chamar o
marido:
- Olha João, está aqui a menina.
Coisa combinada entre vizinhas! Para não contrariar
as ordens do meu pai, a minha mãe tinha combinado com a
Senhora Aida, mandar-me lá pedir arroz.
E lá apareceu o Senhor João, já de violino em punho,
pronto para aquela sessão só para mim. Um espetáculo só para
mim! E então, naquela cozinha modesta, aos olhos encantados
de uma menina de cinco ou seis anitos, o barbeiro
transfigurou-se na figura mágica que me proporcionou,
risonho, alguns dos melhores momentos da minha infância.
O violino continua a ser o meu instrumento preferido.
Ainda hoje, os sons musicais saídos de qualquer violino levamme de novo àquela cozinha e àqueles momentos de conto de
fadas.
Que saudades tenho do Senhor João!
(05/03/2016)
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A Matrícula
Isto foi assim. Eu morava numa aldeia onde não havia
escola e tinha que me deslocar para a outra aldeia que ficava
mais ou menos a um quilómetro e meio de distância. Tínhamos
que fazer este caminho a pé, claro está!, visto ser, na altura, a
única forma de nos deslocarmos. Havia também algum
calhambeque, mas isso era só para os ricaços.
Eu adorava a ideia de ir para a escola, mesmo antes de
ter idade para me matricular. Quando começou a aproximar-se
a data de o fazer, a minha impaciência crescia. Não
compreendia nem aceitava tanta demora. A minha mãe,
perante a minha desgastante insistência, respondia sempre:
- Tira daí a ideia, não vês que não tens idade?
Chorava e insistia, insistia e chorava, até que a minha
mãe, cansadíssima de me ouvir, me levou à escola no dia da
matrícula.
A minha mãe receava a reação da professora que
conhecia muito bem a nossa família e sabia as idades de todos
nós. Éramos seis. Os três mais velhos já tinham feito a 4ª
classe, todos eles com esta professora que sabia muito bem que
ainda faltava um ano para eu me poder matricular.
Cheguei à escola com os olhos inchados e vermelhos. A
professora, quando nos viu entrar, ficou surpreendida e
perguntou:
- Senhora Maria, não sabe que a sua filha ainda não tem
idade para entrar na escola?
- Eu sei, Senhora Professora, mas repare na cara dela!
Veio todo o caminho num pranto e não pára de chorar. Já há
alguns dias que anda nisto.
- Senhora Maria, eu tenho as quatro classes, estou
muito ocupada! Como é que eu posso tomar conta de uma
criança que ainda não pode acompanhar os outros?
Eu continuava no meu pranto silencioso.
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Nisto, a professora disse para a minha mãe:
- Senhora Maria, espere que eu acabe de fazer as
matrículas.
Assim que saíram todas as mães com as suas crianças, a
professora virou-se para a minha mãe e disse:
- Então, Senhora Maria, vamos lá agora conversar. A
sua filha já sabe fazer alguma coisa?
- Já sim, Senhora Professora.
- Então, visto isso, menina, vamos lá ao quadro.
E eu lá fui toda contente, fiz, direitinho, tudo o que me
pediram e a professora matriculou-me. Agradecemos e lá
regressámos a casa tão felizes que não deixámos de cantar
durante todo o percurso.
Os quatro anos da minha escola primária foram tempos
de que guardo muito boas recordações. Entre mim e a
professora, a D. Rosa, foi crescendo uma amizade que
perdurou pela vida fora.

(05/03/2016)
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Maria José Henriques Afonso * USCAL, Nº 45 *
Convocatória
Convoquei um encontro com as
palavras – no lugar e no tempo.
Troquei jantar pela ceia,
Almoço pelo jantar,
Mata-bichei em outras latitudes,
Mas não andei aos gambozinos.
Atravessei chanas imensas
Até perder de vista,
Florestas e desertos,
Admirei a Welwítschia,
Pisei laterites,
Participei em missas,
Cantadas e dançadas.
Fez-se História.
Mãe-avó e pai-avô,
Assim, educadamente:
Os andaços, que tantos
Cuidados vos mereceram,
Encontrei-os, na literatura
Do sertão brasileiro.
A palavra não morreu,
Mudou de lugar.
Vejo também comparecer
Um farranchão…divertido.
É carnaval. Foi pontual.
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No entanto, há uma palavra,
De que não tenho memória
De ter utilizado.
Está emoldurada.
Foram meus filhos
Que ma ensinaram,
Vou dizê-la baixinho
Para não quebrar:
Mãe.
As palavras,
Vêm sentar-se a meu lado.
Têm a Palavra.

(22/03/2016)
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Maria dos Anjos Alves * USCAL, Nº 30 *

Dia do Pai
Meu querido pai meu amigo
Meu doce ombro meu alento
Sempre fui feliz contigo
Conheci-te bem por dentro
Neste dia em especial
Lembro-me muito de ti
Pois sabias bem ou mal
O que eras para mim
Nada mudou desde então
A não ser a tua partida
Pois dentro do meu coração
Tu continuas com vida
Sei que sempre tu amaste
A tua querida menina
Pois assim tu me chamaste
Desde muito pequenina
Deste-me mimos sem fim
Gabavas-me para toda a gente
Tudo o que eu fazia enfim
Para ti era um presente
Que Deus te tenha guardado
No lugar que tu mereces
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Com anjinhos a teu lado
São estas as minhas preces
(07/04/2016)

São Lindas
Vêm junto das minhas janelas
Voam e cantam para mim
Desejo voar com elas
Por esses ares sem fim
Trazem ternura no olhar
Parecem dizer baixinho
Anda connosco voar
Pedem elas com carinho
E do meu jeito sentada
Por vezes fico a sonhar
Em ser como a passarada
Que vive sempre a voar
Estou escrevendo afinal
Nestas minhas poucas linhas
Desses pássaros sem igual
Que são mesmo as andorinhas
(07/04/2016)
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Aniversário
Com que então mais um aninho
Mas que loucura é essa?
Ande mais devagarinho
Não avance tão depressa
Ainda no ano passado
Caiu na mesma asneira
De fazer anos coitado
Achou graça à brincadeira
Não faça anos amigo
Desfaça-os se for capaz
Pois não há maior castigo
Que deixar de ser rapaz
Assim depressa é velho
Muitos anos não soam bem
Eu vou dar-lhe um conselho
Fique com os anos que tem
Se faz anos a brincar
E se tenta ser feliz
Deixe de se preocupar
Com o que aqui se diz

(07/04/2016)
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Recordando e Vivendo…
A Minha Boneca de Papelão
Em Fratel a 22 de Setembro
Festeja-se o S. Mateus
Como ainda me lembro
Daquela feira ”Meu Deus”
Acordei muito cedinho
Naquele dia nublado
E fui muito de mansinho
Arranjar roupa e calçado
Arrumei-me para sair
Tomei o pequeno-almoço
E depois logo a seguir
Fiquei em grande alvoroço
Os foguetes não tardaram
Já se ouvia o ribombar
Os festejos começaram
Ouvi a banda tocar
Mais tarde fomos para a feira
Todos juntos lá de casa
Felizes de tal maneira
Todos com “os grãos na asa”
Ao chegarmos ao local
Com gente de todos os lados
Cumprimentámos o pessoal
Com xizinhos apertados
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Nós os mais pequeninos
Abaixo dos 10 aninhos
Recebíamos uns dinheirinhos
Dos avós, tios e padrinhos
Esse dinheiro nos servia
Para os brinquedos comprar
Daí a grande alegria
De podermos participar
Comprei coisas por comprar
Bugigangas e até balões
Para o dinheiro gastar
E não ficar com tostões
Nesse dia também comprei
Uma boneca de papelão
E mil vezes a apertei
Junto ao meu coração
Era pintada às cores
Estava vestida de chita
Tinha galhos tinha flores
Para mim era bonita
Brinquei tanto na calçada
Para a boneca bem curtir
Que adormeci de cansada
E fui levada a dormir
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A boneca lá ficou
Pois ninguém a recolheu
E uma molha apanhou
Com a água que choveu
Dia seguinte ao acordar
Fui procurar a boneca
Que para meu grande azar
Não resistiu à soneca
Ao vê-la toda estragada
Chorei de tristeza e dor
Junto às pedras da calçada
Pois perdi grande valor
E disse-me minha mãe:
“Filha não fiques aflita
Que para o ano que vem
Compras outra mais bonita”

(07/04/2016)
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Maria Eugénia Pereira de Faria * USCAL, Nº 107 *

Liberdade
Sur la jungle et le désert
Sur les nids sur les genêts
Sur l’écho de mon enfance
J’écris ton nom
Et par le pouvoir d’un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
Pour te nommer
Liberté.
Paul Éluard
Cap. I – Como me Tornei Empresária
Era uma vez… Assim começam quase todas as
histórias. Mas o que esta tem de especial para mim é que conta
uma parte da minha vida que, na altura, não me foi muito
agradável. Contudo, passados tantos anos, sinto uma grande
nostalgia, quando recordo esses tempos.
Foi tudo passado em Moçambique, terra do meu
coração, inesquecível, amada, onde vivi até certa altura da
minha vida, livre como um pássaro, a pensar que, como eu,
toda a gente tinha tudo, que era só pedir e receber de seguida.
Com estes requisitos, liberdade, exigência no pedir, não
ter obrigações, só fazer o que me dava na cabeça ao acordar, a
minha educação passou a ser a maior preocupação dos meus
pais que, afinal, foram mais avós que pais: quando eu nasci o
meu pai tinha 62 anos e a minha mãe 50.
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Os meus irmãos mais velhos, já adultos, estavam a
estudar em Coimbra na Universidade e, em caso de algum
problema, seriam eles os meus encarregados de educação.
A idade dos meus pais trouxe, como devem calcular,
problemas sérios à minha educação – não à educação em casa
que era bastante exigente, mas tinham dificuldade em controlar
a minha rebeldia, a minha vontade de emancipação, a minha
ânsia de liberdade, e eu não conseguia aceitar as limitações.
Eu era como um pássaro livre e selvagem que ninguém
dominava, andava de bicicleta o dia inteiro, por montes e
vales, sempre acompanhada do meu macaco, o Pintas, parceiro
de todas as horas. As maluqueiras e os problemas em que
ambos nos metíamos!
Fiquei uma especialista em remendar pneus de
bicicleta, especialidade que transferi, já adulta, para a mudança
de pneus do meu carro.
Assim, depois de várias conversas, que eu tinha
dificuldade em entender, os pais resolveram matricular-me
num Colégio de Religiosas em Nampula, a 600 kms de casa…
E eu ainda nem oito anos tinha feito!
O divertido na altura, não sabendo eu o que me ia
acontecer, foi a ida à cidade para comprar o enxoval.
Compras era uma coisa que me seduzia, até porque
normalmente era muito bem-sucedida nos pedidos que fazia….
Enxoval comprado, tudo marcado com o número 12,
número do qual ainda hoje não gosto, chegou o dia da partir
para o colégio.
Aí comecei a sentir uma grande aflição - e o meu Pintas
com quem ia andar de bicicleta? Pedi então ao meu pai para
matricular o Pintas também no Colégio.
Claro que foi muito difícil convencerem-me de que isso
não era possível, os macacos não andavam em colégios
internos. E lá parti a caminho do degredo, sozinha, com o
coração apertado, sem o Pintas e sem a minha bicicleta, mas
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com os meus patins, com os quais também tinha uma grande
relação. Costumava jogar hóquei com os rapazes, no campo da
aldeia do mato onde vivia. No campo de jogos do Colégio, os
patins eram a minha única recordação da liberdade perdida!
Passava os recreios sozinha, a patinar a grande
velocidade, com os cabelos ao vento, como se em cima da
minha bicicleta me encontrasse, tendo o Pintas como
companhia.
Entretanto, tinha sido confrontada com o maior
problema dos meus quase oito anos - eu não sabia fazer
absolutamente nada, a não ser asneiras e andar de bicicleta
com o Pintas.
Ora, no Colégio acordávamos às 5.30h da manhã e
tínhamos que fazer a cama - aqui começou o meu verdadeiro
Inferno! Os colchões eram de sumaúma, faziam covas e
buracos e, depois da cama feita, ela tinha que ficar como se de
um colchão de molas se tratasse! Coisa impensável para mim!
Todos os dias fazia a cama cinco e seis vezes e a freira, quando
passava, desmanchava tudo e dizia: - Não está em condições,
volte a fazer! E lá voltava eu ao princípio, bater o colchão,
tentar alisá-lo, marcar os cantos e no fim ficar com uma cama
que para mim estava linda, opinião da qual a freira discordava
sistematicamente.
Passei a dormir no chão durante uns dias para não
estragar a bendita da cama. Fui apanhada pela freira que me
pôs de castigo do lado de fora da camarata. O pior é que depois
foi para a reza, para a conversa com as outras freiras e nunca
mais se lembrou que eu estava no corredor, com chão de
mármore, descalça e com um pijama de Verão.
Achei, ao fim de umas horas, que já tinha sono e
precisava de dormir… Que grande sarilho arranjei! Havia uma
sala enorme cheia de armários até ao tecto - que se chamava a
Rouparia. Ora a dita rouparia tinha uns armários com portas de
correr, em baixo, onde estavam os lençóis engomados … Não
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podia haver sítio melhor para eu me enfiar, deitar, tapar e
adormecer profundamente, num sono dos justos de uma miúda
de 8 anos.
O pior foi que, já de madrugada, a freira se lembrou
que tinha deixado alguém de castigo no corredor… O mal foi
quando lá chegou e não havia ninguém. Alarme dado, luzes
acesas, tudo a correr de um lado para o outro, freiras à procura
nos jardins em todo o lado, … menos na Rouparia, naquela
prateleira tão almofadada, a cheirar a lavado e a sabão, onde
eu, como um anjo bem comportado, dormia profundamente!
Com tanto barulho, acabei por acordar e saí da
Rouparia toda coradinha e com uma soneca fruída num sítio
muito confortável. Ainda por cima, não teria de fazer a cama pensava eu. Enganei-me. Nesse dia tive que a fazer de seguida
seis vezes.
Aí atingi o limite da minha paciência de miúda. Nunca
mais ia fazer a cama, nunca mais!
E tornei-me Empresária.
Havia no colégio uma criada africana, a Maria.
Chamei-a de lado e perguntei:
- Maria, queres ser minha criada?
- Pago-te vinte escudos por mês e tu fazes a minha
cama todos os dias e engraxas as minhas sandálias da farda
diária, que eram tipo inglês, picotadas, com uma presilha com
botão e encarnadas, para condizer com o vivo encarnado dos
bolsos e do decote das batas. Com aquela graxa, eu sujava
todos os dias a bata e ouvia o respectivo sermão da freira:
- A menina aqui não pode sujar tanta roupa, que não
tem criados para tratar de si…
Mal ela sabia quão enganada estava!
Eu tinha uma criada contratada, para me ajudar a
sobreviver naquele Colégio, que eu abominava, simplesmente
por estar privada da minha liberdade. E fechada fiquei também
muitos fins-de-semana, fruto da minha rebeldia em aceitar
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algumas regras que considerava injustas, e contra as quais
reagia, a que se seguia o inevitável castigo de ficar privada do
único passeio semanal, ao Domingo, com as alunas formadas
duas a duas em fila, a dar uma volta pela cidade, que acabava
na Missa na Catedral.
Mas, para cumprir com o contrato que tinha feito com a
Maria, tive que escrever uma carta ao meu pai a pedir aumento
da minha mensalidade (que era para doces, bolachas e
chocolates), pois a que recebia não dava para pagar o ordenado
da Maria. Claro que a carta teve que ser enviada num fim-desemana sem castigo que fui passar a casa do meu encarregado
de educação, o Dr. José Serrão, médico, que tantas vezes me
ajudou, pondo-me a dieta, para eu não ter que comer a comida
do Colégio que não suportava.
Andei cerca de um ano a comer ao almoço e ao jantar
bife de vaca com arroz de manteiga e, por incrível que pareça,
continuo a gostar de bife!
O meu pai, ao receber a carta, fartou-se de rir e
comentou com a minha mãe e com os amigos que ainda tinha
sido capaz de fazer uma filha cheia de personalidade e muito
desembaraçada, conseguindo resolver os seus problemas sem
recorrer ao auxílio de ninguém.
Para ele, aquele meu acto de me tornar empresária foi
uma coisa que o encheu de orgulho, pois, não se esqueçam, eu
ainda não tinha oito anos.
A Maria continuou a ser a minha melhor e maior
amiga. Nunca se deixou apanhar a fazer a cama ou a engraxar
as sandálias. Devo-lhe o enorme favor de me ter livrado
daquele inferno matinal e de eu ter começado a pensar que,
talvez um dia, eu gostasse também de fazer camas.
Mas o trauma foi demasiado grande e ainda hoje
detesto tal tarefa.
Felizmente, nunca nenhuma de nós foi apanhada. E ao
fim de seis anos de internato naquele Colégio, no dia em que
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me despedi de todo o corpo docente, das freiras menores (não
licenciadas e como tal não professoras), das colegas, do
pessoal, a Madre Superiora voltou-se para o meu pai e disselhe:
- Conseguimos fazer de um pássaro independente,
bravio, teimoso, uma senhorinha obediente, calma,
responsável. Até já é capaz de fazer uma cama tão bem feita
que ninguém iria acreditar ter sido feita por ela.
O meu pai apertou-me o braço, com a cumplicidade
existente entre nós, e disse à Madre Superiora uma coisa que
ela não deve ter entendido muito bem:
- Obrigado por terem tentado moldar a minha filha, mas
não a terem conseguido modificar – EU GOSTO DELA
ASSIM!
Chegara então o momento mais complicado da minha
despedida do Colégio.
Eu que passara seis anos fechada e ansiava por
liberdade, tinha mais uma vez que abandonar um amigo.
Primeiro fora o Pintas e agora a Maria, que tinha sido uma mãe
substituta, sempre na primeira linha, sempre disponível para
tomar conta de mim e para me ajudar.
Foi o momento mais difícil. O meu pai tinha
perguntado à Maria se ela queria ir trabalhar para a nossa casa,
mas ela tinha a sua família e um filho pequenino na cidade.
Tivemos que dizer adeus uma à outra. Penso que a Madre
Superiora nunca foi capaz de perceber a dor, os sentimentos
intensos, a ansiedade dorida que naquele momento
atravessaram o hall de entrada e de saída daquele Colégio. Era
muito longe. 600 Kms iriam separar-nos.
O meu pai compensou generosamente a dedicação da
Maria, mas não pode compensar-me de a perder.
Para acabar este meu relato, falta só contar-vos a
história do meu Pintas.
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Ele sofreu muito com a minha partida, tanto quanto eu
ao deixá-lo. Mas eu tinha consciência, apesar da minha tenra
idade, de que não tinha o direito de o manter cativo, estando eu
tão longe. Assim, quando finalmente o pai me convenceu de
que o Pintas não podia ser matriculado no Colégio, fiz com que
me prometesse que a palhota onde o Pintas dormia e onde
tinha a comida e a água, nunca mais ficasse trancada. O Pintas
podia entrar e sair sempre que quisesse, os seus passeios,
pequenos nos primeiros dias, foram aumentando de tempo e
lonjura e um dia ele apareceu lá em casa acompanhado com
uma linda macaca.
Todos os dias, ao entardecer, voltavam, comiam e
dormiam na palhota.
Um dos criados disse ao meu pai:
- A menina vai ter um grande desgosto, mas o Pintas
arranjou mulher e vai partir brevemente. Nunca mais vai
voltar, vai ter uma família.
E assim aconteceu. Não conseguimos despedir-nos e os
abraços dele ainda hoje os sinto e fazem-me falta.
Era um amor incondicional, feito de partilha, alegria de
viver, liberdade e compreensão. Ele percebia os dias em que eu
estava triste. Catava-me a cabeça, pendurava-se no meu
pescoço a dar-me beijos, saltava e fazia piruetas para me fazer
rir.
A todos aqueles que considero meus amigos, dedico a
minha amizade pelo Pintas e pela Maria.
Para finalizar, o meu pai ainda me viu formar, casar e
conheceu o primeiro neto, o meu filho João Carlos. Morreu
com 89 anos e os meus amigos, quando iam buscar-me para
sair à noite em Cascais, faziam-me ficar à espera que
acabassem de conversar com o meu pai.
- Bem hajas, pai, por não me teres modificado.
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Cap. II – Um Dia de Trovoada
Logo de manhã ao acordar, bem cedinho, em África as
pessoas acordam ao nascer do sol, comecei a ouvir um grande
reboliço junto das cabanas onde dormiam os criados lá de casa.
Com a minha curiosidade de uma miúda de nove anos,
que passava mais de oito meses interna num colégio a 600kms
de casa e que andava sempre à procura de qual a asneira
seguinte a fazer, quis saber o que era aquela agitação.
Imaginem o que foi para mim, destemida, sem medo de
nada e completamente livre de circular para tão longe quanto a
minha bicicleta e as minhas pernas aguentassem, com o meu
companheiro de todas as horas e de todas as aventuras, o meu
Macaco Pintas.
Ouvi, cheia de atenção, o que estava para acontecer.
Vinha lá uma tempestade tropical, com vento muito forte e
chuvas muito intensas. Eu não sabia bem o que isso era, mas
achei que devia ser muito interessante de ver e sentir na pele
aquilo de que eles falavam.
Que notícia espectacular! Eu nunca tinha assistido a
nenhuma e seria o momento certo para ir para longe de casa
para viver a minha primeira experiência de uma tempestade,
mas sem a protecção familiar. Seria uma aventura vivida na
rua junto da força dos elementos.
Ora, eu entendia que, quando vamos fazer uma coisa
pela primeira vez, devemos ir sozinhos e assumir os riscos e as
alegrias que esse momento nos pode dar e, sobretudo, não
preocupar os adultos com esses assuntos.
Ora, nem mais nada tive que pensar. Pedi ao cozinheiro
para me fazer três sandes, uma garrafa de água, três bananas e
uma pêra abacate para o Pintas, a tigela dele da água e, sem
passar cavaco a ninguém naquela casa, onde eu tinha a
liberdade de um pássaro, com a porta da gaiola sempre aberta
para entrar e sair quando quisesse, montei na bicicleta, saco às
costas e Pintas no cesto e fui à procura da tempestade.
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Na véspera ao jantar, o meu pai tinha avisado que não
almoçaria, porque um dos criados lhe tinha dito que, num lago
que ficava distante 15 a 20 kms da nossa casa, havia milhares
de patos. O meu pai era um grande caçador e, assim, decidiu
que iria passar o dia no mato. Levaria a caçadeira e os
cartuchos e iria sozinho porque também ele gostava de viver
certas experiências a solo… Estão a ver a quem fui buscar o
meu feitio independente, sem medo, a gostar de experiências
radicais e ir em frente sem nada me deter, com uma
personalidade difícil de controlar e uma teimosia tão grande
que pior só conheci a do meu pai!
Bem, lá comecei a pedalar, sempre no meio de picadas,
estradas abertas no capim pelo passar dos carros e das pessoas
a pé e até por alguns animais selvagens que também as
usavam, por serem mais fáceis de percorrer, e isso sabia-se
pelos dejectos deixados que uma pessoa do mato e sempre a
passear no mato, como eu, já conhecia muito bem.
Pedalei muito tempo até me dar a fome. Parei à sombra
de um embondeiro, para mim uma das árvores mais
imponentes, mais bonitas e grandiosas de todas as que conheço
de África.
Comemos, eu e o Pintas, descansei as pernas um
bocado a correr atrás dele e ele a saltar-me para as costas e
regressei à viagem à procura da tempestade.
Não tive que esperar muito tempo. O céu de repente
ficou cinzento de chumbo, escuro, feio, com relâmpagos
enormes e trovões que faziam o Pintas esconder o focinho
gelado no meu pescoço, debaixo do meu cabelo comprido,
quase tirando-me o ar ao passar-me os bracitos à roda do meu
pescoço para não cair e para se proteger.
Subitamente o céu abriu-se e começou a chover
torrencialmente, de tal forma que as picadas ficaram
transformadas em pequenos riachos que não deixavam ver os
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buracos nem as pedras. Tive que passar a levar a bicicleta à
mão e o Pintas pendurado no pescoço.
Mas, com a noite que se tinha posto de repente, eu não
conseguia bem orientar-me e encontrar o caminho para casa.
Pensei que tinha que encontrar um buraco para me proteger a
mim e ao Pintas e que alguém iria procurar-nos. Só que
ninguém sabia para onde eu tinha ido. Com a força anímica
que realmente tinha e a falta de medo, não estava muito
preocupada com a noite. Estava mais apreensiva com o sermão
e o castigo que iria ter no dia seguinte.
Resolvi continuar a empurrar a bicicleta sempre pelo
meio da picada, porque eu sabia ser esse o caminho. A minha
dúvida era se me estava a afastar mais ou a ir em direcção a
casa.
De repente o Pintas começou a guinchar, aos pulos,
saltou-me do pescoço, desatou a correr, e ao longe vi,
recortado contra a luz de um relâmpago, um vulto, com um
capacete, para o colo do qual o Pintas se atirara.
Era o meu pai, encharcado como eu, com dez patos
pendurados à cintura, também ele meio perdido. Perguntoume, sem conseguir zangar-se, depois de me pegar ao colo, com
as lágrimas a correrem pela cara:
- Por que é que eu, já velho, havia de fazer uma filha
Maria Rapaz, tão igual a mim que até uma tempestade enfrenta
sem receio, com coragem, determinação, com um instinto de
sobrevivência incrível numa miúda como tu. E para que
trouxeste a tua espingarda de pressão de ar?
- O pai vinha à caça e eu achei que também poderia
caçar alguma coisa.
Quando chegámos perto de casa, estavam dois grupos
organizados, com armas, cães, lanternas, prontos para irem em
duas direcções à nossa procura. Fomos recebidos com palmas e
aqueles gritos guturais que os indígenas dão, em demonstração
de alegria, e logo ali começou um batuque, dança primitiva,
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acompanhada com tambores e vários outros instrumentos
feitos de canas e de madeira.
Os patos do pai vinham no cesto da minha bicicleta,
porque ele já vinha muito cansado. Eu vinha a pedalar devagar
por bons motivos: estava gelada, molhada, com as pernas
arranhadas do caminho da picada e dos trambolhões que fui
dando, ao torcer os pés enregelados em cima das pedras e indo
de rabo ao chão, os cotovelos sem pele e a sangrar, toda eu era
lama barrenta… Oh, a freira lá do colégio, se ela me visse
naquele estado!... e sempre com o Pintas agarrado a mim, com
toda a força que tinha, cheio de medo dos trovões, relâmpagos
e raios que iam caindo à nossa frente, mantendo o focinho
escondido no meu pescoço e tapado pelo meu cabelo
comprido, a escorrer água, como se de uma fonte se tratasse.
Após mais de uma hora de caminho, finalmente
chegámos a casa. Um banho quentinho que comecei por dar ao
Pintas, que estava quase em estado de choque e hipotermia.
Depois tomei eu banho e bebi um copo de leite bem quente,
com uma gema de ovo e açúcar, coisa de que eu gostava em
miúda. Agora nem sei como conseguia beber aquilo….
O meu pai, que nessa altura já estava envelhecido e
frágil, passou duas semanas com uma pneumonia. O meu
cunhado, que era médico, só dizia:
- Não chegava o sogro sem juízo, agora também a
cunhada a ficar igual!
A minha mãe estava muito zangada com o meu pai e
comigo. Achava que tinha mais uma vez sido uma das cenas de
cumplicidade entre nós e que desta vez tínhamos ido longe de
mais. Mas desta vez tinha sido o destino, alguma força superior
que achou que tinha de nos juntar e fazer-nos regressar juntos a
casa, ajudando-nos um ao outro, e fazendo com que, nos dias
seguintes, eu passasse o meu tempo no quarto do meu pai a
fazer-lhe companhia e dores de cabeça porque não me calava
um minuto. Acho que ainda tenho essa faceta da infância… E
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o resto do tempo a ler que era a única coisa sensata que eu
fazia durante o dia.
Histórias nossas, pai. Cumplicidade, amor, carinho.
Deve ter sido difícil educares uma filha com ideias muito
determinadas, teimosa, com a cabeça cheia de imaginações
arriscadas, sem temer nada. Gostaria de pensar que fui o teu sal
e o teu açúcar. Tu, sei, foste para mim compreensivo e
orgulhoso desta tua “obra”.
Obrigada, pai. Nunca mudei muito… Continuo a falar
pelos cotovelos, sou teimosa, muitíssimo amiga dos meus
amigos, destemida, sem medo de nada. Continuo a usar a
“minha cabeça” para decidir o que vou fazer e a assumir
sempre os meus erros, como me ensinaste, continuo a ser por
vezes, com esta idade, a miúda de que tinhas orgulho e, por
isso, por ti, não vou mudar NUNCA, PAI!

Cap. III – O Primeiro Carro da Minha Vida
Para me compensar da perda do meu macaco Pintas, o
meu pai achou que nada seria melhor do que oferecer-me outro
animal de estimação.
Então, um dia acordei com algo gelado a lamber-me o
nariz e a chorar baixinho. Julguei que estava a sonhar….
Tinha em cima da cama um cesto lindo, com uma asa
enorme, com um laçarote verde e dentro um cachorro, com o
narizito preto. Era um cão de água branco, lindo de morrer.
Peguei no cesto com o cão dentro e fui a correr para o quarto
dos meus pais a gritar, tenho um cão, tenho um cão!
Agarrei-me a ele e com toda a ternura pensei, vais
ajudar-me a deixar o Pintas viver a vida dele e não andar tão
triste por não o ver. Pode ser, pode ser que ele se lembre de
mim, tenha tantas saudades minhas, como eu tenho dele, me
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venha ver e apresentar a família. Só que tal infelizmente nunca
chegou a acontecer…
O meu pai mudou de vila e lá fui eu embora, deixando
para trás aquele amigo que tantas provas de amor e de amizade
me tinha dado e que me fez chorar tanto na hora da despedida.
À janela do avião Cessna onde íamos, levei a viagem a
olhar para baixo na esperança vã de ver nem sei bem o quê!
O que eu queria mesmo era guardar na minha memória
aquela paisagem única, a lagoa dos patos, o verde intenso
daquele mato que eu conhecia tão bem, o sítio onde eu e o meu
amigo tínhamos sido livres, felizes, companheiros de aventura,
de traquinice, de asneiras múltiplas, o enorme embondeiro que
se elevava acima de todas as árvores em seu redor, dando
sombra e guarida a tantos e tantos pássaros, macacos e um ou
outro leopardo que, ao subir, punha todos os outros animais em
debandada.
Assim, lá fomos para um novo destino, um recomeço
para mim, um arranjar de novo amigos, pensar em novas
brincadeiras e, sobretudo, adaptar-me a um novo companheiro,
porque um cão, que se chamava Ben-Hur, não podia participar
nas mesmas brincadeiras, tinha medo de ir sentado no cesto da
bicicleta, e não tinha braços para se agarrar ao meu pescoço….
Assim, eu não podia levá-lo. Até porque havia outro problema:
a terra daquele sítio era barrenta e vermelha e o Ben-Hur, cada
vez que saía comigo, ao voltar a casa, vinha transfigurado e lá
tinha que ir para o banho. Grandes ralhetes da minha mãe!
Deste modo, fiquei proibida de levar o cão para as
minhas aventuras…. Então arranjei um rato palmeira. É um
animal pequenino, com uns olhos grandes, redondos, enormes,
umas orelhas pequeninas, umas patas ternurentas, com os
dedos a acabarem em cabeças redondinhas cor-de-rosa.
Agarram os alimentos com as duas patas da frente como os
macacos ou os esquilos. Têm uma cauda grande e muito
peluda que usam de forma preênsil, enrolando-a para se
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segurarem. Ora, estava encontrado o companheiro ideal para
me fazer companhia nos passeios… mas não tinha a
inteligência nem a astúcia do Pintas... Acho que o meu
macaco, de eu falar tanto com ele, já sabia português… ou já
tinha o instinto apurado para tudo o que fosse asneira
inventada pela dona!
Andei uns dias meia perdida e demasiado ajuizada,
triste, sem achar graça nenhuma ao novo lugar onde tinha ido
parar. Mais mato, mas espaços desconhecidos para mim. Mas,
com o espírito aventureiro que tinha, comecei as minhas
explorações e, de repente, estava entusiasmada a imaginar
coisas que já podia fazer, sítios mais distantes para ir e, pasmese!, uma serra boa para trepar, onde descobri uma queda de
água enorme que caía lá do alto e formava uma lagoa redonda,
com formato de concha, com uma água tão límpida e fresca
que os banhos eram do melhor que eu alguma vez tinha
descoberto. Todos os dias fazia a pedalar uns quantos
quilómetros, direitinha àquele paraíso. Se fosse agora, chamarlhe-ia o meu SPA privativo. Naquela altura era o meu refúgio,
que ninguém conhecia, o lugar onde me deitava molhada em
cima de uma pedra, a sonhar como seria o mundo fora daquele
silêncio e daquela solidão.
Quietude em excesso para mim! O banho era bom, mas
ficar a olhar para o céu indefinidamente e deixar passar o
tempo não dava para mim. E então, aconteceu um milagre. Ao
fundo do terreno que circundava a nossa casa, delimitado por
um muro grande, todo caiado de branco, havia uma garagem
enorme onde os carros eram arranjados pelo Chico, o
motorista, mecânico, uma espécie de faz-tudo, sempre
sorridente, com uma carapinha toda branca, linda, e amigo do
seu amigo, que se tornou num parceiro e confidente. Ele ia
tentando, sem grande sucesso, controlar as loucuras que eu ia
inventando.
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Um dia, ao entrar na garagem, vi ao fundo um jeep,
lindo e velho. Não tinha capota nem pára-brisas. Fiquei de olho
nele e comecei a fazer perguntas ao Chico. Porque não tirava
ele o carro velho para a rua? Até ficava com mais espaço para
trabalhar… Ele achou que eu tinha tido uma boa ideia. O Jeep,
um Land Rover, já tinha sido abatido ao activo e podia ficar
debaixo de um telheiro na rua.
Boa, tinha conseguido os meus intentos… Jeep à mão
de semear. Agora era preciso gasóleo… que fui tirando dos
recipientes que estavam na garagem, com tal paciência que
nem parecia eu… pouco a pouco até ter um depósito cheio!
O Jeep com gasóleo trabalhava lindamente, o motor
roncava que era um espanto, travões não tinha… mas a caixa
de velocidades era óptima, as mudanças entravam todas à
primeira, não havia problemas.
Claro que tanto andei de roda do Jeep que fiquei a
conhecê-lo como às minhas mãos. Chegar bem ao volante era
outro problema… eu era miúda e pequena. Arranjei, calculem!,
uma pedra lisa, que ficava no banco do condutor e onde eu me
sentava para ver bem a estrada e, sobretudo, os buracos!
Confortável não era, sobretudo quando nas picadas passava por
cima dos buracos tapados com ervas e batia com o rabo na
pedra!
Para voltar para casa era às vezes complicado. Eu sabia
que tinha que fazer inversão de marcha, conhecia o nome, mas
não tinha a menor ideia como se fazia. Pensei….Tenho que
treinar. Um dia peguei no carro sozinha e fui para o mato
experimentar. Tanto andei de trás para a frente e vice-versa
que fiquei até hoje especialista em inversões de marcha…
Claro que eu era a Chefe do Bando, mas sempre
responsável pelos meus amigos. Tinha que os levar sempre de
volta a casa em bom estado, sem mazelas, nem arranhões, e
disso dependia a nossa possibilidade de diariamente darmos o
nosso passeio. Sentia que tinha de ser responsável, porque
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confiavam em mim… se é que alguém pode chamar
responsável a uma miúda a guiar um carro naquelas condições!
O pior e único problema, achava eu, é que o Jeep não
tinha travões…. Assim, comecei a sair com o Jeep empurrado
à mão para ninguém ouvir o motor a trabalhar. Eu sentava-me
ao volante, os meus novos amigos empurravam e, quando já
estávamos longe, punha o carro a trabalhar e lá íamos nós
passear nas picadas, onde por vezes nos cruzávamos com
animais selvagens que não nos metiam medo, de tão
habituados que estávamos a vê-los….
Estava pronta para começar a levar os meus amigos a
passear. Partíamos felizes como pássaros fugidos de uma
gaiola com a porta aberta, a caminho daquilo que agora sei que
se chama Liberdade!
Cada vez íamos mais longe, numa exploração sem
igual. Começámos a levar coisas para comer, água e um dia
encontrámos um riacho que corria e saltava por cima de uns
seixos brancos, com uma água tão límpida que dava gosto
olhar. Passámos também a ter outra praia privativa, onde
tomávamos banho e brincávamos todos os dias e depois
ficávamos ao sol para secar a roupa…
Um dia, a minha mãe entrou no meu quarto, olhou para
mim e disse: - Não percebo como está tão castanha, se ainda
não fomos de férias para a praia, até parece que está bronzeada
como no fim da época de praia…
Um dia fui apanhada pelo Chico que me disse: Menina, se prometer que não conta a ninguém, eu ensino a
menina a guiar. Tem que ser um segredo muito grande, por
favor menina. Atirei-me ao pescoço do Chico e dei-lhe dois
beijos nas bochechas enrugadas...
Eu era diligente e aprendi depressa. Foi o que valeu e
foi assim que o meu segredo foi descoberto!
Certo dia, o meu cunhado, que era médico e director da
Gafaria (casa onde os leprosos estavam instalados, longe do
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convívio com a restante população por causa do possível
contágio) que distava da nossa casa cerca de 300 kms, foi fazer
a visita mensal aos doentes, levar os comprimidos que eles
tinham que tomar diariamente. Nesta tarefa era acompanhado
por mim que, de luvas e de máscara, ajudava a distribuir os
comprimidos pelos doentes.
Sentia-me útil a ajudar aqueles infelizes, afastados da
família, a viverem no meio do mato, todos eles estropiados
pela doença. Causava-lhes surpresa verem uma criança branca
a tratar deles, a sorrir, a brincar com os mais pequenos,
jogando à bola, quando às vezes só tinham uma parte dos
pés… Levava no bolso rebuçados para lhes dar e brinquedos
para lhes deixar, livros dos quais eles só viam os bonecos
porque não sabiam ler e não podiam ir à escola.
Eu era uma amiga que aparecia, sem medo da doença, a
tratá-los apenas como amigos e ignorando os seus corpos
mutilados de que as pessoas fugiam. Eu não! Tinha já
consciência das suas carências e da importância de uma amiga,
de um sorriso, da aceitação.
Os meus pais tinham receio, mas como ia com o meu
cunhado e eu teimava tanto, acabava sempre por conseguir.
Até que numa ida à Gafaria, quando nos preparávamos
para os 300 kms de regresso, aconteceu um acidente. O meu
cunhado, ao entrar no Jeep, a porta fechou-se e quase lhe
decepou a cabeça do dedo polegar da mão direita. Desatou a
gritar com dores e eu, que em momentos de grande tensão
sempre consegui arranjar força anímica para agir primeiro e
ficar nervosa depois, fui à mala do carro buscar o estojo de
primeiros socorros, fiz-lhe um garrote no dedo, desinfectei
com água oxigenada, pus um penso, adesivo, fiz uma banda
com ligadura que lhe coloquei ao pescoço, com a mão à altura
do ombro e disse-lhe:
- Chega-te para lá que eu levo o carro!
Ele olhou para mim e respondeu:
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- Não me faças rir que estou cheio de dores.
Olhei para a maleta de primeiros socorros, peguei num
frasco de injecção e perguntei:
- Isto não é um anestésico?
- É! - respondeu ele.
Então peguei numa seringa, enchi com o líquido,
peguei em algodão com álcool e disse-lhe:
- Baixa as calças que eu vou dar-te uma injecção!… Já
te vi dar tantas injecções que sei bem o que fazer. Deixa-te de
fitas e vamos lá, tenho de te tirar as dores, até chegarmos ao
Hospital.
A minha determinação era de tal maneira convincente
que ele acabou por levar a primeira injecção das muitas que dei
depois nas férias, já ligeiramente mais crescida, quando aos 11
anos me propus ajudar no posto médico.
Assim, fui à mala do carro buscar uns cobertores para
me darem altura para ver a estrada, pus o carro a trabalhar e lá
fui eu a guiar 300 quilómetros até casa.
Chegámos sãos e salvos, graças a Deus e ao meu
grande amigo Chico!
Quando o meu Pai se preparava para querer explicações
de como e quando eu aprendera a guiar, o meu cunhado
agarrou-me, pôs-me o braço por cima do ombro e, com
lágrimas nos olhos, disse:
- Esta MIÚDA FOI UMA HEROÍNA! Tratou-me como
um profissional e veio a guiar 300 kms,…com nove anos.
Ninguém se atreva a dizer nada, ela só merece que lhe digam
obrigada.
Esta foi a primeira de muitas coisas que aprendi a fazer
graças ao meu feitio de exploradora, à teimosia e vontade de
aprender, à força com que me entrego a tudo, ao carinho que
ponho no que faço. Está-me na massa do sangue.
Gosto de solidariedade, amizade, companheirismo e
exijo reciprocidade.
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O pai e a mãe que tive a sorte de ter, que me aceitaram
com todos os defeitos, todas as qualidades e respeitaram
sempre a minha personalidade, no céu onde continuam o olhar
por mim, MUITO OBRIGADA.

(08/04/2016)
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Virgínia Saboia * USCAL, Nº 30
(Português na variante do Brasil)

Cosme
Entristeci-me com teus olhinhos tristes
E a tua meiguice cativou-me de pronto
Os teus olhos que deixaram os meus tristes
Num estalar de dedos os alegraram.
Foi amor à primeira vista
Teu olhar encontrou o meu
Tu sorriste, eu sorri
Tu me abraçaste
Eu te abracei
Não foi preciso palavra
O sentimento fluiu.
Teus magros bracinhos
Cingiram-me a cintura
E uma grande ternura
Fez-me chegar à altura
Dos teus nove aninhos.
Tu me pediste dinheiro?
Não!
Tu me pediste carinho
Houve entre nós uma súbita empatia
O que motivou-nos a fazermos
Mais tarde um piquenique
No gramado do parque.
Tu ganhaste uma amiga
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Eu ganhei um amigo
Tu me ensinaste
Que o ser humano tem coração
De pedra ou de “carne”
E na tua sabedoria infantil
Já experimentaste as duas situações.
Há muitos Cosminhos
Esperando um abraço!...
(08/04/2016)

Os Cheiros da Minha Casa
Minha casa tem muitos cheiros.
Ela cheira:
A amor
A aconchego
À paz
À saudade
A exílio
À distância
Às coisas que ficaram longínquas
Cheira também:
À minha Guiga
À minha Vivi
Ao meu Rubinho…
Cada um dos meus filhos
Tem o cheiro forte da saudade dos meus familiares
que estão do outro lado do Atlântico.
Cheira também a solidão.
Por muitas vezes sentir-me sozinha,
a pensar na vida que ficou para trás.
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Minha casa cheira a expectativa
pelos grandes desafios que enfrento.
Cheira ao meu Pluf (meu coelho), companheiro
que, mesmo com o seu silêncio,
entende-me, ouve-me e com sua limitada manifestação
dá-me carinho e faz-me feliz.
Minha casa cheira à natureza.
Lá fora tem o meu “Louva-a-Deus”,
abrigando pássaros sibilantes
e partilhando meus sonhos.
Minha casa cheira à natureza.
Tem um bosque no quintal que olho
e vejo-me a vaguear por entre suas árvores
e passear nas suas sombras.
Isto faz-me lembrar das árvores do meu outro quintal,
principalmente das minhas amoreiras.
Minha casa tem o cheiro da natureza
com minhas plantas a que dispenso todo o carinho
e elas embelezam-me a vida.
Minha casa tem muitos cheiros
Cheira à comida que faço
e ao café quentinho passado na hora.
Minha casa tem muitos cheiros…

(08/04/2016)
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Meu Louva-a-Deus
Esse não é teu nome (acho que és um pinheiro, porque
dás pinhas), mas eu te batizei de Louva-a-Deus, por causa de
tuas hastes abertas pró alto que parecem louvar a Deus em
oração.
Identifico-me contigo quando abro os braços para o
nosso Deus e louvo-o e agradeço-lhe pelo que sou e pelo que
tenho, quando reconheço minha pequenez diante da sua
grandeza e rendo-me à sua majestade.
Meu Louva-a-Deus, tu também és meu companheiro
das minhas vigílias e das interrogações que dirijo a Deus no
momento em que vivo.
Meu Louva-a-Deus, sei lá que nome tu tens, só sei que
és lindo, exuberante, amigo e ouves-me sem questionar, sem
criticar ou opinar. Apenas ouves-me e meu coração se abre
para o teu e eu te amo!
Quantas vezes mergulhei nas tuas folhas e vi-me lá
dentro contigo, bebendo da tua seiva, respirando o oxigénio
puro que me dás, mas nem sempre foi assim. Muitas vezes, nas
madrugadas, senti tua respiração carregada, tua sombra
sinistra, mas nem por isso deixei de te amar. Ouviste-me e
fizeste-me companhia, isso é o mais importante.
Obrigada, meu Louva-a-Deus, és amigo e és fraterno,
és muito mais presente na minha vida que muitos humanos e,
assim como fincas tuas raízes no seio da terra para tirar teu
sustento, ensina-me a tirar da vida o máximo que eu possa para
ser feliz, para que também eu alimente minha alma e meu
espírito com a seiva do amor, da humildade, do perdão e da
bondade.
Obrigada, meu Louva-a-Deus!
(08/04/2016)
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Boneco Inflável
O teu sorriso é maroto, os teus trejeitos muito
engraçados, tu me fazes sorrir!
Nesse torce e retorce ao sabor do vento que te dá vida,
tu conquistas quem passa e chamas o freguês.
A tua reverência é o melhor cumprimento. Como tu és
engraçado!
Boneco inflável… mais uma artimanha para estimular o
consumismo, mas para mim tu és especial. A minha alma de
criança te acha simplesmente lindo!
Teu sorriso é a própria felicidade, é um convite ao
folguedo. Para mim tu és muito mais que um boneco de
plástico, tu despertas o meu lado infantil. Na minha
imaginação de adulto pueril, tu tens vida própria. Vejo-te
muito além do que mostras. Dou-te alma porque representas
uma fase da minha vida, da minha infância longínqua, dos
meus bonecos de pano. Aqueles bruxinhos de cara lambida e
boca grande.
Boneco inflável, como tu és engraçado!...

(08/04/2016)
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Conceição Marques * Professora da USCAL *
A Nossa Terra
Todos nós somos de uma terra, de uma cidade, de um
país. Essa terra marca definitivamente as nossas características
físicas, culturais, linguísticas, religiosas e axiológicas. Não
seríamos quem somos se não tivéssemos nascido na nossa
terra.
A nossa terra habita dentro de nós para o resto da vida.
É como uma marca que nos distingue para sempre. É um filme
que temos gravado na memória e que revemos sempre que
necessitamos de encontrar a nossa identidade. Um filme sobre
a família, a infância, os natais, a casa dos avós, a escola e os
amigos. São sons, cores, cheiros e sabores que ficcionamos e
que sentimos como se fossem reais.
Foi na nossa terra que nos ensinaram a ser pessoas. A
orientarmo-nos por certos princípios e valores. A descobrir
quem somos e como devemos ser. É por isso que, nas férias,
ou sempre que podemos, corremos a visitar a nossa terra. É
uma forma de nos recentrarmos ou reencontrarmos. Podemos
viajar pelo mundo inteiro, mas é na nossa terra que nos
sentimos seguros e onde parece que até respiramos melhor. A
nossa terra é como seja a nossa casa.
A minha terra é única e de uma beleza ímpar. Foi lá que
aprendi a amar o céu, o mar, as flores, os campos, as caldeiras
e as lagoas. Que aprendi a gostar de ananás e de maracujá. De
doce de capucho e de amora. De cozido feito na caldeira e de
sopas do Espírito Santo. De inhame e de batata-doce. De bolo
lêvedo e de massa sovada. De lapas e de cracas. De queijo da
ilha e de licor de tangerina. E de tantas outras iguarias…
Na minha terra aprendi a enfrentar tempestades e
sismos. Aprendi que a natureza que tudo nos dá é a mesma que
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tudo nos tira, colocando-nos permanentemente à prova.
Aprendi a ser forte como os rochedos e a desafiar ventos
ciclónicos. A enfrentar as quatro estações num dia. A sair de
casa no inverno e regressar no verão. A admirar o sol nas
noites e o luar nos dias, como sugeria a minha saudosa
conterrânea Natália Correia.
Na minha terra aprendi a emocionar-me diante do
Espírito Santo e do Senhor Santo Cristo dos Milagres e a sentir
a beleza do pôr-do-sol como uma manifestação do divino.
Aprendi a ser feliz com pouco, mas a lutar sempre por muito.
A viver isolada e a apreciar o silêncio. A libertar-me através do
sonho e da poesia. Aprendi a aceitar a mudança e a imaginar
poder voar, qual andorinha em rota migratória, sempre à
procura de algo diferente, às vezes sabe-se lá do quê.
É bom termos uma terra que nos deu a vida e que
amamos. É bom termos uma mãe para cujos braços podemos
voltar, sempre que andamos à procura de nós próprios.

(08/04/2016)
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Rosário Pinto * Professora da USCAL
Quando o Quadro é a Vida
A vida de cada ser humano é um processo de
aprendizagem que se faz caminhando e experimentando, num
tempo que decorre entre o nascimento e o regresso ao ponto de
partida ou casa de origem.
A vida está espelhada em tudo o que nos rodeia. Cada
impulso, na direcção ao futuro, emerge através da acção do
poder de escolha, face às inúmeras possibilidades que a cada
momento dançam e passam, em velocidade alucinante, pelo
campo de atracção de cada um.
A cada fracção de segundo, as nossas decisões levamnos por determinados caminhos onde a vida vai acontecendo, e
isto é o verdadeiro “livre” arbítrio em acção.
A palavra “livre” está colocada em destaque, para
assinalar que essa liberdade pode não ser tão consciente como
se possa imaginar, dada a enorme influência que a carga
genética, familiar e social, exercem nas descargas emocionais.
Por isso, a grande necessidade de trabalhar arduamente no
desenvolvimento pessoal, para elevar a consciência e, desse
modo, melhor se poderem reconhecer os caminhos onde a
compreensão, a gratificação, o equilíbrio e o bem-estar estarão
presentes.
Como disse alguém que conheci há muitos anos, o
caminho tem mesmo de ser percorrido, mas far-se-á bem
melhor calçando um par de ténis confortáveis do que ter os pés
apertados nuns elegantes sapatos de salto alto.
Quantas vezes, ao longo da nossa vida, nos passam pelo
pensamento perguntas para as quais não encontramos respostas
satisfatórias ou quem questionamos não nos contenta com os
seus argumentos e justificações.
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Sentimos as incoerências das regras instituídas e,
quando nos encontramos em momentos reflexivos, aqueles
momentos que damos a nós próprios - normalmente quando
nos desviamos do amontoado de situações que criamos para
nos distrairmos -, para olharmos para dentro e para colocarmos
em causa os nossos objectivos e o porquê de tudo o que nos
toca e gira à nossa volta.
Perguntamo-nos, inúmeras vezes, se a razão da nossa
existência faz sentido, se a família que temos, a condição
social, a educação adquirida ou o espaço onde estamos
inseridos têm alguma regra justificativa que nos acalme o
pensamento. Interrogamo-nos sobre quem definiu as
características específicas que possuímos, que consideramos
mais ou menos penalizadoras, e se a vertente financeira,
condicionante de muitos dos nossos actos ao longo da
caminhada, foi definida pelo acaso ou por algum esquema de
poder controlador e opressivo, com objectivos bem definidos.
Alguns de nós, aqueles que mais vão sentindo as
questões sociais, questionam a situação dos pobres, dos
esfomeados, dos marginais, dos drogados, dos inúteis,
daqueles que consideram despidos de inteligência, dos
incapazes, dos avaros, dos maledicentes e dos doentes. Outros
questionam aqueles que parecem ter acesso fácil ao dinheiro e
a tudo aquilo que ele proporciona, questionam aqueles que se
posicionam no comando das empresas, dos grupos religiosos,
dos governos, dos grupos de pressão, enfim, do poder e da
capacidade de decidirem aquilo que influencia e define a vida
de tantos outros.
Quando surge um tempo de reflexão para pensarmos
sobre a humanidade, não se encontra qualquer tipo de
explicação para as desigualdades existentes e para as injustiças
que parecem tão visíveis e intoleráveis. Cada vez menos se
compreende que, no meio empresarial, religioso, social e
político, estejam muitos daqueles a quem não se reconhecem
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capacidades, nem intelectuais nem morais, para exercerem o
poder e para criarem as regras que influenciam e condicionam
o futuro. Também há quem diga não compreender o algoritmo,
se é que ele existe, da distribuição das oportunidades, porque
parecem não surgir em igualdade de circunstâncias para todos.
Aqueles que nascem de famílias com capacidade financeira e
com os canais de influências abertos, independentemente do
seu mérito, têm maior probabilidade de acesso a tudo aquilo
que muitos pensam ser a causa da felicidade. Alguns dos
simples e desconhecidos, como se ouve dizer, podem chegar
longe, onde os leva o coração ou a cabeça, mas necessitam de
esforço redobrado e muita sorte ou foram apoiados por obra e
graça do destino.
As palavras “SORTE” e “DESTINO” são velhas e
continuam a justificar, para muitos, tudo o que não tem uma
explicação linear.
Desde o momento inicial da concepção, o ser começa a
percepcionar todos os factos e as emoções daqueles que o
rodeiam e absorve, como uma esponja, tudo o que com ele
interfere, mesmo estando na barriga da progenitora.
Quando, depois do nascimento e da passagem da
primeira fase de vida, toma consciência da sua própria
existência, começa a questionar-se e a questionar aqueles com
quem interage ou alguma força superior invisível, à procura de
saber quem é e de encontrar uma justificação para a sua vinda
a este planeta azul, uma vez que se vai apercebendo de que não
possui um corpo físico eterno.
Assim, ao longo do tempo vai crescendo o corpo físico
e a consciência do mundo e de si. Cada um vai aprendendo na
escola da família, na escola do ensino oficial, onde os
professores têm um papel preponderante, na escola do
trabalho, da religião e da política e até na escola dos desejos.
Também se aprende na escola da diversão, do convívio, dos
relacionamentos, dos afectos.
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De acordo com as escolhas, o percurso vai-se fazendo e
cada um lida e sincroniza, melhor ou pior, as suas próprias
características com os ensinamentos que vai adquirindo, sendo
que umas são consequências dos outros e vice-versa.
Nesta experiência de todos os dias, é previsível que se
vão construindo sólidos ajustes interiores, emocionais e
espirituais, necessários à compreensão e integração no meio
em que se procura permanecer, por longos ou curtos períodos,
para que o equilíbrio psicológico conduza à sensação de bemestar consigo próprio, com tudo e com todos aqueles que estão
próximos, independentemente das situações a experienciar.
Se nos lembrássemos, em todas as circunstâncias, de
que estamos de passagem na Terra, não trazemos nada de
material e também não levaremos nada do que adquirimos, a
não ser a aprendizagem das experiências, talvez vivêssemos a
vida de outra forma para somarmos mais pontos positivos na
nossa caderneta.
De facto, todos procuramos alcançar o mesmo
objectivo, o estado de FELICIDADE, aquele estado que nos
faz sentir em paz, que nos deixa uma sensação de leveza e de
tranquilidade, que nos eleva ao ponto de nos sentirmos amados
por nós próprios, por todos os outros seres que nos rodeiam e
até pela natureza. A Felicidade faz-nos sentir como crianças,
inocentes, alegres e protegidos, deixa-nos com a emoção à flor
da pele, eleva-nos num flutuar orgástico como se todos os
nossos sentidos se unissem para vibrar em simultâneo numa
onda de prazer. E essa Felicidade depende de nós.
Desde o primeiro sopro de vida, abre-se a porta do
caminho a percorrer. Isso é inevitável, é um processo a cumprir
e não há volta a dar até ao dia do último suspiro.
A vida mostra-se como se estivesse à espera de ser
desenhada num simples quadro, representativo da dimensão do
planeta, e cujo espaço está à disposição para acolher a
criatividade do pintor.
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Se for desenhado ou pintado um traço ou mancha à
direita, o desenho será um, se o movimento for para a
esquerda, o desenho será completamente diferente, mas se o
rumo do lápis ou pincel seguir em frente, seguramente, outras
possibilidades aparecerão.
Cada pormenor, por mais insignificante que pareça, é
de extrema importância na construção dos momentos do
futuro, porque concorre para desenhar traços completamente
diversos e pinceladas de diferentes cores nas nossas vidas.
Foram as nossas escolhas que nos trouxeram até onde
hoje estamos, são as nossas escolhas que nos fazem estar no
presente e continuarão a ser as nossas escolhas que nos irão
transportar para o tempo futuro.
É o cumprimento da Lenda Pessoal, a única obrigação
que cada ser humano tem de seguir nesta sua passagem pelo
planeta Terra.
Como diz Neale Donald Walsch no seu livro “O Deus
de Amanhã”:
“Quanto mais souberes mais queres saber. Quanto mais
experienciares mais queres experienciar. Essa é a natureza da
Vida. A Vida procura mais Vida através do Processo da
própria Vida. Quanto mais depressa vibrar uma energia, mais
depressa irá vibrar”.
É neste processo de autoconhecimento e de aceitação
das limitações sentidas, focando-nos no melhoramento das
nossas acções, independentemente de tudo aquilo que nos
rodeia e testa, que estaremos aptos a trabalhar a consciência e a
fazer a diferença num mundo repleto de todo o tipo de
experiências.
Cada ser humano pertence ao todo universal, TODOS
SOMOS UM SÓ, mas cada um veio experimentar vivências
diferentes para se reconhecer como parte do TODO e
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acrescentar algo de positivo à prossecução e desenvolvimento
do Universo.
Não nos podemos esquecer de que, num momento do
tempo, fomos separados para fazer experiências nesta pele de
humanos e que a nossa responsabilidade é enorme, pois todos
os nossos pensamentos, palavras e acções são plasmados no
inconsciente colectivo e afectam o TODO.
Cabe-nos, assim, aprender a elevar a consciência para
que ela leve pontos positivos no regresso a casa e à família
universal.
(08/04/2016)
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José Lança-Coelho * Professor da USCAL *

“Au Complet”
Manuel Romão nasceu em berço de ouro, corria o ano
de 1880. Hectares e hectares com sobreiros e oliveiras a perder
de vista não lhe faltavam, o que se traduzia, anualmente, em
toneladas de cortiça e outras tantas de azeitona.
Filho único, foi apaparicado pelos pais em tudo, e
assim foi protegido de todos os problemas da vida madrasta.
Levou seis anos para fazer a Instrução Primária, num tempo
em que esta se estendia apenas por três. Sem nada a perder,
nem nada por que lutar, tornou-se cábula, indolente e com a
mania de que sabia tudo, como é característica de todos os
ignorantes.
Os extremosos pais fizeram uma festa, quando o seu
rebento entrou no Liceu, mas Manuel Romão, no fim do
primeiro período, não teve uma única positiva em qualquer das
disciplinas ministradas, nem em Ginástica, onde qualquer mau
aluno conseguia uma positiva, o bom do “Manelinho”, como
lhe chamavam, tirou uma “bicicleta”, como designavam a nota
oito, por ter duas rodas.
Tinha então catorze anos e o pai achou que era altura de
o meter no mundo dos negócios. Assim, quando chegou
Novembro, começou a ir para o “alagar”, receber a azeitona,
separá-la das muitas folhas que a acompanhavam, pesá-la, e
superintender todo o processo que finalizava nos milhares de
hectolitros de azeite que a herdade produzia. A campanha
ficava pronta em Janeiro, mês em que começava a venda do
azeite novo.
Entre o fim da azeitona e a extracção da cortiça que
começava por meados de Junho, estendendo-se até Setembro, o
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“Manelinho”, quase quotidianamente, montava no seu melhor
cavalo e ia até à cidade, Beja, confraternizar com os antigos
colegas de Liceu, quase todos filhos de lavradores ricos que
habitavam na cidade ou eram de terras próximas. Em breve, o
garotão arranjou uma namorada, rica e filha única como ele,
namoro que ambos os pais viam com bons olhos e, quando a
rapariga apareceu grávida, não se pensou em mais nada, vá de
os casar que se fazia tarde. E ao fim do tempo que a natureza
estipula para os nascimentos, nasceu um robusto pimpolho,
baptizado com os nomes dos dois avôs – Manuel José – para
não haver melindres entre os donos de duas fortes casas
agrícolas.
Após o
“casório”,
Manuel
Romão achou
desprestigiante continuar a viver na aldeia onde se situava o
seu monte e, com o dinheiro do pai e do sogro, mandou
construir uma enorme casa em Beja, onde passou a habitar
com a sua prole, entretanto aumentada com o nascimento de
uma “princesa”, como ele chamava à filha.
Quando não ia ao campo ver o andamento dos
trabalhos, entretanto já passara a administrar as propriedades
do sogro, tarefa que juntou à do seu pai, o “Manelinho”
passava os seus momentos de ócio à mesa do café “Luiz da
Rocha”, no centro da cidade, a tagarelar com os seus
conhecidos. A observação da clientela, a profusão da mesma e
o consequente dinheiro que desembolsavam levaram o seu
espírito de empreendedor a pensar na abertura de um café,
porém, com inovações diferentes da pacatez daquele que
frequentava. E, assim, começou a imaginar uma grande sala
com três mesas de bilhar, a que se seguiam as clássicas
mesinhas redondas para tomar café. Quando expôs a ideia à
sua mulher, esta sugeriu-lhe: “Escuta, Manelinho, se queres
fazer uma coisa diferente, porque não fazes um café, com um
hotel por cima? A cidade tem tanta falta de hotéis! Há só a
Pensão Rocha que, nem sei se tem águas quentes e frias…”
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O que a Bia sugeria era, quando agradava à opinião do
marido, uma ordem. E assim, no dia seguinte, começou a
procura do terreno onde se instalaria o “Hotel, Café Bejense”,
nome escolhido pelo pequenino Manuel José de um modo
peculiar que, a seguir se explica. Isto é, puseram no chão do
quarto do petiz várias tiras de papel com diversos nomes
escritos que, poderiam servir para a designação do novo
estabelecimento e combinaram que a primeira que ele
agarrasse seria o nome que poriam ao empreendimento. E o
Júnior começou a gatinhar para a tira, agarrando a que dizia o
nome já anunciado.
Por uma daquelas circunstâncias em que a vida é fértil,
ao lado do já citado café “Luiz da Rocha”, existia um prédio
degradado que o proprietário vendeu, logo que o Manelinho
lhe acenou com um maço de notas de conto de réis, que serviu
como sinal. E assim começou a ser construído o sonho do
jovem casal que, nove meses depois, era inaugurado com toda
a pompa e circunstância. Estávamos em finais do século XIX e
a próxima centúria anunciava-se com fausto e inovação. Foi
isto que fez o Manelinho pegar na sua Bia e irem visitar a
capital do universo – Paris -, tanto mais que, no fim de 1900,
foi aí inaugurada uma Exposição Universal, cuja principal
atração era uma enorme torre de metal que recebeu o nome do
seu construtor, Eiffel. Durante quinze dias, o casal Romão
permaneceu no burgo que é internacionalmente conhecido por
Cidade-Luz, e quando voltou, tornou-se o alvo da sociedade
bejense. O “Café Bejense” retirou os clientes ao seu congénere
que, embora mais antigo, não resistiu à curiosidade de todos os
que queriam ouvir as deliciosas histórias parisienses do
Manelinho. E foi aqui que o provincianismo, aliado a uma
estupidez natural (digamos assim) se começou a revelar,
tornando o grande empresário, alvo da chacota da classe média
alta bejense. Senão, vejamos as respostas que Manuel Romão
dava às perguntas que lhe eram feitas:
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- Escuta lá, Manelinho, o que mais te impressionou lá
nas Franças?
O Manelinho parou o olhar, fazendo uma retrospectiva
do que observara e, exclamou:
- Criancinhas, que não tinham mais de dois anos,
falando francês como se fossem adultos!
Contendo o sorriso zombeteiro perante esta resposta de
asno, outro assíduo frequentador do “Bejense” perguntou-lhe:
- E dentro da Exposição, o que achaste mais grandioso?
Aqui, o Manelinho nem pestanejou e atirou:
- As fontes!
- As fontes? – questionou o outro, surpreendido.
- Sim, a exposição tinha fontes por tudo o que era lado,
e julgas que estavam deitando água como cá? Nem uma, água
cria “arrans”, todas jorrando champanhe!
- Ah! – exclamou o outro, contendo o riso.
Como o clima de gozo aumentava, logo outro cliente
perguntou:
- Ó Manelinho, e foste a todos os locais de Paris?
E Manuel Romão, na sua simplicidade de provinciano
com muito dinheiro, respondeu:
- Visitei tudo o que havia para ver. Foram quinze dias a
palmilhar a cidade. Só não consegui ir a um lugar, porque o
raio dos autocarros que iam para lá, nunca paravam, embora
me fartasse de lhes fazer sinal.
- E que lugar era esse? – perguntou outro, entre duas
passas no charuto.
- Sei lá! Só sei que os autocarros que iam para lá, só
diziam “Au complet”!
Durante semanas, a visita do Manelinho a Paris serviu
de chacota aos frequentadores do “Hotel, Café Bejense”.
Entretanto, os anos foram passando e são muitas as histórias
que se contam de tal personagem. De todas, a minha preferida
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é a que se segue, e que é bem elucidativa da falta de tacto, da
rudeza e do provincianismo da personagem.
O Manuel José, Zeca para a família, filho primogénito
do casal, ao crescer foi-se apercebendo do desafogo económico
reinante e, tal como o pai, depois de frequentar a Instrução
Primária, não fez mais nada na vida, vivendo dos rendimentos
que cada vez eram maiores. Assim, ganhou o gosto pelo bilhar,
tornando-se um exímio jogador. Porém, o pai quando o via
nestas jogatanas com os clientes do café, saía-se sempre com
esta “linda” frase, carregada de sotaque alentejano:
- Zeca, larga o bilhar, deixa esses cabrões gastar o
dinheiro deles!
(08/04/2016)
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Os Encontros da Literatura
Do Muito que se Aprende!
Foi no ano de 2014/2015.
Começámos por um Manifesto.
Forte. Fortíssimo. Morra o Dantas! Pim!
E o Dantas teve claque! E o Dantas teve palmas! E o
Dantas agradeceu!
E ALMADA NEGREIROS também, no ORFEU de
que se comemoraram 100 anos.
Mas num instante veio RICARDO REIS, influenciado
pelos clássicos. “Ouvi contar que outrora...”
ZENÃO propondo regras de vida para alcançar a
felicidade e a sabedoria, e EPICURO afirmando que o Além
não existe e que a felicidade do sábio se realiza neste mundo.
O prazer é a sua regra! E seguimos na tranquilidade da alma,
na ausência da inquietação.
REIS, o heterónimo, que parece existir apenas em
função de um problema: a arte de viver que permita chegar à
morte de mãos vazias e com um mínimo de sofrimento. Poesia,
para ele, é música que se faz com palavras.
“Não me importo com as rimas. E há poetas que são
artistas”, disse o Mestre ALBERTO CAEIRO. Dor de pensar,
pensar e não compreender.
“Sou um guardador de rebanhos. Acho natural que não
se pense”.
Porquê enfrentar a realidade com filosofia?
“Não acredito em Deus porque nunca o vi”.
222

“Que mais sei eu de Deus que Deus de si próprio?”
“Há metafísica bastante em não pensar em nada”.
Pois é. Só que ALVARO DE CAMPOS diz que a
sensação é tudo. Ou melhor, “sentir tudo de todas as maneiras”
e a sua ODE é TRIUNFAL e dinâmica, em tumulto e a
civilização já é moderna. Futurista.
Mas também intimista, numa 3ª fase, mostrando
FERNANDO PESSOA mais nu.
“Nunca conheci quem tivesse levado porrada.
Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo”.
Num LIVRO DO DESASSOSSEGO vemo-nos
pertencendo a uma geração que herdou a descrença na fé
cristã, com BERNARDO SOARES.
“Pode explicar-me como é que a vida apareceu no
nosso planeta? “
Foi há três mil milhões e meio de anos” - disse a
CIÊNCIA.
Mas a fé, o MITO dizem-nos: “No princípio Deus
criou o céu e a terra”.
Interpretamos a realidade com diversos saberes, com a
diversidade dos contos, das histórias, das TRADIÇÕES, e
aprendemos com as FÁBULAS e os animais. Era uma vez...
“Um cão apanha um coelho, à margem de uma
ribeira...”
E as LENDAS com tantas histórias de santos, situações
mágicas:
“Estando eu à janela coa minha almofada,
Minha agulha d'ouro, meu dedal de prata...”
Já cavalgam os dias os TROVADORES, e os
CANCIONEIROS. Vivam os Amigos, vivam os Amores, o
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Escárnio e o Maldizer que em galaico-português se escreviam
e cantavam. Onde estava a sensibilidade feminina?
“De que morredes, filha
Levad' amigo...”
“Como vivo coitada, madre
Passou por aqui um cavaleiro …
“Ai fremosinha ...”
“Ai Deus, e u é ? “
Música, canto, dança, poesia voltam à corte com D.
Afonso V, o Africano. Já Ceuta era tomada, Alcácer Ceguer,
Arzila e Tânger… e seguia-se à bolina pela costa africana
procurando ouro e escravos.
“Meu amor, tanto vos amo, que meu desejo não ousa
desejar nenhuma cousa”.
Serões do paço. Jogos. Etiquetas. Galanteios. O Mundo
abria-se. Era o RENASCIMENTO.
“... ao cheiro desta canela o reino se despovoa” …
PERO VAZ DE CAMINHA levou-nos até ao
achamento do Brasil.
“Dali avistámos homens
praia…eram pardos, todos nus...”

que

andavam

pela

A carta assinada: “Deste Porto Seguro, da vossa Ilha de
Vera Cruz, hoje, sexta-feira, primeiro dia de Maio de 1500”.
Outras vozes:
“Não há terra onde todas as coisas sejam tão caras”.
Se algures a agricultura foi tida em desprezo, é … em
Portugal”

224

Os olhos estrangeiros viam Portugal assim no século
XVI. “Estou em crer que em Lisboa os escravos e as escravas
são mais que os portugueses livres de condição” escrevia o
humanista flamengo CLENARDO.
E GIL VICENTE? Entre Autos e Farsas, Barcas do
Inferno e Purgatório, Índias e Farelos, alcoviteiras, judeus e
escudeiros, seguimos os monólogos e diálogos das
personagens do ourives, mestre da balança e organizador de
autos, representações e folias.
São retratos vivos de certos tipos sociais da época.
Escarnecer, satirizar e provocar o riso era a ideia. E rimos
todos nós, sem regatear elogios a quem nos ensinava que a
cultura clássica ainda vinha aí, epicamente numa “história
concisa de Portugal”. E que os deuses dos olimpos se iam
misturar com este povo destemido (ou louco?).
CAMÕES é uma odisseia. Dos Lusitanos. Ai pobre
Viriato, quem lhe diria naqueles anos tão longe...
E de canto em canto desembarcámos bem perto de
Calecute - onde íamos buscar cristãos e especiarias - falámos
com o Samorim e arranjámos inimigos por causa do muito
comércio.
Neste momento já cruzamos de volta os mares do
Indico, onde Vénus nos arranjou uma festa numa Ilha dos
Amores.
Para o ano há mais. E sabemos que FERNÃO
MENDES PINTO está já preparando o seu embarque nos
navios que partem para um outro oriente. Japão.
E, tal como TORGA escreveu nesta bela língua
portuguesa:
“Hoje sei apenas gostar
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duma nesga de terra
debruada de mar”
2015

A Viagem Continua
“Já navega a nossa armada tão vistosa e colorida,
com tão nobre guarnição, ninguém a leva de vencida”.
(Carlos Tê)
Foi com Fernão Mendes Pinto que recomeçámos as
nossas conversas. Voltara ele há muito do Japão - e as
primeiras espingardas que os portugueses lá deixaram faziam o
espanto - quando o seu livro Peregrinação foi finalmente
publicado. Mas se a viagem é uma aventura sentida e
consentida então não há que duvidar “… quando às vezes
ponho diante dos olhos os muitos e grandes trabalhos e
infortúnios que por mim passaram …”. Cativos, tal como ele,
mas não vendidos, assentamos que “tomem os homens motivo
de não desanimarem com os trabalhos da vida para deixarem
fazer o que devem”.
E porque a literatura de viagens está ligada às
descobertas, o mundo abriu-se ainda mais, neste seguir dos
séculos. Camões fizera-nos voar numa Grande Viagem, e, nas
voltas do mar e nas voltas da terra, fomos mais além da Índia,
com tanto naufrágio sofrido, numa história trágico-marítima
bem definida por Gedeão que nos faz acreditar que “não se
nasce impunemente nas praias de Portugal”.
Por sermos quem somos, como portugueses tão
diversos e tão antigos, regressámos à historiografia medieval e
à interpretação maravilhosa dos acontecimentos na sociedade
de então. Imprescindível Fernão Lopes! O escrivão da verdade,
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não deixou de dizer que Lisboa era uma cidade de muitas e
desvairadas gentes, naquela época em que D. João I desejou
pensar Ceuta como o princípio de outras riquezas. E a Crónica
escrita no século XV, onde “o falso não quereríamos dizer,
como assim seja que outra coisa não é errar, salvo cuidar que
é verdade aquilo que é falso”.
A revolução da época era a 1383-1385 e Nuno Álvares
Pereira, que apoiava o Mestre, derrotou os castelhanos. E
contou-se do apoio dos ingleses e dos monumentos que se
fizeram em agradecimento da Batalha. Pedra rendilhada do
panteão da família de Avis.
Voltámos a falar de Camões. O Príncipe dos Poetas, lhe
chamou Diogo do Couto. Com a medida nova e com a medida
velha, Vilancetes, Cantigas, Endechas (“ai aquela cativa que
me tem cativo”) recreando as Cantigas de Amigo, encantados
com a sonoridade da lírica, sentimos cores e cheiros e amor e
desenganos de alma, “vi terra florida, grande dor colhi”. E a
música soou:
“Verdes são os campos, da cor do limão”
“De que me serve fugir,
de morte, dor e perigo,
Se me eu levo comigo?”
“Quem ora soubesse
Onde o amor nasce
Que o semeasse”
Porque, o “amor é um fogo que arde sem se ver”.
Mas o mundo é um desconcerto. Mudam-se os tempos
mudam-se as vontades. E aí está o Barroco. Espanto. Surpresa.
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A arte não se fixa no tempo certo dos séculos; longos e curtos,
vão-se equilibrando as linhas clássicas com a curva e
contracurva, o claro e o escuro. O excesso, o “horror do
vazio”, a teatralidade.
CARTA DE GUIA DE CASADOS. É um manual de
arte do matrimónio de D. Francisco Manuel de Melo.
Discurso doutrinário mas que fez sorrir e muito. Como tudo
parece distante e afinal tão actual ! E uns e umas
manifestaram-se, porque a mulher já não é assim e o homem
talvez também não. Visões optimistas, bem-humoradas,
atentas, de espantar, foram sendo enunciadas.
Porém, para uma outra doutrina, menos prática, mais
para os sentidos figurados, faltava-nos o Padre António Vieira
e a sua oratória. O Brasil, a Inquisição, a escravatura, os
ameríndios, os homens e os peixes. SERMÃO DE SANTO
ANTÓNIO AOS PEIXES …, já que os homens não querem
ouvir a razão, ou as razões, fala-se para eles. E seguimos
espaços e mares antigos, bíblicos, e vimos como os peixes
também por vezes não ouvem o que parece ser certo, e a nau,
ou a vida, incapaz de seguir um rumo certo, encalha em fundos
perigosos ou em areias movediças.
Escrita prodigiosa de Vieira, assim a definiram. Tanta
carta trocada, tanto saber. Tempos prodigiosos também, com
muita diplomacia atravessando as cortes da Europa e os
dinheiros vindos das pratas e ouros sul-americanos construindo
igrejas com muito dourado, muita pintura, muita representação
divina. Somos outra vez homens pequenos levantando os olhos
para o que de cima vem.
O espírito crítico do Iluminismo vai “lutar” contra esses
jogais verbais e tentar, através das assembleias de escritores,
restabelecer “a boa poesia e a verdadeira eloquência”.
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Culturas, modos de sentir e de estar face às muitas mudanças
das sociedades de então. A Arcádia Lusitana, no século XVIII
vai renovar as Letras com gente vinda de Coimbra. Mas o
léxico não se fixa por decreto. Acordos de ortografia ?
Carpe diem. Vive o momento, o dia-a-dia, o gesto
simples, e os clássicos de volta.
Impossível não retornar a gregos e romanos. Porque as
linhas são suaves e cheias de certezas e as vidas precisam disso
mesmo .
Da triste Dido
A alma aceitai,
Destes cuidados
Me libertai (…)

A sátira entra, alegre, especialmente com Nicolau
Tolentino, ao estilo de uma comédia de costumes que virá em
séculos seguintes.
“Corra, vizinho, corra-me esses dados,
Gritava um deles que nem bóia via(…)”
“O pai da moça, que era ginja honrado,
E o caso havia dias espreitava (…)”
Até à moda de vestir e pentear com um certo exagero e
aí … salta O Colchão dentro do toucado
“Chaves na mão, melena desgrenhada,
batendo o pé na casa, a mãe ordena
que o furtado colchão, fofo e de pena,
a filha o ponha ali ou a criada”
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Mas este Neoclassicismo vai debater-se com os
seguintes, os pré-românticos, que lutarão mais tarde e perderão
para os românticos e estes para os realistas e estes para os
modernistas, e assim vamos ter matéria e temas para o próximo
ano. E podemos sempre recomeçar porque a história da
literatura está ligada à nossa História e às geografias dos
nossos pequenos ou grandes mundos.

FIZEMOS MAIS UM LIVRO
DE HISTÓRIAS SONHADAS
MUITAS VIVIDAS E MUITO REAIS
… PRÓ ANO … HÁ MAIS !!!
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