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Mensagem do Presidente da União das Freguesias
de Carnaxide e Queijas e Coordenador da USCAL

Caras e Caros alunos,
Caras e Caros Professores,
Quatro anos, quatro livros, 60 professores, 600 alunos,
dezenas de passeios, dezenas de eventos, visitas temáticas,
algumas viagens, milhares de horas de aulas, milhares de
sorrisos, centenas de “bom dia” e “boa tarde”, três salas de
aula, cinco professores na comissão executiva e um
coordenador, três colaboradoras da Junta de Freguesia, um
Pólo em Linda-a-Pastora e vamos seguir em frente para que
2017/2018 nos traga uma casa nova!
Quatro anos e muitos poderão dizer “sou mais feliz
aqui em Carnaxide, Linda-a-Pastora e Queijas!” Quem se
lembra da nossa União de Freguesias sem a USCAL?!” Já é
difícil imaginar a USCAL sem os seus alunos e professores
que dão alma e vida todos os dias aos espaços por onde
passam.
A USCAL será sempre lembrada pela sua singela
constituição, pelo seu crescimento sustentado e pela
qualidade humana dos que a frequentam e ensinam. Três a
constituíram, 5 aprovaram e 13 viabilizaram, foram os
cidadãos constituintes, o executivo e a assembleia de
Freguesia de Carnaxide em 2012. A USCAL é dos que
sonharam, construíram e querem continuar a Fazer olhando
em frente com o sonho, mas com uma vasta obra de Vida, de
partilha, de solidariedade, de amizade, de felicidade.
Esperamos por si no próximo ano letivo e obrigado
pelo vosso apoio.
Jorge de Vilhena
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O sentir da Comissão Executiva da USCAL
Sebastião da Gama diz que pelo sonho é que vamos…
Parafraseando o poeta, nós, na USCAL, queremos ser
grandes e, assim, transformamos os nossos sonhos em
desejos e os nossos desejos em realizações.
Na USCAL atrevemo-nos a fazer, porque nos
entregamos de corpo e alma, e com a mesma alegria, àquilo
que desconhecemos e ao que é do dia-a-dia…
Assim, quando se juntam vontades, desenvolvem-se os
desejos e o sonho começa a desenhar-se, bem devagarinho,
receoso do sucesso e das luzes da ribalta. A pouco e pouco
ele vai caminhando e ganhando forma, vai fortalecendo o
jeito, vai-se construindo e reconstruindo num vaivém de
palavras, pensamentos e emoções.
Então, parece que tudo se movimenta e articula para
deixar marcas que se perpetuam nas dimensões do tempo e
do espaço.
É assim que a obra aparece, fruto do empenhamento de
quem vive para acrescentar mais-valia dentro e fora de si.
Na verdade, sempre que pensamos e fazemos o nosso
melhor, o sonho materializa-se. Foi assim que professores e
alunos da USCAL se juntaram neste livro para partilhar
saberes e emoções e encher o coração e a alma de quem
encontrar nele algum aconchego.
No sonho, como na vida, queremos sempre mais, pelo
que a materialização de um sonho nunca é, para nós, um
projecto acabado. Cada realização é apenas o mote para um
novo sonho, para um novo projecto.
Mas não nos satisfazemos apenas com o fazer mais.
Queremos também fazer melhor. Para tanto, fazemos a
avaliação daquilo que realizamos, traçamos novas metas e
desenhamos novas estratégias para a sua concretização. É o
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ciclo da melhoria contínua que também prosseguimos nos
nossos sonhos.
Na USCAL não nos limitamos a sonhar. Aqui
incentivamos as pessoas à solidariedade e procuramos
desenvolver entre todos o espírito de equipa. É desta forma
que a força de uns supera a fraqueza dos outros e, todos
juntos, vamo-nos tornando cada dia mais fortes.
A “união faz a força” e este livro comprova-o. Ele é
fruto do sonho de uns e da conjugação de vontades dos
outros.
Contudo, a partir de hoje, o livro deixa de ser de quem
o escreveu e de quem ajudou a materializa-lo. Ele passa a ser
de todos, de quem contribuiu para a sua realização mas
também, e fundamentalmente, de quem se atrever a lê-lo e a
torná-lo seu. Só assim, terão sido cumpridos todos os seus
objectivos.
Um grande bem-haja a todos os professores e alunos
que deixaram A COR DA SUA ESCRITA marcada neste
livro.
A Comissão Executiva da USCAL
- Clara Vitória
- Conceição Marques
- Maria Pereira
- Rosário Pinto
- Vitor Antunes
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Tornar o LIVRO nossa pertença
Os sonhos atravessam o tempo e semeiam lembranças.
São asas que voam antes de nascer o dia e se agarram à
cintura da eternidade. São ausências que chegam e se
desfolham, abrindo histórias de medos e deslumbramentos.
Colorimos a palavra e fizemos pontes. Agarrámos os
dias. Demos luz à estrela de cada um.
Agasalhámos as nossas idades. Afagámos o calor do
nosso abraço. Escrevemos os nossos sonhos. Libertámos o
nosso tempo. Fizemos da palavra o nosso colo e a nossa cor.
E a escrita em cor fez-se com as mãos de todos e
libertou energias sem nome, sem forma, sem raça que se
transformaram na presença viva do amor de cada um.
Vamos colorir o dia? Sonhar e viajar em nós?
Agasalhar as idades? Afagar o calor do abraço?
Vamos correr pelos recantos da imaginação para dar
asas às poeiras escondidas que se soltam tímidas e
amedrontadas pelo raiar dos novos tempos cavalgantes?
Solta-se um canto e o corpo respira a música das
palavras.
As palavras acordam a magia da escrita e cada uma
atraca num porto seguro para celebrar o dia em que o
aconchego é o abraço do azul infinito.
Assim aconteceu este livro.
Vamos abraçá-lo e torná-lo nossa pertença.

Emília Costa (profª na USCAL)
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Ana Carvalhais (aluna nº 84)

Humor e humores...
Porque me desperta bastante interesse, permito-me, de
forma simples e despretensiosa, discorrer sobre a Teoria
Hipocrática dos Humores (T.H.H.), sendo que referir Humor
obriga-me escrever sobre o autor da teoria.
Hipócrates, médico grego dos SÉC.V a IV a.C., nasceu
e cresceu na ilha de Cós onde cursou e exerceu a medicina e
granjeou grande prestígio; avesso a honrarias, Hipócrates,
mudou-se com a família para Tessália, no norte da Grécia,
onde continuou a desenvolver a sua actividade.
Sistematizando os conhecimentos básicos da Medicina
deixados pela escola de Esculápio, médico anterior a ele
fundador da Medicina, Hipócrates investigou, registou e
divulgou saberes médicos de reconhecido valor científico, à
época. Tais conhecimentos estiveram, por mérito próprio, nas
primeiras linhas de formação das várias gerações médicas
que se lhe seguiram. Figura eminente na sua área de
actuação, Hipócrates foi considerado o “Pai da Medicina”,
até finais do SÉC. XIX.
A Teoria Hipocrática atribuía grande importância à
dimensão natural do Universo: o Homem, de natureza única e
individual, explicava-se através dos seus quatro humores,
enquanto a Natureza/Physis, seria capaz, por si mesma, de
corrigir desmandos e afecções.
O poder outrora imputado à Physis implicava maior
saber e empenho dos Físicos/Médicos e demais profissionais
de saúde; trabalhando em estreita ligação com as Leis da
Natureza, cuidavam reforçar as capacidades de defesa do Ser
Humano, por forma a prevenir e tratar “desvios” passíveis de
causar doença - desde que os Humores mantivessem as suas
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qualidades recíproca e proporcionalmente equilibradas,
acreditava-se que o Homem tinha Saúde.
Segundo a T.H.H., no organismo Humano circulam
quatro humores principais: sangue, fleuma(2), bílis
amarela(3), bílis negra; a cada um destes humores
corresponde um dos quatro elementos primordiais existentes
na Natureza, tidos como essenciais à vida - ar, água, fogo,
terra, percebidos nas qualidades quente, frio, húmido, seco.
Da mistura proporcional, equilibrada e qualificada dos
Humores, resulta o Temperamento/crase - o bom ou mau
Temperamento será igual a boa ou má Saúde!
Porém, para responder às exigências do meio onde a
existência decorre, o Ser Humano é compelido a agir e reagir
através de paixões, entusiasmos, desânimos, ajustes e
desajustes, desenvolvendo e apresentando, por vezes,
desequilíbrios temperamentais: os humores, desequilibrados,
por excesso de uns e/ou carência de outros, desqualificam o
Temperamento. E então, segundo a T.H.H., o Homem
adoece, “o Temperamento está em permanente esforço de
reequilíbrio, processo não isento de riscos, decorrentes de
alterações nocivas ou processos degenerativos”(4).
Embora nos pareça arcaica, hoje em dia, a possibilidade
de explicar a doença através da velha T.H.H., verdade seja
dita, invocamo-la, quotidianamente, sem que de tal nos
dêmos conta, ao referir os estados d’alma que nos assistem e
acometem! Quando dizemos “estar de bom ou mau humor”,
falamos do Temperamento, momentâneo ou habitual, e
reportamo-nos a Hipócrates. Por que não!? Humor e
Humores, porque sim!
Mau Humor, segundo a T.H.H.:
Sofrendo um desajuste negativo e importante do ponto
de vista emocional, o Homem, (no sentido lato do termo, leiase), inflamado e plectórico, dado o sangue circulante ter
perdido consistência normal por excesso de liquidez, entra
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em desequilíbrio! Tentando reequilibrar esse humor, acorre a
fleuma neutra e passiva umas vezes, disparatada e agressiva,
outras tantas, tornando imprescindível a presença, sempre
empenhada e amarga, da bílis amarela a qual depressa se
torna bílis negra, colérica e agastada! Não conseguindo
inverter o curso do acontecimento, nem sequer recorrendo ao
poder dos constituintes primordiais da natureza, ar, água,
terra, fogo, a continuidade do desequilíbrio precipita a
explosão de Mau Humor!
Após de ter entrado em disrupção e insubmissão de
Humores, o HOMEM, de pavio curto, sem ar não respira,
sem água não apaga o fogo, sem terra perde o chão - pés em
riste, deteriora-se-lhe a razão, tolda-se-lhe a visão, surgem
desvios comportamentais de maior ou menor gravidade, de
acordo com o Temperamento!
Nota: Conviria sabermos se o diagnóstico se nos aplica!
Humores não controlados despoletam energias negativas,
fazem “perder estribeiras” ao mais pacífico Cidadão!
“A vida é breve, a arte é longa, a ocasião fugaz, o
julgamento difícil”.
Hipócrates

(1) - Humor - Fluído contido no corpo humano / significação hipocrática
(2) - Fleuma - frieza de ânimo, passividade, paciência;
(3) - Bílis - líquido amarelo esverdeado segregado pelo fígado, tem sabor
amargo;
(4) “Medicina, Cinco mil anos de avanços”
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O tecer do pão de Josefa
Acordava ao barulho da peneira que Josefa fazia
deslizar na calha de madeira, apoiada de uma a outra borda
do alguidar de barro. Sincronizadamente batida, a peneira,
coando a farinha grosseira e encardida, retinha o farelo na
rede - um pó branco e fino caía, amontoando-se no fundo do
alguidar.
Singular e único, aquele alguidar de barro vermelho, as
múltiplas beliscaduras do vidrado, credenciavam-lhe a
velhice – credencial igual, tinham os cabelos crespos e
encanecidos de Josefa...
Gostava de a ver fazer o Pão que comíamos, vê-la
ataviar-se: primeiro o avental branco, um triângulo de tecido
a cobrir-lhe a cabeça, as mangas arregaçadas pelos cotovelos,
cobertas com os “manguitos” a que, Josefa, encostando a
testa e limpava o suor. No forno, a água da panela aquecia, ao
mesmo tempo, a lenha de azinho ardendo, estralejava feliz,
soltava fagulhas, como se foguetes fossem!
Começava por abrir um espaço côncavo na farinha,
deitava-lhe, displiscentemente, uma mão cheia de sal, o
bocado de fermento deixado a levedar desde a semana
anterior, água morna sobre o fermento, por forma a desfazêlo, emulsionado na farinha. Mergulhando os braços no
alguidar, mãos fechadas em punho, Josefa socava, forte e
feio, a promessa prematura e informe de Pão. De quando em
quando, levantando uma e outra porção, Josefa, dava-lhe duas
ou três batidelas secas contra as paredes do alguidar,
sobrepunha-a sobre a outra massa, até obter consistência
moldável.
Cabeça alvacenta do pó da farinha, cansada e suada,
Josefa enxugava ao manguito o suor do rosto e pescoço,
encharcados e vermelhos do esforço! Depois de polvilhar
com farinha a massa inerte, dedos das mãos entrelaçados,
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braços curtos e roliços a sopesar-lhe o ventre volumoso, ela
rezava baixinho uma curta e estafada oração: - S. Vicente te
acrescente, S. João te faça Pão.
Panal branco e dois cobertores, braseira por baixo nos
dias frios de Inverno, castamente coberta e quente, a
promessa de Pão descansava e crescia: far-se-ia anunciar,
espreitando pelas bordas do alguidar. Dizia-se, então, pronta
para ser tendida!
Josefa cuidara de aquecer o forno, tinha a tábua
tendedeira a postos, a farinha ao lado; retirando bocados mais
ou menos iguais da massa levedada, moldava-os, sendo que,
mais ou menos a um terço do seu comprimento, mercê de um
rápido e subtil estrangulamento, Josefa, configurava-lhes uma
“cabeça”, forma própria do Pão Alentejano!
Ela já cuidara de varrer e de arrefecer o lastro do forno:
“caldeado”, aguardava somente a chegada dos pães.
Desequilibrados na velha pá de madeira, esbeiçada e
enfarinhada, eles escorregavam para o forno que os
aguardava!
Após derradeira “encomendação”, Josefa fechava-lhes
a porta - mesmo sem relógios por perto, sabia as horas de
retirar o Pão! Acredito que Josefa era mágica, fazia magia!
A sós com os seus propósitos, face distendida e feliz,
um brilho especial nos olhos, desgrudando as raspaduras
ainda agarradas às paredes do alguidar, Josefa, juntando-lhes
banha, açúcar amarelo, casca de limão e canela, moldava
depois outros pães, pequeninos, que entravam no forno
quando o Pão grande e sério de lá saísse!
À hora do lanche, éramos oito irmãos, tínhamos à
espera um pãozinho quente e doce. Desigualmente reboludos,
pareciam de brincar! Rescendiam a canela, escondiam um
travo a cravo - assinatura dela, a Josefa!
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Recordo esse PÃO, rendado e leve, tecido a ponto fino
por tuas MÃOS, macias e deformadas. Tenho saudades de ti,
minha inesquecível Josefa.

Por falar disso...
Querendo-me só, naquele dia e naquele pequeno
pedaço de areia da praia, incomodou-me haver outra pessoa
disposta a partilhar o mesmo espaço.
Esquálido, túnica branca vestida, turbante da mesma
cor, olhos escondidos por óculos escuros, a boca perdida por
entre as barbas do homem!
Sandálias de couro calçadas, passo estugado areia fora,
o sujeito seguiu, rumo à estrutura geométrica existente, para
defesa das dunas artificiais, elevando-se à altura da
“paliçada” e senta-se no ângulo resultante da confluência de
dois dos lados! Só depois perceberia por quê!
Erecto, cabeça erguida, cruzando as mãos sob os
joelhos de forma a manter as pernas flectidas, impávido e
sereno, parecia distante; porém, olhando-o com atenção,
percebia-se-lhe o arengar, leve e continuado de qualquer
ladainha, quiçá algum pensamento por demais repetido.
Pregador com a missão de perdoar pecados aos veraneantes,
espojados, sem falsos pudores, nas areias macias daquela
praia? Talvez! Quem sabe, ao mesmo tempo, esconjurava
tentações da própria alma, fáceis de ocorrer no lugar
escolhido para o seu meritório ofício - ”onde Deus quer o
demo jaz” – conjecturava eu, a sós com os meus inexistentes
botões.
Embora parecesse alheio ao que o rodeava, o sujeito,
mantinha uma pertinaz curiosidade sobre tudo o que na praia
se movia! Vendo-o, conseguia intuí-lo, particularmente
atento, a quem no seu reduzido biquíni ou calção, se
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entregava aos benefícios e malefícios do sol, escaldante
naquele dia!
Enquanto isso, sob intenso calor, vestido da cabeça aos
pés, esfingicamente sentado, a figura de branco vestida ali
ficara, no mesmo lugar sobranceiro à praia! Incomodava-me
o posicionamento invulgar da criatura – sentia-me
escrutinada, chegara primeiro, quisera lugar longe de todos...
se pelo menos conseguisse ver-lhe os olhos... espelho da
alma, dizem!
E se, por hipótese, eu, criatura de bem, fosse
considerada “factor de tentação” por aquela outra criatura, ali
tão próxima de mim!? Quietinha, recolhidinha, sentadinha na
areia, vestidinha com um discretíssimo fato de banho de cor
azul-escuro, “gola até ao pescoço”, alguém, me atribuiria
outro propósito, a não ser querer ter sol na minha pele, numa
manhã de Verão?!
Sendo ele a minha mais próxima e única vizinhança,
não saíra vocábulo da minha boca, muito menos da boca
bizarramente escondida pelas barbas grisalhas da surreal
aparição. Singular figura, singular a proximidade!
Não, nada falámos durante as horas em que mudamente
nos vigiámos!
Se, de facto, tanto me incomodava a situação, por que
não tentei mudá-la, ser pró-activa, entabular uma primeira
conversa, inquirir motivo e propósito. O Homem apresentarse assim, numa praia... àquela hora, daquela forma... Talvez
ele se dignasse dar-me uma explicação, simples e comezinha
a ponto de me fazer reflectir – tiraria os óculos, ler-nos-íamos
a alma, poderia ver-lhe os olhos, negros e profundos de
Mouro perdido nas areias da praia mundana e pecadora,
contrária à ortodoxia da doutrina professada?
Talvez o Homem de branco vestido procurasse saber
usos e costumes da Nação que o acolhe, quisesse, com tempo
e vontade, fazer deste lugar que é Portugal a sua Pátria
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adoptiva, amando-a e respeitando-a, como tal? Como saber,
se não ousei apresentar-me, questioná-lo, falar-lhe disso?
Pensando bem, foi bom conhecê-lo mesmo que de
forma não convencional! Sinto-me hoje melhor pessoa,
questiono-me, muitas vezes, permito-me falar disso a mais
gente, digo-lhes haver criaturas no Mundo que, embora
pareçam estranhas, ensimesmadas e distantes, estão ali, ao
nosso lado, mais próximas do que julgamos! Próximas de
mim...
“Nada és verdad ni mentira, todo és del color del cristal com
que se mira...”
Lei Campomor, poeta espanhol
(25 de Julho de 2015)

Short história de uma abelha
Uma jovem abelha não quisera saber do convite que o
sol manhã cedo lhe fizera: deitada e sonolenta, não cuidara de
polinizar flores e frutos, nem sequer beijar um ou outro
pescoço incauto e macio, como em outros dias lhe apetecera
fazer.
Na colmeia, doce e compacta como uma broa castelar,
a Rainha, acrisolada em seu trono favado e doirado, coberta
de finos panos, tentava em vão domesticar o temperamento
impetuoso e irascível, apanágio dos monarcas. Convocadas
aias e damas de companhia, mandou que lhe fizessem
cócegas nas patitas, cafoné no pescoço. Tentaria abstrair-se
do incumprimento reiterado da sua mais jovem obreira,
outrora diligente e cumpridora...
Conjecturava mil motivos para tanta preguiça e soneira
da serviçal! Deixar-se ficar recolhida até tarde... não ir
trabalhar, como habitualmente?! Por quê, perguntava-se, mas,
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por mais voltas que desse aos minúsculos neurónios, não
encontrava explicação para tamanha falta de respeito.
Uma dama de sua confiança fora, por sua ordem,
acordar a obreira, mandá-la sair da cama, dando-lhe tempo
para se apresentar ao beija-mão real, pedir desculpas, quem
sabe a bênção, antes de ir trabalhar...
Porém, nada tendo sido resolvido por interposta pessoa,
sabendo-se credora de obrigações não delegáveis, decidiu, ser
ela própria, rainha aclamada por maioria de zumbidos, a ter
de castigar a insolência inusitada da loira e estouvada
Guanita! Despojá-la-ia de todos os privilégios: subsídios de
sobrevivência, natal e férias, cuidados médicos gratuitos,
renda bonificada no complexo habitacional destinado a
obreiras fiéis e diligentes. Seria simplesmente banida da corte
e perderia as medalhas por bons serviços prestados até então.
Rainha que se preze castiga, castiga mesmo!
Obrigada a suportar o manto, pesado e rasteiro, a
soberana caminhava, vagarosa e solene, por entre os
corredores melíferos da colmeia, iluminados por archotes
refulgentes e fumarentos. Os íntimos receios de ter de
despedir Guanita angustiavam-na; valia-lhe o pajem, ao seu
lado carregando ceptro e coroa.
Chegada que foi à camarata das servas, a rainha, mãe e
mestra de toda a uma legião esforçada, agitou as asas sedosas
- a mais majestosa forma encontrada de se fazer ouvir – sem
que vislumbrasse sequer, o leve ramalhar das antenas de
Guanita! Exasperada, esquecendo a sua refinada educação,
mandou a compostura às urtigas e gritou:
- Como te atreves a ficar deitada?! As tuas irmãs
saíram de casa mal o astro rei despertou! Já poisam nos
jasmins, nas roseiras, no alecrim que doira os nossos campos!
Zunem e voam, sem canseira! Sai, vai providenciar o teu
sustento, malandra! A Primavera passa rápida e o Verão
pouco dura!
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A obreira, disposta a não ouvir, deu meia volta no leito,
não tugiu não mugiu! Mal sabia a rainha que a sua desleal
servidora, nessa mesma noite, entrara pelo portão fundeiro,
muito tempo após o toque de recolher, mas antes do toque da
alvorada! A patrulha de ronda não a vira escalar as ameias,
esgueirar-se pela primeira janela que encontrara, pois há
sempre janelas abertas nas fortalezas mais bem defendidas!
Não era a primeira vez! Guanita, misturava-se à ralé,
fugia-lhe o pé p’rá chinela, gostava da gandaia, curtir
baladas, noite fora! Naquela outra noite de forrobodó,
Guanita, além de baladas, dançara fox-trots, tangos,
zarzuelas, até marchas fúnebres, tudo o que foi batida, ela lá
estava, zumbe aqui, zumbe acoli, ela e um atraente zangão,
francês se dizia, por quem ela facilmente se perdera de
amores...
Sem imaginar os “sacrifícios” por que passara a sua
obreira, a rainha das abelhas, enfurecida, pelo desrespeito
demonstrado, resolveu agir sem mais demora: desfazendo-se
do pesadelo do manto, encaixou os óculos logo atrás da ponta
do ferrão, não fosse falhar o castigo, flutuando suavemente
acima da abelhinha, baixou as suas delicadas pinças e, zás,
desferiu uma valente ferroada, mesmo ali, na coxa
torneadinha e peludinha da discípula dorminhoca. Acordada,
mal refeita daquele despertar dorido e manhoso, a jovem
abelhinha levantou voo, fugiu de novo, agora com justa
causa, por uma outra janela aberta também! Quem sabe, a
nossa abelhinha coquette e curtidora de amourettes, foi, de
novo, parar aos braços musculados e tatuados do zangão
francês, dizia-se, galant e amoureux, zumbidor glicosado,
bem meloso.
Ignoram as rainhas que até mesmo as abelhas se apanham...
com mel...
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Só poderia chamar-se Fátima…
Fora educada para ser boa menina,
ter maneiras e propósitos, compaixão,
aprender a doutrina, rezar muito bem,
fazer a primeira comunhão!
A Mãe, mulher piedosa, lhe dizia
rezar para agradecer,
dois Pai-Nosso e três Avé Maria,
antes de adormecer...
Distraída, jeito que até hoje mantém,
Fátima-Menina, dia sim, dia não
... rezar, procrastinava!
(...) Quando o sono, fazendo-se anunciar
tentava fechar-lhe as pálpebras,
Fátima, de olhar vagamente adormecido,
na sua mais angélica candura, negociava:
Jesus, perdoa, não contes à Mãe!
… Faz de conta que hoje é ontem, s’tá bem?!

Minha colega, Aida
Quando por vezes conversamos,
Ela, frágil e pequenina,
ali sentada ao pé de mim,
com seu jeito de menina indefesa.
Aida, princesa etíope
por amor de Radamés,
cativa parece,
Gentil avezinha implume,
sabiá, uma andorinha.
Protegê-la, me apetece!
25

Clara Vitória (profª. na USCAL)

Segredos
Era às 8:45 da manhã, que eu iniciava a minha viagem
diária, separava-me uma distância de quilómetro e meio da
minha casa até ao meu trabalho.
Era um percurso que eu fazia todos os dias, verão e
inverno com chuva ou com sol. Havia eléctrico, mas o tempo
de espera na paragem era por vezes tão grande, que eu punha
a minha decisão em acção e pés a caminho. No percurso até
ao meu trabalho tentava chegar primeiro que o eléctrico,
acelerava o passo e lá ia eu… Na verdade, com o tempo, cada
vez fazia o percurso mais depressa. Nem me dava conta na
altura de que estava a fazer aquilo a que agora chamam de
caminhada e melhoria de tempos, linguagem da actualidade
em que se tornou moda frequentar ginásios. Naquela altura eu
tinha outros objectivos… Quando chegava à minha
secretária, abria a gaveta e metia os três tostões numa
caixinha. Era o valor do bilhete do eléctrico para o meu
percurso e agradava-me a ideia de fazer mealheiro. Aliás,
acho que toda a vida até agora me encanta os mealheiros. Por
vezes nem sei o que vou comprar, mas uma coisa é certa, ver
somar moedas cria em mim uma satisfação sem explicação.
A Primavera já se instalara, havia no meu percurso
várias casas com jardins. Enquanto caminhava, via as rosas,
os cravos e outras flores passarem pelos diferentes estádios
de desenvolvimento. E o que eu gostava de deitar a mão
àquelas de que mais gostava. Assim, a jarrinha que estava em
cima da minha secretária tinha sempre uma ou várias flores
que faziam as minhas delícias e as dos meus colegas de
trabalho que desgraçadamente viajavam de carro ou de
transportes, numa correria e com atrasos nem sempre
desculpados pelos superiores, com a agravante de que o
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colorido e o aroma das flores só existiam na minha secretária,
não falando da tal caixinha que eu em segredo guardava na
gaveta e onde as moedinhas se aconchegavam umas em cima
das outras e cresciam todos os dias. Na verdade, os meus dias
começavam sempre com a minha caminhada e assim tinha
tempo para colocar o meu dia em ordem.
Hoje sei como era bom chegar ao trabalho. O porteiro
era já a 10ª pessoa que eu cumprimentava, pois pela rua ia
saudando as pessoas com quem me cruzava, cada dia que
passava cresciam as saudações. Ia-me tornando assim cada
vez mais conhecida no meu percurso. Chegava bem-disposta,
alegre e comunicativa. Aproveitava o tempo de caminhada
para falar comigo a sós, muitas vezes eram conversas tão
minhas que era difícil partilhá-las com outras pessoas.
Recordo aquela manhã em que, tal como em todas as
outras, lá ia eu…
Sempre fui vaidosa. Tinha agora umas roupas novas,
coloridas, próprias para a época. Havia já vários dias que, no
meu percurso, não ia sozinha. Tinha uma companhia secreta.
Primeiro como que a medo que alguém descobrisse, na
realidade sentia-me diferente, queria guardar aquele assunto
só para mim, não iria dar a conhecer a situação tão cedo, era
preciso ter alguma contenção, mas como era bom!
Agora eu tinha com quem falar, com quem partilhar as
minhas coisas! Aliás, como até hoje, falo pelos cotovelos e na
altura quem falava também era eu…. Falava, falava, ria e às
vezes a alegria era tanta que as lágrimas quase me saltavam
sem que as pudesse conter.
Mas… naquela manhã tudo se tornou um pouco
diferente. Ainda hoje me pergunto que cheiro era aquele que
me vinha ao nariz? Que silêncio era aquele que eu sentia à
minha volta? Creio mesmo que os “bons dias” de saudação
foram menos, não passou nenhum eléctrico, nem para cá nem
para lá, durante todo o tempo do meu percurso.
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Ao passar pela casa do Sr. Marques, resolvi esticar o
braço no gradeamento do muro do jardim e apanhar um
cravinho vermelho raiadinho, com uma lista branquinha na
parte de cima das pétalas. Já tinha colhido um dias antes,
coloquei-o dentro de um livro que andava a ler, para marcar a
página em que parava a leitura de toda aquela panóplia de
informação desconhecida e que eu fazia questão de aprender.
Bem… o livro cheirava tão bem àquele cravinho
guardado no seu interior que quase me denunciava!
Sim, porque o Sr. Marques era o Chefe da secção de
pessoal da empresa. Uma figura com cerca de “muitos anos”,
de estatura alta, magro, dedos compridos, que usava uns
sapatos que rangiam conforme dava passadas no corredor
entre o gabinete dele e o do nosso director.
Ora, se o Sr. Marques reconhecesse aquele cheiro e o
identificasse com o cheiro dos seus cravos, eu estava “feita”,
seria uma vergonha para mim, ser alvo de algum reparo,
mas… a vontade de ter uma flor comigo era tanta que
superava o receio de ser descoberta.
Mas naquela manhã, vá-se lá saber porquê, resolvi
assumir o meu desvio e lá fui eu com a minha aquisição na
mão.
Quando cheguei à empresa, o Sr. Zé porteiro estava
num alvoroço e estava pouca gente na empresa, não havia
transportes.
Sem entender aquela aflição, segui pelo corredor, entrei
no meu departamento e sentei-me na minha secretária.
Fazia parte da companhia da minha jarra de flores um
pequenito rádio a pilhas que eu ligava quando chegava e
desligava quando saía. Eis que a música que tocava era
estranha, passados uns minutos ouvi uma voz meio grossa
com um discurso um tanto confuso para mim, mas consegui
entender que alguma coisa de muito importante se passava.
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Saí para o corredor e lá fui eu ter com o Sr. Marques
duas portas a seguir à minha, para ver se percebia bem o que
se estava a passar…
O pobre andava como um tonto, em pé, dava passos da
janela até à secretária, da secretária até à janela e dizia:
- Uma REVOLUÇÃO!!
- Está a acontecer uma REVOLUÇÃO!
- VERDADE? É uma Revolução?
Lembro-me que agarrei a minha barriga e comecei a
chorar e a gritar….
- Já posso ter um FILHO HOMEM, porque não vai
para a Guerra!
Passados todos estes anos, ainda estou a ver a cara do
Sr. Marques a olhar para mim com um ar de espanto. Afinal
eu estava grávida e não tinha comunicado à secção de
pessoal.
Nesse dia, o cravo raiadinho e cheiroso ficou na minha
jarra à vista de todos, e eu feliz, alegre e descarada sem
receio do reparo do Sr. Marques!!!

(Maio de 2017)
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Nós mulheres
(08/Março/2017)

Tivemos uma só chucha!
Brincámos com
Tachinhos e trapinhos.
Vestimos e despimos Bonecas.
Fizemos teatros,
teatrinhos.
Comemos laranjas
só no Inverno,
figos no S. João,
nêsperas na Primavera,
melão e melancia,
só no Verão.
Bebemos leite da vaca,
água da fonte
e da torneira.
Vestimos batas brancas
na escola.
Escrevemos num quadro
com giz,
aprendemos a cantar
a tabuada,
fizemos exame
da 4ª classe.
Tivemos o 1º relógio.
Vimos a 1ª televisão.
Namorámos às escondidas,
escrevemos cartas de amor,
aerogramas também.
Fomos madrinhas de guerra,
namorámos gente da tropa,
tirámos carta de condução.
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Fizemos e bordámos
o enxoval,
vestimos minissaias,
e calças à boca-de-sino.
Acompanhámos um país
a emigrar.
Tivemos conta bancária.
Comprámos casa.
Decorámos móveis
com bibelots e napperons.
Fizemos campismo.
Passamos férias
no campo e na praia,
dormimos em hotéis,
tivemos filhos e filhas,
Tivemos passaporte.
Agora
governamos as nossas dispensas,
somos cozinheiras,
psicólogas, amigas,
conselheiras.
Não importa a nossa idade,
Damos Amor,
carinho e atenção,
somos mulheres,
MULHERES em LIBERDADE!
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Conceição Marques (profª. na USCAL)

A passagem do tempo
Os olhos são o espelho da alma, mas o rosto é o espelho
da passagem do tempo nas nossas vidas.
Todos nós, quando acordamos, temos por hábito
olharmo-nos ao espelho, nem que seja para ver se o sono foi
reparador.
Como se trata de um gesto repetitivo, normalmente não
damos importância (ou não queremos dar) às marcas que a
passagem do tempo vai deixando no nosso rosto.
Mas há sempre um dia em que acordamos e nos
olhamos ao espelho de forma diferente. Nesse dia,
apercebemo-nos de que as rugas à volta dos olhos
aumentaram e que os cabelos brancos se multiplicaram na
nossa cabeça.
São os sinais da passagem inexorável do tempo nas
nossas vidas.
É por isso que algumas pessoas não gostam de se olhar
ao espelho. Não suportam ver perdida a imagem da juventude
de outrora. Outras, ainda, tentam recuperar essa imagem
através do bisturi. O objectivo, esse, é sempre o mesmo:
recuperar a juventude perdida.
Porém, o que essas pessoas fazem é tentar negar a
própria realidade, porque não é possível reverter a marcha do
tempo ou, simplesmente, passar um mata-borrão sobre os
acontecimentos passados.
Sim, porque as rugas e os cabelos brancos não são as
únicas marcas da passagem do tempo nas nossas vidas. Cada
um destes sinais tem atrás de si experiências que
vivenciámos, pessoas que amámos e outras que nos
ensinaram a viver e a ser.
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Se não tivéssemos vivido esse tempo e não tivéssemos
conhecido essas pessoas, não seríamos as pessoas que somos
hoje e seríamos, com certeza, menos felizes.
Por isso, viver o tempo em toda a sua plenitude é uma
experiência que nos deve tranquilizar, porque ela é a garantia
de sermos nós próprios: um passado que fomos, um presente
que somos e um futuro que esperamos vir a ser. Vários
tempos num só tempo.
De nada serve ficar preso ao passado e deixar de viver
o presente. As pessoas, os acontecimentos, as tarefas que já
não temos, não devem ocupar o lugar daquelas que, no
presente, nos impelem a ser, a amar, a dar e a construir algo
de novo.
O passado constrói o percurso mas não pode, nem deve,
destruir a esperança ou o ânimo de que necessitamos para
enfrentar o presente. Afinal, cada dia é um tempo novo que,
por acaso, fazia parte do futuro até ao momento em que
acordarmos e nos olhamos ao espelho.
O tempo é o que nele vivemos e o que dele fazemos.
Por isso, devemos aceitar as rugas e os cabelos brancos e,
simplesmente, atrevermo-nos a viver.
Vejamo-nos e sintamo-nos como alguém que viveu
muito, que enfrentou grandes desafios, que se superou a si
mesmo, que ainda é atraente, que quer viver, que tem sonhos
e planos para o futuro e que pensa que hoje é melhor do que
ontem e que amanhã ainda será melhor do que hoje…
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A importância do silêncio
No nosso país, no mês de Maio, muitos caminhos vão
dar a Fátima. Pelas bermas das estradas ecoam vozes
femininas e masculinas rezando e cantando a Ave-Maria.
Que emoções abrigam aqueles corações? Que aflições
escondem? O que vão pedir ou o que vêm agradecer? O que
motiva aquelas pessoas a deixarem o conforto das suas casas,
as suas vidas, as suas famílias e os seus trabalhos para
percorrerem longos quilómetros a pé, à chuva, ao frio, ou
debaixo de um calor abrasador, até chegarem ao seu destino?
Não creio que todos aqueles homens e mulheres, das
mais diversas idades e classes sociais, façam esta caminhada
unicamente por motivos religiosos. Algumas pessoas fazemna para fugir à rotina, para se repensarem a si próprios (as),
ou para testarem a sua fé e perceberem a verdadeira
importância que ela assume nas suas vidas.
Para outros, a peregrinação é, sobretudo, uma
experiência de fraternidade, de simplicidade, de convívio e de
silêncios interiorizados ou partilhados.
A nossa mente está sempre ocupada com sons, ruídos,
pensamentos que nos levam a todos os lados e nos inquietam
e angustiam, mas também com outros que não nos levam a
lado nenhum, mas que não deixam de nos retirar alguma
tranquilidade.
Por isso, todos temos necessidade de fazer, de vez em
quando, uma pausa na nossa vida laboral e pessoal, nem que
seja para olhar para dentro de nós próprios, de modo
diferente. Isso ajuda-nos a mudar o que tiver de ser mudado
ou simplesmente a aceitar melhor aquilo que nos acontece e
que não conseguimos mudar.
Na verdade, para podermos encontrar sentido em tudo e
para tudo o que nos sucede, é preciso começar por aceitar a
própria realidade.
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Tarefa nada fácil, sem dúvida! Aceitar a vida e as
vicissitudes que a rodeiam, seja uma perda, uma doença, uma
condição, uma decepção, ou uma dificuldade, talvez sejam a
coisa mais difícil de conseguir.
Todavia, aceitar, não é desistir de lutar e de vencer, mas
sim perceber como fazê-lo. É ser capaz de olhar à distância
os problemas e desenhar estratégias para os resolver de forma
serena.
Mas para isso, é necessário saber fazer silêncio interior.
Fazer silêncio interior é escutar o eco dos nossos
pensamentos. Não é preciso usar palavras, orações feitas ou
mergulhar em leituras difíceis ou esotéricas. Basta ouvirmonos a nós próprios.
O silêncio também pode ser encontrado através da
meditação. Por isso, fazer uma peregrinação e aproveitar para
meditar é abrir um parêntesis no tempo agitado da vida, parar
as rotinas, fugir do barulho e aproveitar para trabalhar sobre
si próprio.
Sócrates, o "pai da filosofia", diz que sem um trabalho
do "eu sobre si mesmo" (reflexão) todo o saber filosófico se
reconduz a uma “história de Ideias”, nada tendo a ver com a
realização pessoal. E a felicidade a que todos, de uma forma
ou de outra, almejamos - chame-se ela "auto-ajuda", “autoestima”, ou “aceitação” - passa por um trabalho profundo
sobre nós mesmos.
Mas Sócrates também avisa que este não é um trabalho
qualquer. “Trata-se de um trabalho pessoal, de uma ascese,
de um "começar a julgar", de uma “libertação”, de um “se
chamar” e de “chamar cada coisa pelo nome”, aprofundando
as perguntas sobre si e sobre o sentido da vida, para depois se
mergulhar num oceano de conversão, ou seja, de "mudança"
de si próprio”.
Por isso, Sócrates enfatiza: não andes lá por fora mas
entra dentro de ti mesmo e debate-te; procura aquilo sem o
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qual nada pode ser procurado; procura a lei do teu
movimento interior, o sustento do teu eu, porque não há nada
pior do que viver de uma resposta para a qual nunca fizemos
a pergunta.
Talvez seja este o principal motivo das peregrinações:
parar para perguntar “quem sou eu?” e, a partir daí, delinear o
“quem quero ser” (renovação).

Mãe
Queria que me afagasses os cabelos
Como me fazias em pequenina
Me contasses histórias de embalar
Devolvendo os sonhos de menina.
Tenho saudades do teu abraço,
Que tanta confiança me incutia.
Dos carinhos que me davas ao deitar
E da força ao nascer de cada dia.
Dos laços que me fazias nos cabelos,
Das conversas que tínhamos ao jantar,
Quando bordavas quadros de magia
E eu urdia palavras ao luar…
Com elas fiz telas na memória,
Valores com que me ornamentei.
Foi tanto aquilo que me deste
E foi tão pouco aquilo que te dei…
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Estranho olhar
Um dia olhamo-nos e de repente,
Algo de muito estranho aconteceu,
Aquilo que sucedeu nesse momento
Foi tão forte que nos entonteceu…
Teus olhos eram segredos e mistério,
Um misto de enlevo e de doçura,
Poemas que soltavam emoções,
Num frémito de deleite e de ternura.
Meus olhos tornaram-se prisioneiros
Do fulgor imenso desse olhar,
Que mergulhava fundo na minh’alma
E no meu corpo se vinha alojar…
Desde então tornei-me dependente
Desse momento ávido de prazer,
Onde sentidos e alma num só tempo
Se tornaram a razão do meu viver…
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Emília Costa (profª. na USCAL)

Singularidades
Aconchego-me num ventre. Apalpo o consolo que me
resta das cicatrizes que consegui salvar e parto em busca de
sóis que nascem de gritos soltos. Ausente. Sonâmbula. Sem
corpo. Sem nome.
A minha mãe soltou-me do seu corpo e disse: mais uma
que nasceu para sofrer.
Olhei-a sem acreditar. Pensei naquele estranho
presságio que não me autorizava a ser.
A minha mãe sangrava, eu via. A minha mãe não tinha
dor, tinha parido um punhado de carnes, desperdícios,
fuligem, poeiras.
E eu passei a pertencer a medos antigos e estranhos.
Passei a viver grávida de mim para me guardar dos meus
lugares sem que ninguém mos pudesse tirar.
Juntei vergonhas a silêncios possuída de muitas vozes e
ninguém deu mais por mim.
Dancei, ri, chorei, rezei. Agarrei barcos e gaivotas para
partir. Pedi licença ao tempo para umas horas, uns minutos...
a contar as horas dos meus sonhos e passei a escutar melhor
alguns sinais. Escrevi muito, finquei os pés na terra e anotei
no caderno de bolso exactamente as suas palavras. Percebi,
então, que a minha mãe nunca regressaria do seu exílio.
As folhas do caderno lancei-as ao vento, mensageiras
de um chão sem suporte.
Ainda hoje as ouço tocadas por mãos invisíveis, bem ao
longe, como se apenas os deuses as ouvissem.
O meu pai não me deu alma. Preferiu levar-me a sítio
nenhum e a ver-me de longe.
Terá sido, por fim, devolvido à noite?
Aconchego-me na minha esteira e acerto o sono.
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Lugar
É este o lugar
por onde hei-de sair
onde o sol geme
e rumina o tempo
O lugar descomandado
onde conto as estrelas
à espera que me escutem
O lugar onde guardo
a grande gaveta das fotografias
que desvelam a fala dos rostos
antes visitados
É o lugar
que se transfigura
que estremece e chora
É o lugar
que deu cama à minha mãe
e onde a guardo
como um livro
na prateleira
ao relento da noite
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Ninguém
São barcos sem porto
São barcos sem cais
São barcos de marés
e vendavais
São barcos de Gente
São barcos de Gente
São barcos de Gente
à deriva na corrente
Ninguém dá por nada
De boca fechada
calam corações
rezam orações
a um deus que os ouça
Deus não aparece
e as preces sucumbem
Ouve-se chorar
no fundo do mar
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Felicidade Silva (aluna nº 65)

Manifesto da árvore
Nasci aqui há mais de 40 anos, cresci com os teus filhos
e, tal como eles, tornei-me uma árvore adulta e vigorosa e
tenho-te acompanhado na vida.
Dou-te sombra, flores, frutos, sou fonte de oxigénio,
abrigo nos meus ramos os passarinhos que te cantam à janela
e seguem os teus passos.
Na Primavera, embelezo as tuas ruas e jardins, com o
verde das minhas folhas e a graça das minhas flores.
No Verão, refresco o teu caminho, abrigando-te do sol
e, por vezes, oferecendo-te os meus frutos.
Há alturas em que te vejo cansado e ofegante, sentado
ou deitado junto a mim, à espera que a minha sombra te cubra
por momentos, para continuares a tua jornada.
No Outono, abrilhanto o teu chão com o castanho
dourado das minhas folhas, alertando-te para a proximidade
do Inverno.
No Inverno, fico despida e sou fustigada pela chuva,
geada e vento.
Tal como tu, também sinto e sofro com as intempéries
da "Mãe Natureza".
No entanto, aprendi a ser hábil ao vento, baloiçando-me
com elegância e cuidado para não obstruir o teu espaço.
Mas, por vezes, as circunstâncias são tão agrestes que
se torna impossível evitá-lo.
Tu e eu somos seres vivos e fazemos parte deste
planeta.
Mas tu foste criado como um ser superior e, por isso,
tens o dever de me preservares para os teus vindouros.
Se me destruíres, outros virão que, seguindo o teu
exemplo, farão o mesmo às minhas outras irmãs.
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E assim, este espaço, outrora belo e verdejante,
rapidamente se tornará árido.
Não me ignores. Não me vejas como um ser obstrutivo.
Tenta respeitar-me e conservar-me. Eu conheço-te há muitos
anos e quero permanecer contigo.
Já experimentaste abraçar-me?
Convido-te a fazê-lo e sentirás a minha força e o meu
espírito junto ao teu.
Os antigos acreditavam no "Espírito benigno das
Árvores".
Se acreditares, deixa-me prosseguir o meu caminho,
que te acompanhará na velhice.
E quando não puderes desfrutar das ruas para passeares
e para te abrigares na minha sombra, poderás sempre chegar à
janela que eu estarei lá, para te fornecer oxigénio e para
ouvires o chilrear dos passarinhos que se abrigam na minha
folhagem, espraiares o teu olhar no verde dos meus ramos e
sonhares com os belos momentos vividos, nas várias
estações do ano, até que um dia a vida te separe de mim.
Um abraço da tua amiga, sempre presente.
ÁRVORE
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Deus é bondade e amor
No princípio nada existia.
A terra era informe e vazia.
As trevas cobriam o abismo.
Deus com seu altruísmo,
separou as trevas da luz.
Chamou dia á luz
e ás trevas noite.
Criou o firmamento
com todo o seu encantamento,
a imensidão dos mares,
os animais e seus pares.
Criou as árvores e as florestas,
campos floridos e lindas giestas,
rios, vales, serras e montanhas,
em imensidões tamanhas.
Por fim criou o homem,
forte, belo e jovem
à sua imagem e semelhança,
mas com a esperança
de que respeitaria a natureza
e conviveria com toda a sua beleza.
Deus é bondade e amor.

Umas palavras sobre a USCAL
Trabalhei toda a vida e o facto de me reformar e ficar
inactiva assustava-me.
Apesar de eu não ser uma pessoa com pouco que fazer,
pois sou casada e cuido da casa e da família, fazia-me falta
ter outras actividades para além das lides domésticas.
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Na minha profissão, na área de recursos humanos, era
bastante activa, pois tinha que resolver problemas, contactar
pessoas e gerir pessoal.
Assim que me reformei, inscrevi-me de imediato numa
Universidade Sénior, que frequentei com muito agrado e na
qual fiz amizades que perduram.
No entanto, quando abriu a Universidade Sénior de
Carnaxide, tão próxima da minha casa, decidi transitar para
esta.
Pensei como residente...
Vivo e trabalhei em Carnaxide, tenho agora uma
Universidade Sénior próxima da minha residência, não gasto
dinheiro em transportes, em poucos minutos estou nas aulas,
aproveito melhor o tempo, pois no intervalo de algumas
aulas, posso ir a casa adiantar algumas tarefas domésticas.
Por outro lado, as matérias propostas agradam-me.
E devo dizer que em boa hora tomei esta decisão, pois
sinto-me feliz em fazer parte do grupo da USCAL.
Conheci várias pessoas com quem convivo e mantenho
amizades e é sempre com prazer que frequento as aulas,
actividade que já entrou na minha rotina.
E, como todos os alunos, desejo que acabem as aulas no
fim de cada período escolar para descansar e ir de férias.
Mas nas férias penso muitas vezes nas aulas, nos
colegas e, passado pouco tempo, já estou ansiosa para que as
mesmas recomecem.
E também, para não fugir à regra, já que são as
mulheres a incutirem nos homens o gosto pelas
Universidades Seniores, o meu marido tornou-se meu
companheiro na vida e nas aulas.
Depois de tantos anos de trabalho e ocupação, é
importante continuarmos activos.
Bem hajam estas Universidades Seniores espalhadas
por todo o país proporcionando tantas actividades, lúdicas,
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físicas e mentais contribuindo para a melhoria de vida da
população idosa.
Quebram o isolamento, aumentam a auto-estima,
contribuem para uma melhor saúde tanto física como mental,
estreitam laços de amizade, partilham conhecimentos e
entreajuda.
Conheço pessoas que conseguiram ultrapassar graves
problemas da sua vida, através de mãos amigas que lhes
deram a conhecer os benefícios destas Universidades.
Por isso, quando encontro alguém que me pergunta se
gosto de a frequentar e que actividades pratico, é com
orgulho que lhes explico como funciona e as disciplinas
existentes, que nos fazem descobrir vocações que julgávamos
não possuir.
A nossa Universidade é a mais nova do Concelho de
Oeiras, tendo apenas quatro anos. Ainda é uma criança que
está a fazer o seu caminho, procurando sempre melhorar,
progredir e inovar. Tem professores empenhados e
participativos, que tudo fazem para vencerem as dificuldades
que se lhes deparam e manterem o bom funcionamento da
instituição, com o apoio da nossa Junta de Freguesia, na qual
se insere.
Professores e colaboradores são todos voluntários e
procuram dar o seu melhor na transmissão de conhecimentos
e, em contrapartida, recebem o reconhecimento dos alunos
que frequentam a universidade. Trata-se, assim, de uma
verdadeira partilha.
E termino perguntando?
Haverá mais bela lição de vida do que contribuirmos
para o bem comum e sentirmo-nos felizes com aquilo que
fazemos?
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Francisco Lourenço (aluno nº 321)

As origens do amor*
Busco as origens do amor, mas afinal o que é o amor?
Será que é ternura, aquela felicidade que nasce dentro
de nós e nos torna meigos, como a candura duma mãe que
olha para o filho pequeno e indefeso?
Será que é a alegria modelada pela felicidade que nos
enche o coração, dá brilho à vida e vontade de gostar de tudo
e de todos à nossa volta?
Será que é o fogo que queima os amantes no dar e
receber?
Será que é simplesmente uma brancura que lava os
sentimentos e se exprime na alvura das noivas conduzidas ao
altar?
E não está também nas memórias das viúvas vestidas
de negro, que recordam com nostalgia felicidades passadas
que não voltam mais?
Será que nasce como as fontes e jorra intermitente pela
vida fora, como águas em que flutuámos nos momentos de
prazer ou deixámos correr nas lágrimas de amores que se
perdem ou se negam?
O que é o amor, não sei. Qual é a sua origem, também
não.
Só sei que ele existe e se esconde dentro de nós. Felizes
são aqueles que o conseguem encontrar.
*Resposta ao desafio do professor de Astrofísica, que
pediu aos alunos para apresentarem ideias sobre este tema.
(28 de Novembro de 2016)
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Francisco Soares (prof. na USCAL)

Coletânea de reflexões
Breve coletânea de reflexões que imortalizaram, ao
longo da história da humanidade, grandes vultos da cultura
mundial -- Confúcio, Epicuro, Sócrates, Aristóteles, Pascal,
Nietzsche e muitos outros. Autores que viveram em épocas
distantes, desde a antiguidade clássica, revelaram ideias que
emanam sabedoria, espiritualidade, bondade, ponderação,
humildade, amizade, tolerância, que mantêm plena
actualidade, nas quais qualquer de nós se pode rever
facilmente.
“A maneira mais fácil e mais segura de vivermos
honradamente, consiste em sermos, na realidade, o que
parecemos ser”
SÓCRATES
“A nossa mãe é a única pessoa que nos ama sem condições,
que nada nos exige em troca – nem mesmo o nosso amor”
VILIRA
“A felicidade existe não fora de nós, onde geralmente a
procuramos, mas dentro de nós, onde raramente a
encontramos”
H. RODHER
“Quando alguém afirma que está falando com a maior
franqueza, parece dar a entender que o faz por excepção”
PITIGRILLI
“Pensar é fácil, agir é difícil, mas a vida só pertence aos que
sabem unir o pensamento à acção”
MOOG
“De todas as dádivas que a natureza nos concede para que a
nossa vida se torne plena e feliz,-- A amizade é a mais bela.
EPICURO
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“Seja qual for a filosofia de vida formulada pelos homens,
eles nunca poderão assegurar a esperança de que necessita”.
SOCRATES
“Em matéria de amor, importa que as primeiras impressões
venham das belezas morais; as produzidas pela beleza física,
depressa se dissipam”
DU DEFFANT
“Sem os outros, a vida, o amor e a felicidade, não passam de
utopias. Estamos todos interligados por uma infinidade de
fios. Uma vida depende de outra e nenhuma se desenvolve
sem as outras”
BOSMANS
“Uma coisa lançou profundas raízes em mim: a convicção de
que a moral é o fundamento das coisas e a verdade, a
substância de qualquer moral”
GANDHI
“A nossa maior glória não reside no facto de nunca cairmos,
mas sim em levantarmo-nos sempre depois de cada queda”
CONFÚCIO
“A vida não é mais do que uma sucessão de pequenas
unidades chamadas dias. O que faço hoje é muito importante,
porque dou em troca um dia da minha vida. Não leves a vida
demasiado a sério; nunca conseguirás sair dela vivo”
HUBARD
“O que é o homem em comparação com a natureza? Um
nada em relação ao infinito, um todo em relação ao nada, um
entremeio entre o nada e o todo”
PASCAL
“O verdadeiro valor de um homem determina-se examinando
até que ponto, e em que sentido, conseguiu libertar-se do
‘eu’”
ALBERT EINSTEIN
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“Os poetas, como as mulheres bonitas, deviam morrer em
plena beleza e em plena glória. Há criaturas que não têm o
direito de envelhecer”
JÚLIO DANTAS
“Para o homem, só há três acontecimentos: nascer, viver e
morrer. Não tem consciência de nascer, sofre por morrer e
esquece-se de viver”
LA BRUYERE
“Não faças a outrem senão o que queres que te façam. Esta
lei é o fundamento e o princípio de todas as outras”
CONFÚCIO
“A virtude do sacrifício e do amor não tem limites no
coração das mulheres”
TARCHETTI
“Reserva algumas graças, alguns encantos, algumas
virtudes, cujo descobrimento possa causar agradável
surpresa a teu marido”
PITAGORAS
“A estupidez coloca-se na primeira fila para ser vista; a
inteligência coloca-se na retaguarda para ver”
CARMEN SYLVA
“A verdadeira sabedoria não é presunçosa; o sábio duvida
muitas vezes; o néscio é teimoso e nunca duvida: tudo
conhece, menos a sua ignorância”
CHESTERFIELD
“Quereis conhecer um homem? Investi-o de um grande
poder”
PITAGORAS
“O desejo de realizar nasce connosco. Desejamos fazer
qualquer coisa digna e chegar mais além. A pedra angular
do sucesso e da realização é a vontade”
MONTAPERT
“Creio que todos os seres humanos são filósofos ainda que
alguns mais do que outros”
KARL POPPER
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“O homem dos nossos dias atravessa uma das suas piores
crises, uma espécie de crepúsculo do humanismo”
V. GASSMAN
“O supérfluo dos ricos deveria ser para o necessário dos
pobres; contudo, é o necessário dos pobres que serve para o
supérfluo dos ricos”
DOMMAT
“Humildade é o sólido fundamental de todas as virtudes”
CONFÚCIO
“O amor é por natureza insaciável. Dai-lhe a felicidade,
pede-vos o paraíso; dai-lhe o paraíso, pede-vos o céu”
VITOR HUGO
“Todo o homem que encontro me é superior em alguma
coisa. E, nesse particular, aprendo com ele”
EMERSON
“Todos os dias, devíamos ouvir um pouco de música, ler uma
boa poesia, ver um quadro bonito e, se possível, dizer
algumas palavras sensatas”
GOETHE
“As convicções são piores inimigas da verdade do que as
mentiras”
NIETZSCHE
“Ninguém é realmente digno de inveja” SCHOPENHAUER
“O amor é o elemento mais poderoso que o ser humano pode
ter na sua busca de paz e segurança”
LUTHER KING
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Verticalidade
O filósofo Aristipo que adquirira um padrão de vida
confortável por bajular o rei, ao deparar com o filósofo
Diógenes a lavar umas lentilhas para fazer uma sopa, disselhe em tom zombateiro:
- “Se tivesses aprendido a adular o rei, não precisarias
dessa comida de pobres, como as lentilhas”.
- “E se tu tivesses aprendido a comer lentilhas”
Ripostou Diógenes com desdém.
-“ Não precisarias de adular o rei”.
JAMES A. THOM

A ignorância é invisual
Um médico ao visitar um doente, faz o seu diagnóstico:
- “Estás com febre, tens de fazer dieta rigorosa e beber
somente água”.
O paciente aceita os seus conselhos, segue-os e até lhe
paga agradecido.
Mas se um filósofo adverte um ignorante, dizendo-lhe:
- “Os teus desejos são desenfreados, o teu comportamento é
desregrado e não serve de exemplo a seguir”.
O ignorante, ferido no seu amor próprio, não aceita o
diagnóstico e fica de má catadura.
Porquê esta diferença? O enfermo reconhece o seu mal
e o ignorante não.
EPICTETO
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O essencial é invisível
Disse a flor:
- Como são todos os homens!
Fazem-me versos e cantam-me louvores. Mas sem o teu
mergulho no fundo escuro do húmus, existiria eu, para
recolher orvalho, para inspirar amantes, enfeitar a meditação
dos místicos e oferecer nutrição às abelhas?! Desculpa irmã
raiz.
Mas, não sou culpada.
É a cegueira dos homens que me faz usurpar os teus
méritos.
HERMÓGENES

Ocasião única
Só passarei por este mundo uma vez. Assim, todas as
boas acções que possa praticar, todas as gentilezas que eu
possa dispensar a qualquer ser humano, devo aproveitar este
momento para fazê-lo. Não devo adiá-lo nem esquecer-me
delas, pois não voltarei a passar por este caminho.
SABEDORIA ORIENTAL

Três preciosas virtudes
Tenho três coisas preciosas, que conservo e aprecio. A
primeira é a delicadeza; a segunda, a frugalidade; a terceira é
a humildade, que me impede de colocar-me antes dos outros.
Seja delicado e poderá ser ousado; Seja frugal e poderá ser
liberal; evite colocar-se antes dos outros, e poderá vir a ser
um líder.
CONFÚCIO
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Francisco Vale Afonso (aluno nº 152)

Sou velho e então?
Em 2013 inscrevi-me na USCAL. Pensei que o voltar a
ser estudante me dava um estatuto de salvaguarda, em relação
à velhice. Assim tenho eu vivido neste “engano de alma ledo
e cego”, como diria o nosso poeta maior.
Mas eis que, numa viagem recente, de férias por um
país europeu, a minha mulher e eu entrámos numa carruagem
de metropolitano a abarrotar e, para nossa surpresa, de
imediato um casal de jovens, com toda a simpatia, nos cede o
lugar, por acaso destinado a pessoas idosas ou com
deficiência. Com uma recusa nossa num primeiro momento,
acabámos por aceitar, agradecemos e, mal refeito da surpresa,
dei por mim numa reflexão que, de imediato, me deixou
desconfortável.
Como nenhum de nós aparentava qualquer sinal de
deficiência motora, apenas poderia ser pela postura, cabelos
brancos, ou rugas no rosto.
Uns dias mais tarde, e já em Carnaxide, novamente os
dois, carregando um saco de compras, sem grande sinal de
esforço, eis que um jovem, com ar de escuteiro a quem
faltasse cumprir a boa acção diária, nos pergunta
simpaticamente se precisávamos de ajuda. Depois de
agradecermos, olhámos um para o outro e desatámos a rir,
num misto de nervos e diversão.
Ao chegar a casa, a minha primeira preocupação foi
olhar para o espelho, para confirmar aquilo de que já
desconfiava. Cabelos brancos sim, rugas também e postura
talvez. Mas não me tinha ocorrido que, afinal, o meu estatuto
tinha definitivamente mudado de “sénior” para “velho”.
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Após o choque inicial, passei a conviver bem com o
novo estatuto e adaptei-me às vantagens que o mesmo me
proporciona:
- usufruir dos netos sem encargos de educação, saúde e
noites de sono perdidas;
- acesso a programas destinados à chamada “terceira
idade”;
- lugar sentado, garantido nos transportes públicos;
- descontos em entradas para alguns eventos culturais,
desportivos e recreativos;
- descontos em transportes, lojas de roupa, ópticas,
etc…
- mais respeito dos automobilistas nas passadeiras de
peões, ou até fora delas;
- ordenado ao fim do mês, sem as angústias de domingo
à tarde – ir trabalhar no dia seguinte.
Passei a aceitar e a sentir-me feliz com o meu novo
estatuto. Espero apenas que as maleitas da senilidade se
mantenham a uma distância higiénica e a eventual
necessidade de hospedagem num daqueles hotéis que
ninguém deseja não venham pôr fim a este meu estado de
felicidade.

Sim, sou velho e então?

54

Glória Fanha (aluna nº 438)

Susto marcante
Estávamos quase na viragem do milénio quando este
episódio aconteceu. E há episódios que assinalam momentos
marcantes da nossa vida.
Naquele dia de verão, estava uma neblina ao
amanhecer. Seguíamos de férias rumo ao Algarve, mas não
íamos lá muito felizes, visto os nossos dois filhos não nos
acompanharem, como normalmente acontecia, em virtude de
estarem ocupados obrigatoriamente, mesmo em férias de
Verão.
O filho mais novo conseguiu um trabalhinho para o
tempo de férias escolares, para poder amealhar uns cobres,
como ele dizia, para comprar uma “acelera”.
O filho mais velho, esse encontrava-se a fazer um curso
de piloto na escola de pilotagem em TIRES, e não podia
faltar de modo nenhum, visto já estar na fase de voos
acompanhados e, dois dias depois, iria começar a pilotar
sozinho, uma aeronave “Cessna”.
Daí a nossa preocupação maior de eles não seguirem
connosco, como era habitual. Como poderíamos nós ir
tranquilos para férias nestas condições? Mas como eles,
graças a Deus, sempre foram uns moços bem comportados,
pensámos sempre que tudo iria correr bem. Já era quinta-feira
e o filho iria fazer o primeiro voo sozinho no sábado
seguinte. Isto para nós, pais, era assustador.
Chegámos ao Algarve, descarregámos o carro e
arrumámos toda a bagagem em casa. Após toda esta tarefa,
fomos dar uma voltinha de curta duração, só para desanuviar,
e logo regressámos a casa, para descansarmos da viajem.
No dia seguinte era sexta-feira e o nosso primeiro dia
de praia. Estava um dia lindo, a temperatura amena, águas
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mansinhas e quentes, o panorama espectacular, enfim
passámos um dia ótimo e maravilhoso.
No segundo dia, era o tal dito sábado. Seguíamos pela
manhã em direcção à praia, passámos pelo quiosque, para
comprar o jornal, colocámo-lo dentro do saco, dobrado em
quatro, e seguimos. Chegámos à praia, pousámos as coisas e
começámos por abrir o chapéu. Após todo este ritual, que é
sempre normal, e depois de colocarmos o protetor solar, o
meu marido vira-se para mim e diz-me:
- Vou até à beira-mar, porque agora vai haver uma
prova de atletismo e vou ver se consigo ver um colega meu
que vai participar na corrida.
Finalmente, sento-me e retiro o jornal do saco, para
começar a ler e - qual não é o meu espanto! - vejo logo na
primeira página, em letras enormes, pretas e gordas,
“Acidente com dois aviões da escola de TIRES, no qual,
morreram os dois pilotos”. Ainda hoje, não sei dizer ao certo
o que se passou comigo naquele momento, estando sozinha.
É muito difícil controlar a mente numa situação desta
natureza. Entrei em pânico, assustada, só pensava que este
acidente tinha sido com o meu filho, visto ser nessa manhã de
sábado que ele ia fazer o primeiro voo sozinho.
Então pensei que tinha de ter a coragem suficiente para
ir fazer um telefonema para casa. Corro em direcção ao
restaurante da praia, o que fica mais próximo, para ligar para
o telefone fixo de casa (ainda não existiam telemóveis).
Liguei, liguei, liguei várias vezes sem ninguém me atender. A
angústia e a ansiedade cada vez eram maiores e eu sem saber
como podia obter as notícias. Questionava-me: “O que hei-de
eu fazer”? Ajudai-me meu Deus!.. Ajudai-me por favor”. Foi
então que me lembrei que tinha cá em Carnaxide uma prima
muito minha amiga, cujo telefone tinha na memória. De
imediato fiz a ligação, mas quando ela atendeu eu estava num
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pranto constante, só chorava, e não conseguia falar para lhe
fazer a pergunta, apesar da minha ânsia por saber a resposta.
Ela, imaginando a minha aflição, respondeu-me de
imediato:
- Não estejas assim, priminha. O acidente não foi com
o teu filho. Acabei de ler a notícia também no jornal. O
acidente deu-se com dois alunos espanhóis que andavam a
voar, mas com certeza na brincadeira (o que não é permitido)
e os aviões ao cruzarem-se, tocaram-se nas asas e ambos
caíram. Um foi cair na linha férrea do Estoril e o outro caiu
no mar. Agradeci-lhe muito, mas estava muito triste e abalada
com o acontecimento. Voltei assustada para a praia. E,
olhando o mar, lá estava o meu marido muito tranquilo,
observando a corrida onde participava o amigo. Foi só um
susto, um grande susto, e eu ia dizendo baixinho para
comigo. Obrigada, meu Deus, obrigada.

Aldeia alentejana
Chegou o Verão, pensámos em fazer férias diferentes.
Feitas as malas, lá seguimos sem destino, rumo ao
litoral sul, uma vez que pouco conhecíamos da costa
alentejana. Chegados a Setúbal, apanhámos o ferry, e
começámos por visitar as localidades e as praias, tais como,
Troia, Comporta, Carrascal, Melides, Santo André, Sines,
São Torpes, Porto Covo, Vila Nova de Mil Fontes e, na outra
margem do rio Sado, a praia das Furnas. Continuámos por
Almograve e Cabo Sardão e, até aqui, nenhuma nos agradou
para férias. Seguimos viagem, e encontrámos Zambujeira do
Mar, uma aldeia pequenina, linda, pacata, com uma praia que
nos encantou e o sítio ideal para uns dias de descanso. Agora
o mais complicado era arranjar casa, junto à praia, mas lá
conseguimos. Entrámos numa das transversais, que se
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encontra em frente ao mar e tivemos a sorte de alugar, logo
no primeiro contacto.
Foi uma boa coincidência termos encontrado lá a
proprietária, visto ela morar em Lisboa. Era uma casa de
família e nunca a tinha alugado. A D. Betinha era viúva havia
pouco tempo, apesar dos seus quarenta e oito anos. Era uma
pessoa muito educada que simpatizou logo connosco e que
alugou, não por necessidade monetária, mas sim de convívio.
Alugou-nos o r/c e foi ótimo porque tínhamos o carro ali à
sombra da casa, estávamos ali pertinho do mercado, das
esplanadas e da praia e ficámos encantados também com o
sossego.
No segundo dia a D. Betinha, com a sua simpatia, fez
questão de nos mostrar a aldeia. Passámos na transversal,
logo a seguir à dela e reparámos que existia ali uma casinha
pequena para vender. Tinha o contacto numa janelita.
Falámos com a proprietária, marcámos encontro para o dia
seguinte e acabámos por negociar. A venda era feita por
necessidade porque era viúva, tinha uma filha solteira que
queria casar e um filho casado que estava a construir uma
casa e não tinha dinheiro para a acabar. Foram estas as duas
razões que a levaram a vender a casinha da praia. Tinha
muita pena, mas o mais importante era ajudar os seus filhos.
Seguimos em frente com os documentos e, no ano
seguinte, começámos a fazer a casinha com dois pisos, para
ter área suficiente para albergar a família. Alugávamos a
casinha em frente nos fins-de-semana, para assim irmos
vigiando a obra, e aproveitávamos também para levar alguns
materiais, visto aqui haver mais diversidade. Acabámos a
casa no ano 1994.
A casinha era pequena, mas ficou muito engraçada e
havia até quem dissesse que era uma casa de bonecas.
Mas como nem tudo pode correr bem, e como ficava
perto da praia, três anos mais tarde começaram a fazer lá os
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festivais do Sudoeste, começaram a aumentar os espaços para
diversão ali perto, e assim nos tiraram o sossego a que
estávamos habituados. Com o tempo começámos a desgostarnos do espaço e tivemos que a deixar. Assim acabou esta
história, infelizmente não muito bem.
Por tanto gostar da casinha que construímos com tanto
trabalho e sobretudo da aldeia, aqui lhe dedico este poema:

Cozi o dinheiro
(Homenagem à minha cunhada Irene, mulher que eu adorava)

Já lá vão bastantes anos que esta situação aconteceu,
mas como isto é um caso raro, lembrei-me de falar dele.
Aconteceu mais ou menos no final dos anos sessenta,
era o meu primeiro filho ainda bebé.
A minha cunhada, como morava ali perto e precisava
de mim, com urgência, naquele dia, pensou ir a minha casa
convidar-me para lhe dar uma ajuda. Naquela altura, eu não
tinha grande disponibilidade e disse-lhe que não, pedindo-lhe
para alterar para o dia seguinte.
Ela não ligou muito ao assunto, foi de imediato á
caminha do meu bebé, envolveu-o na mantinha, trouxe-o e
disse-me:
- E agora vens ou não vens?
- Ó Irene, hoje não me dá jeito, até porque tenho feijão
de molho para cozer para o jantar.
- Não há problema, leva-se e coze-se lentamente lá no
fogareiro de carvão.
Lá lhe fiz a vontade, porque se fizesse o contrário não
ficava bem comigo própria. Éramos muito amigas e a ajuda
mútua era uma constante. Então coloquei a panelinha do
feijão dentro de uma cesta de verga onde trazia também um
porta-moedas com umas notinhas, para alguma coisa que
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fosse necessário. A minha cunhada tinha uma criança
pequena que talvez tivesse mexido no porta-moedas sem que
nós nos apercebêssemos. Quando chegámos a casa da Irene,
ela própria foi acender o fogareirinho e pôs o feijão a cozer.
Deitámos mãos ao trabalho. A certa altura era tempo de o
feijão já estar cozido e lá vou eu espreitar a situação. Tirei a
tampa e - qual não foi o meu espanto! - a primeira coisa que
vi foi o porta-moedas dentro da panela. Fiquei estupefacta.
Agarrei nele e fui mostrá-lo à minha cunhada.
- Olhe para isto, Irene, cozi o dinheiro.
- Não há problema, não te preocupes, as notas não têm
cor mas elas estão aí.
- Pois é! Mas isto agora tem algum valor?
- Tem, sim senhora. Vais ali à mercearia do ti Zé
Maurício. Vais ver que ele te resolve o problema.
Entusiasmada, lá sigo eu, pensando como é que isto se
iria resolver. Ao chegar à loja, mostrei o dinheiro.
- Ó senhor José, olhe só o que me aconteceu? Cozi o
dinheiro!
- Como foi isso, menina?
- A minha cunhada foi a minha casa para eu lhe vir dar
uma ajuda, mas como o Sr. José sabe, eu acho que o que ela
queria mesmo era ver o menino.
- E não só, ela queria também era estar consigo, vocês
não podem passar uma sem a outra.
- Está bem, Sr. José e o dinheiro?
- O dinheiro não tem problema, eu troco-lhe por outro.
Lá fizemos a troca e agradeci. Ele ainda acrescentou:
- Este está cozido, está cozido, mas não deixa de ter
valor.
Agradeci muito mas, no regresso a casa, vinha falando
sozinha:
- Bolas! Que alívio!.. pelo menos já tenho o meu
dinheirinho e este até está cru!...
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Gracinda Tavares Dias (aluna nº 490)

Impressão sobre viagens!
(Queijas, 28/01/2017)

Viajar encanta-me
Sinto-me bem mais rica
Culturalmente e imaginativa
Já contemplei tanta beleza
Na terra, mar e ar
Tantos encantos,
Já vislumbrei anjos
Nas nuvens, sorridentes,
Protegendo o meu caminhar
Já senti a brisa do vento
Transportando o meu pensamento
Para lugares longínquos
Onde tenho entes queridos
Já estive em contacto
Com tanta beleza
Da nossa mãe Natureza
Criada com tanta perfeição,
Que só um ser superior
Poderá justificar tanto amor
Tanta felicidade de conhecer
Lugares maravilhosos
Onde vale a pena estar
Conhecer e contemplar!
Já consegui estar
Em tantos locais lindos,
Tanto reais como virtuais,
De belezas tão raras!
Como numa praia solitária,
Sentindo o vaivém das ondas,
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O seu cheiro e sabor,
Ou num campo coberto de vegetação
Entrando numa casinha de chocolate,
Ou bebendo de uma fonte
Uma água cristalina e reconfortante.
Ou irradiando raios de luz acima da cabeça
Ou mandando esses raios de luz
Para a profundeza da terra,
Onde nos podemos ligar
Com laços de paz, amor, gratidão.
E, pensar com os outros:
Sou forte, sou seguro, sou saudável!
Respirar e inspirar profundamente,
Mandando energias positivas
Para o nosso corpo,
Seremos, por certo,
Mais saudáveis e felizes,
Podendo querer ainda, mais e melhor
Para conhecer muito mais de viagens,
Até o cofre do nosso coração
Estar a transbordar de tanta recordação
E que ainda é pouco!

Poesia dedicada à fotografia
(05/02/2017)

Mesmo não sendo grande fotógrafa,
gosto imenso de fotografar
lugares lindos, inesquecíveis
que vou visitando, com prazer,
ficarão gravados no meu coração
e servirão de alegre recordação
para os que vierem que se encantarão
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ao verificarem como era o tempo antigo
assim como nós agora nos encantamos
com os lindos e diferentes costumes
do passado longínquo
que para eles, certamente, seriam
bem felizes, pois não conheciam
tamanha evolução científica
dos tempos modernos!
Agora podemos na Uscal de Carnaxide
Frequentar um mini curso
de elementos importantes a descobrir
para uma melhor qualidade fotográfica
que me têm encantado. A não perder!
Obrigada a quem oferece parte do seu tempo
a ajudar fotógrafos amadores
que se irão aperfeiçoando
fazendo que quem apreciar as nossas fotos
o faça com mais admiração e prazer.
Poderemos fotografar as várias formas das nuvens,
os fenómenos atmosféricos, o mar, as fases da Lua,
paisagens deslumbrantes, países maravilhosos
mesmo que seja para alegrar pessoas
que não tenham oportunidade de os ir visitar
e que poderão fazer uma ideia bela
da fotografia, nítida, bem focada
e com uma qualidade que encante os nossos sentidos
e se depois disto tudo nos incentivarem
apreciando agradavelmente
o nosso esforço por uma bela foto,
certamente faremos sempre cada vez mais e melhor,
agradando com uma melhor qualidade
proporcionando mais felicidade
no tão belo sentimento da amizade!
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O nosso Portugal
Amemos o país onde nascemos
Ele é digno de todo o nosso louvor
Merece muito o nosso orgulho
Pelos eventos que nos envaidecem
Ganhámos o campeonato de futebol
A nível de todo o continente europeu!
Tivemos em Lisboa o encontro
Das Tecnologias Informáticas,
Ganhámos o festival da Canção
Com Salvador Sobral e sua irmã!
Foi lindo e muito comovente
Finalmente, Portugal foi reconhecido
Por inúmeros países como o melhor!
Tivemos a visita do papa Francisco
Que muito nos apelou à paz
Temos, cada vez mais turistas
Que reconhecem as nossas belezas!
Por todos estes motivos e alguns mais
Podemo-nos orgulhar profundamente
Portugal é um encanto a brilhar
País à beira mar plantado
Que devemos sempre admirar
E divulgar por todo o lado.
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Guilhermino Pinto (prof. na USCAL)

“Voltar a aprender é como o alvorecer na minha rua”
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Helena Marques (profª. na USCAL)

As Maçãs de Cézanne

Belo
é
tudo
desinteressadamente.

quanto

agrada

Immanuel Kant
O Estado deve fazer o que é útil. O
indivíduo deve fazer o que é belo.
Oscar Wilde
Lembra-te de que as coisas mais belas do
mundo são também as mais inúteis: os pavões e
os lírios, por exemplo.
John Ruskin

Quando cheguei aos sete anos, os meus pais decidiram
que eu deveria ir para casa dos meus avós maternos para
frequentar uma escola em Alpedrinha porque tinham a mais
absoluta confiança na competência da professora, a Senhora
D. Antoninha, de quem acabámos por ficar amigos até à sua
morte. Sobre o meu percurso nessa escola, gastaria
seguramente algumas resmas, sem esgotar o tema, mas não é
a isso que hoje venho. A alusão à primária em Alpedrinha só
serve o propósito de sublinhar quão funda era a saudade que
eu sempre tinha dos meus pais e da minha irmã, que viviam
na nossa casa em Santa Iria da Azóia, perto de Lisboa.
Ora, nesse tempo, a distância que separava Santa Iria de
Alpedrinha não se media em quilómetros, mas em muitas
horas num ronceiro combóio, desconfortável, fumarento,
ruidoso, em que o ritmo sonolento da marcha alternava com
abundantes paragens, ainda mais sonolentas, ao longo de todo
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o percurso. Assim, só de longe a longe podia estar com os
meus pais e com a minha irmã, nas férias grandes – um mês
inteirinho! – e durante alguns dias no Natal e na Páscoa.
Assim que os meus pais e a minha irmã chegavam a
Alpedrinha, o meu pai e eu fazíamos logo o nosso programa
de caminhadas pelos campos. A minha irmã, mais novinha e
muito frágil, não podia ser submetida àquelas violências. A
minha mãe não consentiria. Nem pensar nisso! Era o que
faltava!
Lá íamos, pois, o meu pai e eu. Havia um sítio que
privilegiávamos pela paisagem deslumbrante e pela grande
variedade de plantas e de pássaros. A esse sítio, perto da
estrada que vai para o Fundão, chamavam na altura “os
folhadeiros” (com o a aberto: folhàdeiros). Ali aprendi com o
meu pai a distinguir pelo canto toda a passarada local: o
gorjeio contínuo e ininterrupto da laverca, a alternância de
sons agudos e graves do estorninho, apitos, trinados e
silêncios que compunham a sinfonia do tentilhão, o
virtuosismo da cotovia, os assobios ritmados do pardal, os
apitos da poupa – ouviste? sempre três apitos, seguidos de
uma pausa -, o grito rouco da rola, os assobios agudos e
espaçados da perdiz, e o pintarroxo e a calhandra e a codorniz
e o melro… para não falar do cuco cujo aviso sinistro se
sobrepunha a todos os sons que ecoavam pelos folhàdeiros.
Foi aí também que comecei a distinguir e a amar as plantas,
sobretudo as grandes árvores, castanheiros, tílias, freixos,
eucaliptos (raríssimos nesse tempo), pinheiros, plátanos,
carvalhos, azinheiras, mimosas, mas também a vegetação
mais rasteira, o zimbro, o pilriteiro, o azevinho, o
medronheiro, o sabugueiro, a giesta de flor branca e amarela,
a urze, o rosmaninho, as estevas, a carqueja, as malvas, as
pascoinhas.
- Anda cá, folhinha de vidoeiro! Repara bem nos
bordos serrilhados da folha do castanheiro… Do que nós
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precisávamos era de uma boa chuva de Verão – suspirava o
meu pai. - Temos de voltar depois de uma chuvada, para
veres, em contra-luz, as gotículas dependuradas das agulhas
dos pinheiros. É um milagre de brilhos! Vais gostar muito.
No Verão, os nossos percursos eram mais variados.
Tínhamos de procurar amoras, com que se fazia uma geleia
deliciosa para todo o inverno. Só se colhiam os frutos
maiores e bem maduros. Os outros, garantia a minha mãe, só
têm sementes!
Contudo, o maior encanto destes passeios, com
demoras que exasperavam a minha mãe, era a procura dos
tesouros que íamos guardando numa alcofinha de vime de
duas asas, com uns lindos desenhos coloridos de ambos os
lados. Quais eram, então, os tesouros que recolhíamos, fosse
no Natal, na Páscoa ou no Verão? Eram de natureza muito
variada, consoante a época do ano: umas pinhas pequenas, de
uns dois centímetros, uns ramos de contorções especiais,
bagas silvestres de variadas cores e tamanhos, – cuidado! não
toques nessas, são venenosas! - cristais branquinhos de
quartzo, mineral abundante naquela zona granítica, umas
lamelas de mica que só excepcionalmente encontrávamos
com dimensões à altura do nosso tesouro, pedrinhas redondas
ou ovaladas que íamos escolhendo pelos tons: cinza escuro,
rosado, anil, cor de tijolo, verde água e, mais raramente, de
tons arroxeados ou azulados. Na recolha dos tesouros, o meu
pai nunca se esquecia de levar um raminho de malmequeres
ou rosa brava ou congossa ou azevinho ou qualquer outra
florita com que inutilmente tentava acalmar o ralhete da
minha mãe pelo nosso inevitável atraso. Na Primavera era
mais fácil seduzi-la. É que a minha mãe não conseguia
manter a cara de zangada perante um ramo de pascoinhas.
Na nossa família de quatro pessoas, cabia à minha mãe,
que era doce como o mel, o papel disciplinador que o meu pai
nunca poderia desempenhar. Ele sabia fazer outras coisas:
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com mãos de artista e paciência de santo, fazia os nossos
baloiços, as nossas tendas, as mobílias das bonecas, os jogos
de tabuleiros. Tudo primorosamente polido e pintado.
Também era o meu pai que nos ensinava a dançar e a
assobiar, para grande escândalo da minha avó e das minhas
tias.
O meu pai foi o nosso maior amigo e companheiro, isso
sim, mas não nasceu para mandar. Com um pai deste tipo,
que era o mais belo dos homens, segundo o nosso ponto de
vista, nunca haveria horários na nossa casa. E isso a minha
mãe não podia permitir.
- E agora vão-se lavar! E depressa que está a mesa
posta há que séculos! Parece mentira! E para que servem
essas coisas, essas pedras?
- São lindas, não achas, Maria?
- Sim, são realmente lindas, mas para que servem?
- Não servem para nada, como a maior parte das coisas
muito lindas!
Como este diálogo se repetia, dia após dia, foi ficando
assente na minha cabeça que tudo o que é belo é inútil.
Só muito mais tarde, talvez duas décadas, é que
compreendi que a ideia não era bem essa. O que certamente o
meu pai queria dizer é que o belo não precisa de ser útil para
ser importante. E eu só pude concordar plenamente com o
meu pai quando conheci Mozart mais de perto. Um dia, num
sobressalto, aquela certeza do meu pai iluminou-se. Estava
ouvir o Concerto nº 3 para Violino, Segundo Andamento.
Realmente para que serve a obra de Mozart, este milagre, esta
absoluta excelência? E que utilidade têm as fulgurantes
maçãs de Cézanne ou as uvas aveludadas e translúcidas de
Caravaggio ou as nuvens errantes de Magritte? Terá tido
alguma vez algum préstimo a imponência colossal das asas
da Vitória de Samotrácia? E que é que a humanidade lucrou
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com os mármores do Bernini ou com o rendilhado da Sagrada
Família do Gaudi ou com a majestática silhueta do
Stonehenge?
- Não servem para nada, como a maior parte das coisas
muito lindas!
E que seria de nós, humanos, se todas essas belezas
inúteis não existissem nem nunca tivessem existido?
O problema não se punha nestes moldes, porque se
essas e tantas outras inutilidades não existissem, também
nenhum humano existiria. A Beleza é o cunho órfico do
Homem, é a misteriosa via que o liga à divindade, é a ponte
de ligação entre o dedo do homem e o dedo de Deus que
outro deus pintou no tecto da Capela Sistina.
A Beleza, completamente inútil, é a exclusivíssima
marca da Humanidade.

(15 de Abril de 2017)
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Idália Simões (aluna nº 104)

De mãos dadas
Amigo - faz com que na tarde se desvaneça
este desejo de que todas as roseiras
me pertençam.
Pablo Neruda

Durante a nossa existência, vai andando pelos mesmos
caminhos que nós um incalculável número de pessoas.
Por uma qualquer razão, algumas dessas pessoas
captam de imediato a nossa atenção, principalmente quando
ainda nos sobra juventude. Passamos a considerá-las amigas.
Com a convivência e o passar do tempo, verificamos
que algumas dessas pessoas, a quem chamamos amigas, nada
têm em comum connosco: não têm os mesmos interesses,
nem os mesmos valores, nem a mesma forma de estar na
vida. Mas, como um vício ou hábito, continuamos a dedicarlhes a nossa atenção e o nosso amor, afetos que se vão
arrastando até ao dia em que o bom senso ou a maturidade
fala mais alto e paramos para refletir. Em que é que esta
ligação contribuiu para o meu crescimento?
É com algum desencanto que às vezes constatamos que
foram relações vazias que se prolongaram demasiado no
tempo, por inércia, por acomodação. Muito raramente
conseguimos sair incólumes dessas ilusórias amizades.
Há outras, porém, que o acaso colocou no nosso
percurso, que douram as nossas vidas, com a sua capacidade
de amar e com o seu espírito de sacrifício. Suavemente, sem
quase disso nos darmos conta, dão-nos novo alento, fazemnos sentir maiores, estimulam as nossas capacidades com um
sem fim de novos incentivos que nos ajudam a esquecer o
outono da vida.
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Fazem-nos renascer, com o mesmo amor e dedicação
de um lavrador que deita sementes em terra cansada e espera
pacientemente que elas desabrochem.
Vão-nos motivando para novos interesses, novas e
saudáveis formas de ocupar o tempo, novas aprendizagens.
Incitam-nos com elogios e carinho e ficam felizes
quando conseguem colher algum fruto do seu gratuito
trabalho. Tornam as nossas vidas mais saudáveis e felizes,
ajudam-nos a esquecer as pedras que dificultaram os nossos
passos e a curar lesões que fomos obtendo com as rasteiras
que a vida nos foi pregando durante a nossa caminhada.
Estou, naturalmente, a referir-me aos professores da USCAL
que têm sabido criar um clima de amizade, num ambiente de
fraterno convívio, responsável pela recuperação da vontade
de viver em muitos dos alunos desta instituição.
(11 de Maio de 1970)

A minha tia Ana
Sei que era primavera porque os campos estavam
cobertos de florinhas amarelas e brancas que enfeitavam a
paisagem verde-esmeralda e o caminho da igreja ao
cemitério, como se também as pequenas flores quisessem
despedir-se daquela alma generosa que ia descer à terra.
A tia Ana era dona de uma bondade infinda, não
podendo ver ninguém em aflições. Mesmo ficando
prejudicada, ela socorria, fosse quem fosse, mais ou menos
amigo, mais ou menos parente. Para ela o que contava
mesmo era a ajuda.
Em criança, assisti a muitos atos de generosidade da tia
para com a comunidade. Atravessavam-se tempos de grandes
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dificuldades porque a guerra tinha deixado misérias difíceis
de superar, era o que eu ouvia à minha tia.
Nessa época, muitas crianças fechavam os olhos ao
mundo antes de os abrirem, o que consternava a tia Ana. Não
havendo dinheiro para agências funerárias, a tia prontamente
se incumbia do funeral da criança que nem a um nome tinha
tido direito. Era comum a mãe referir-se à criança perdida,
como “o meu anjinho”. De uma caixinha de cartão, a tia fazia
o único berço a que aquela criança tivera direito. Eu mesma,
uma vez, agarrei numa das quatro pegas que a tia tinha
inventado para que quatro crianças transportassem a caixa até
à porta do cemitério. Só que nesse dia o funeral deu para o
torto e correu mal. Uma criança puxa daqui outra dali, a caixa
rebentou e o pequenino corpo foi parar ao chão, para grande
aflição da tia - único adulto, além do padre que acompanhava
a criança ao cemitério - e para grande espanto meu, por o
bebé não chorar com um tombo daqueles.
Noutra ocasião, a tia Ana desfez-se do lindo vestido
com o qual batizou os seus filhos - vestido esse ao qual ela
tinha grande estima por lhe ter sido enviado por familiares
ausentes no Brasil -, para o oferecer a uma criança
desprotegida que ia ser batizada e que, pouco tempo depois, o
levaria consigo para o Céu.
Era assim a minha tia Ana, de quem eu gostava muito.
Sempre com um doce sorriso que me acariciava e um bom
conselho para me oferecer quando a visitava.
Mas um dia a tia Ana ficou muito doente, foi levada
para um hospital no Porto, que nessa altura ficava muito
longe!.. Como ir ao Porto ficava muito caro, não tive meios
para visitar a minha tia, enquanto esteve no hospital, para
grande mágoa minha.
Quando regressou à nossa aldeia, a querida tia Ana veio
deitada na sua última cama.
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Nesse tempo as comunicações eram muito difíceis e em
Trás-os-Montes ainda eram mais complicadas, razão pela
qual só tive conhecimento do funeral da tia em cima da hora.
Eu trabalhava em Chaves, a quinze quilómetros da
aldeia, por estradas sinuosas, naquele tempo, o que tornava
tudo mais complicado.
O único meio que eu tinha para chegar a tempo para me
despedir da minha tia-avó, de quem tanto gostava, era ir de
táxi, um luxo incompatível com o meu escasso dinheiro com
o qual tinha de garantir a minha subsistência e a de seis
irmãos adolescentes que tinha a meu cargo. Se gastasse o
dinheiro no táxi, iria ficar sem um tostão (na altura as
moedinhas eram tostões) para governar a casa durante o resto
do mês.
Lembro-me de ter ficado algum tempo a debater-me
entre o adeus à tia e os gastos da casa.
Os meus pais consideravam-me sensata. Apesar de eu
ser ainda muito jovem, eles confiavam em mim para orientar
os irmãos adolescentes; como tal, a responsabilidade era
minha, desde a educação à alimentação, o que pesava na
minha decisão de ir ou não ao funeral.
Num impulso próprio da juventude, corri para um táxi.
- Seja o que Deus quiser! – pensei. E fui ao funeral.
Quando cheguei à aldeia, a minha tia já estava a sair da
igreja, mas pude acompanhá-la até a sua última morada.
Desses momentos, recordo vivamente o repicar triste do sino.
No dia seguinte, de manhã muito cedo, regressei à
cidade de camioneta que paguei com os últimos escudos que
tinha.
Não tive coragem de confessar aos pais que tinha
ficado sem dinheiro. Ainda tive esperanças que eles
perguntassem, mas não perguntaram e eu não lhes disse.
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Comigo levava alguns miminhos que a mãe meteu num
saco. Mas seis adolescentes não se sustentavam com
miminhos.
Durante a hora que demorou a viagem, fui invadida por
uma angústia total. Dei voltas e mais voltas à cabeça, a sentirme culpada e sem saber como resolver semelhante questão.
Foi nesse estado de espírito que cheguei a casa.
Como estudava à noite e não tinha tempo para ir
almoçar a casa, levava os meus livros escolares comigo,
quando saía de manhã.
Eu acondicionava os meus livros de estudo na parte
inferior de uma mesinha de cabeceira só reservada para os
livros escolares que ia guardando por ordem, os dos anos
inferiores, como é natural, estavam no fundo, no cimo
estavam os do ano que eu estava a frequentar. Fiquei, pois,
surpresa, quando automaticamente fui buscar um livro dos do
fundo. Durante uns segundos pensei: - Mas que disparate!
Por que é que tirei este livro? E num gesto apressado, por
estar a ficar atrasada para sair de casa, ia voltar a pô-lo no
sítio, quando o livro me caiu ao chão. Fiquei contrariada.
Estava a somar atrasos. Ao apanhar o livro do chão, que se
tinha aberto ao cair, vi uma nota entre as folhas. Mil anos que
eu vivesse, jamais esqueceria o espanto que então senti. Sem
tocar na nota, fechei e abri os olhos algumas vezes, fechei e
abri o livro, para ter a certeza de que não era uma ilusão, e
realmente não era, o dinheiro era bem real, aproximadamente
o que eu tinha gasto com a ida ao funeral da minha tia.
Nessa altura era impossível eu ter amealhado aquele
dinheiro. A verba de que dispunha mensalmente para
governar a casa era tão limitada que não permitia poupanças.
Entre alegria e emoção, rezei à tia Ana uma oração de
agradecimento, lembrando-me como ela sempre socorria
quem estava em aflições.
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Infelizmente a minha fé não chega para acreditar em
milagres; por isso, sensatamente, não contei a ninguém o que
ocorrera e fiquei à espera de encontrar uma razão consistente
para aquele “milagre”.
Passaram-se meses, anos, e a explicação nunca chegou.
Fui esquecendo aquele estranhíssimo acontecimento, mas,
por tudo e por nada, lá estava a tia Ana e a nota a agitarem os
meus pensamentos. Era como se a tia estivesse sempre dizer:
- Não te esqueças de mim!
Um dia, muito tempo depois do sucedido, durante uma
reunião de família, estava presente o meu querido tio
Fernando, irmão do meu pai.
No meio da festa, na presença de todos, o meu tio
teceu-me comoventes elogios com uma lagrimita no olho. O
bom vinho que o pai guardou para essa reunião talvez tivesse
ajudado. Notando o meu desconforto, o tio acrescentou: - Eu
não esqueço o dia em que fui com o teu pai visitar-vos e vi a
forma como tu orientavas os teus irmãos!...
Já não ouvi mais nada do que o meu tio disse.
Repentinamente, recordei aquele dia em que o meu tio nos
visitara. Ficou tão enternecido pela forma como geríamos a
casa que, antes de partir, me deu um abraço e, muito
discretamente, deixou a nota na mesa.
- Para ires com os miúdos ao cinema – segredou,
enquanto me abraçava.
Guardei-a num livro e esqueci-me dela. O mistério que
me perseguira durante tantos anos ficou resolvido.
Mesmo assim, continuo frequentemente a meditar nesta
ocorrência da minha vida. Naquele momento, eu precisava
desesperadamente daquela nota e ela apareceu. O episódio
tem-me servido de parábola, para dar força nos momentos
difíceis, como se qualquer voz me dissesse secretamente que
talvez uma presença esteja atenta e nos proteja, vindo sentarse ao nosso lado quando precisamos de ajuda.
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A ceia
Naquele fim de tarde do mês de agosto, lá em cima, em
Trás-os-Montes, para aproveitar um delicioso feijão-verde
que me tinha sido oferecido, resolvi fazer uns peixinhos da
horta para o jantar.
Tinha seis familiares que iriam jantar comigo.
Como tenho casa num sítio de passagem e conservo o
velho hábito, herdado de casa dos meus pais, de ter sempre,
quando estou em casa, a porta da rua aberta, fica a casa mais
convidativa para quem passa.
Nesse fim de tarde, um dos meus irmãos, que não se
pode dizer que seja o rei da delicadeza, passa e chama por
mim.
- Ei… Irmã !... O que vai ser a janta?
- Peixinhos da horta. – respondo.
- Peixinhos da horta? A minha rapariga gosta muito! E
eu ainda mais!
- Bota cá o telemóvel para eu lhe dizer que venha cá
ter, que jantamos aqui.
A rapariga estava a pouco mais de cinquenta metros,
mas a modernidade torna-nos comodistas. Ainda alvitrei:
- E se fosses lá chamá-la, não seria melhor?
- Nada, nada, para alguma coisa tem que servir essa
geringonça!
Senta-se no fundo das escadas e da cozinha ouço:
- Estás maluca? A minha irmã é que se importa!?
- Olha, diz-lhe que traga um naco de presunto e umas
peras.
Passado pouco tempo, lá chega a tal rapariga, ou seja, a
minha cunhada, mais a filha, mais a mãe, mais a irmã, o que
quer dizer mais cinco pessoas.
Penso cá para mim: - Ainda bem que fiz peixinhos da
horta com fartura!
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Eis quando o meu rico irmão diz:
- E se disséssemos à Clarisse e ao João para virem
jantar connosco? Estão sozinhos!
E como diria a nossa mãe, onde comem seis comem
doze! E lá vem mais uma irmã, um cunhado e a amiga de
uma amiga que tinham encontrado no caminho. E já eramos
catorze para comer os tais peixinhos da horta que eu tinha
cozinhado para seis. Mas tudo bem! Contabilizei: sopinha,
peixinhos da horta, presunto, queijo, pão… PÃO?! Onde
estava ele? Lembrei-me que o padeiro tinha faltado e sem pão
o jantar não dava para tanta gente.
Todos os presentes estavam na minha situação,
ninguém tinha pão, era hora de jantar e a cidade estava a
quinze quilómetros. Que fazer? Enquanto todos tagarelavam,
recuei no tempo, para os meus oito ou nove anos, quando
uma rapariguinha, mais ou menos com a minha idade e
visivelmente envergonhada, chama à porta da casa dos meus
pais:
- Senhora Inês!...
- Diz, Deolinda!
- A minha mãe pede o favor de lhe emprestar meio pão,
que ela, quando cozer, torna-lho. É que o meu pai teve dores
nas cruzes e não pôde ir à lenha para acender o forno - diz a
miúda, com os olhos no chão para esconder a mentira.
- Está bem, está bem, rapariga, leva também este
pedaço de carne para rijar. E, já agora, diz ao teu pai que não
é na taberna que se ganha a vida!... Deixa, deixa lá, não vale
a pena dizeres nada, mais logo eu passo por lá e vou cantarlhe das boas! Assim ele tivesse o céu tão certo! - declamava a
minha mãe, filosofando.
Tal como a Deolinda, eu tinha que ir pedir pão a
alguém. E anuncio:
- Eu vou pedir pão!
- Eu vou! - diz a minha irmã.
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- Para jantarmos à meia-noite? Só se deixares a língua
em casa - atira o meu delicado irmão, que tem o mérito de
dizer tudo o que lhe vem à cabeça sem que ninguém se
zangue. - Deixa lá ir a Maria Idália, que ela a andar até parece
uma lambreta!
- Vê se te cai um dentinho com a gracinha. – digo-lhe e
saio à procura de pão, mas ainda ouço a sogra do meu irmão:
- Quem deve ter é a Senhora Celeste, aqui na aldeia é
quase a única que coze.
E lá fui eu até ao meio da aldeia:
- Senhora Celeste! Senhora Celeste! - repeti várias
vezes, mas a pobre é surda que nem um soco.
Depois de umas pancadas na porta, ela apareceu:
- Como tem passado, Senhora Celeste? – cumprimentei.
- Lá vou andando como Deus quer, mas com noventa e
cinco anos, o que posso eu esperar?
- Está muito boa, parece uma rapariga nova. – digo eu,
tentando ser simpática. - Queria pedir-lhe o favor de me
emprestar um pedaço de pão para o jantar, que amanhã eu
torno-lho, mas a velhota não ouviu nada e perguntou:
- A quem pertences tu, menina?
Também já via mal e estava a confundir-me com uma
miúda.
- Sou filha da sua amiga Inês.
- Quem?
Tive que repetir três vezes.
- Não te conhecia! Tu estás mum linda! mum gordinha!
Raio da velhota, a chamar-me gorda, eu que até já tinha
emagrecido meio quilito.
- Sabes que morreu o meu Jaquim?
- Sei, mas já foi há dois anos. - disse eu, com a
esperança de que a história do defunto morresse ali, mas ela
continuou, simulando uma lagrimita:
- Era mum bom home!
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- Era sim senhor, digo, para abreviar a conversa.
- Olha que teve um enterramento mum bonito e já lhe
mandei rezar seis trintários.
- Já chega, Senhora Celeste. – digo, pensando nas
precárias finanças da velha senhora.
- Tem que ser menina! Ele era tão velhaco que, se não
forem as missinhas, nunca entrará no céu.
- Tem razão. – acrescento, tentando acabar com a
conversa, e peço de novo o pão.
- Que pena não teres vindo um niquinho mais cedo.
Acabei de o dispensar à Cremilde, como não veio o padeiro!
Agora já ninguém quer ir para o forno! Só tenho ali um
sibinho para comer com um chisquinho de queijo. - e
acrescenta: - Espera só um cudinho. Entra em casa e traz um
saco com ovos para me oferecer.
- Não, não quero, muito obrigada.
- Homessa, então não havias de querer uns ovinhos das
minhas galinhas? As meninas bonitas aceitam e dizem
obrigada!
E foi o que eu fiz.
Mal virei costas, ouço a coscuvilheira da casa ao lado:
- Andas por aqui, rapariga! Não sabia que ainda estavas
por cá, não te vi na missa!..
Para não responder à provocação, eu disse:
- Ando à procura de pão.
- Pois olha, eu antes de ir à missinha, ainda fui tratar
dos meus lapões e das pules porque, embora tenha a
reforminha da França, tenho que fazer pela vida. Agora até
estava ali sentada no canapé. Mas entra só um bocadinho,
para veres a minha casa.
Se for por dentro a aberração que é por fora, - pensei nem quero ver.
- Desculpe, estou com muita pressa. Estão à minha
espera para jantar. Prometo que venho um dia destes.
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- Então espera só um minuto.
E regressa com um enorme chocolate.
- Toma lá. Dava-te ovos, mas a velha já tos deu.
Protesto:
- Não quero, obrigada.
- Toma lá que este é do bom. Foi o meu neto Cristofor
que mo trouxe da Suíça, mas como eu tenho diabertes não o
posso comer.
Sem pão, corro para casa.
Para onde vais com tanta presa? - pergunta-me a
Deolinda, a tal miúda que pedia pão à minha mãe. Hoje,
felizmente, à custa de muito trabalho, está muito bem na vida.
- Andei à procura de pão para o jantar e não arranjei.
- Devias ter vindo logo aqui! Não tenho pão, mas vais
levar uma bola de carne que está uma delícia.
- E como é que eu ta torno? – pergunto.
Brincando com as palavras, entre gargalhadas e
recordações, a Deolinda, com os olhos rasos de lágrimas,
respondeu:
- Da mesma forma que eu tornava o pão à tua mãe.
- Outros tempos. - digo eu.
- Tempos de fraternidade. - diz ela.
E com um abraço selámos recordações.
Quando chego a casa, já estavam a terminar o jantar.
Gozam comigo:
- Ainda foste ceifar o centeio? Então não te lembraste
que tinhas pão no congelador? Os peixinhos da horta estavam
uma delícia. Da próxima vez, tens que fazer mais. Agora,
como diria a nossa mãe, quem à hora não estiver, comerá do
que trouxer!
- E não fico nada mal. - digo eu, começando a tirar as
ofertas perante os olhares admirados e as gargalhadas bemdispostas. O engraçadinho do meu irmão ia dizendo:
- Amanhã mandamo-la lá outra vez.
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Se eu fosse um deus
Concederia a todos os homens,
que, em troca do nada, trabalham
para o bem-estar do seu semelhante:
Um natal,
em cada dia
Uma estrela,
em cada esperança
Um mar,
em cada alegria
Uma montanha,
em cada força
Um raio de sol,
em cada criança
Uma fonte,
em cada sede
Uma seara,
em cada fome
Um jardim,
em cada sofrimento
Uma brisa,
em muitos sóis
Uma páscoa,
a cada hora
Um sonho,
em cada nuvem
Uma luz,
em cada anoitecer
E no firmamento,
a certeza de um Renascer.
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Nas minhas quatro vaidades
Naquele 13º andar
Naquele andar alto
que vejo da janela do meu quarto,
Moram lá as minhas vaidades
que são quatro!
A Sofia, o Nuno, o cão e o gato
Naquela casa reina a paz!
A Sofia é uma linda rapariga….
O Nuno é um bom rapaz!
Tudo é muito calmo… naquela casa
Levantar cedo, levar o cão a rua,
- Bebé!.. o papi fez xixi na carpete!
- A culpa foi toda tua!...
- Devias levantar-te cedo
para o levares à rua!
Limpar os sanitários
do pachorrento gato,
fazer-lhe uma festinha,
pôr-lhe comida no prato.
E num corre, corre,
dar um jeito no quarto,
fazer a cama,
apanhar as meias
que o Nuno deixou no chão:
- Ai… que nervos!
Tão desarrumado!
Que aflição!
- Quando ele chegar
nem sei o que lhe faço!...
Saem atrasados, p’ró trabalho
porque a Sofia já se tinha esquecido,
e o Nuno chegou e deu-lhe um abraço….
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Isabel Martins (aluna nº 326)

Exulto de alegria
De manhã ao acordar
Eu exulto de alegria
Pelo dia que se aproxima
E que vou utilizar
A seguir os teus conselhos
A praticar os teus ensinamentos
A cantar os teus louvores.
À noite, ao regressar,
Exulto de alegria
Pela vida que me concedes
Pelos amigos que conservo
Pela saúde que me assiste
Pelos esforços que fiz
Pelas vitórias que alcancei
Pelo dia que passou.
Porque eu sei, oh Meu Deus,
Que nos momentos de desânimo,
Nas horas cheias de dúvidas,
Nas encruzilhadas de incertezas,
Tu estás ao meu lado a amparar-me,
À minha frente a conduzir-me,
Atrás de mim a alentar-me.
E mesmo quando não Te sinto
Tu estás no meu coração
E és a minha força
E por isso eu…
EXULTO DE ALEGRIA!
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Nós de amor
Tenho nós no coração…
Nós de raiva e de rancor…
Nós de indiferença e cansaço…
Nós de altivez e de egoísmo…
Nós de ciúme e de inveja…
Nós de dúvida e de traição…
Nós de orgulho e de injustiça…
Nós que me amarram a alma
E me entristecem o olhar.
Nós que me quedam os passos
Quando devo avançar.
Nós que me tolhem os braços
Quando devo abraçar.
Nós que me esfriam o coração
Quando devo perdoar...

Senhor, transforma em mim
Todos os nós de maldade
Em nós de caridade
Em nós de amor…
Obrigada, Senhor!
FÁTIMA 21/03/2015
XXVI ASSEMBLEIA DOS EX-A.MFA
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Pai
(26/12/2011)

Estavas grande papá
No teu leito de morte
Grande como em vida
Ao escolher esta mulher pequenina
Para caminhar ao teu lado.
Grande ao criares
Sete pequeninos filhos,
Grande ao proporcionares
Que todos tirassem um curso
(Quando isso era sinónimo
De emprego e melhor vida).
Grande perante a inveja
Que roía o coração
Dos que não aceitavam bem
Que tu fosses tão …grande!
Grande na tua humildade
De simples agricultor.
Grande perante a cidade
Que não te seduzia
Mas não te atemorizava.
Grande perante a doença,
Aceitando com resignação
Um fim inevitável,
Sempre calmo, sempre sereno;
Com poucos sinais
De carinho exterior,
Mas com um grande coração.
Eras um grande homem, meu pai!!!
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Joaquim Figueiredo (prof. na USCAL)

Ecologia / Floresta Portuguesa
Quando iniciei a minha docência nas Escolas Sénior
tinha em mente - e digo-o sinceramente - algumas vertentes:
- ocupar o meu tempo continuando activo (e poderia
divagar…);
- ser solidário para com aqueles colegas - e digo
colegas no verdadeiro sentido da palavra - que estavam na
mesma situação que a minha, reformados e desejosos de
continuar a vida;
- informar/esclarecer, dentro das minhas capacidades e
do meu conhecimento, alguns aspectos importantes que
existem na comunidade portuguesa relacionados com a
Ecologia. Não, não era simplesmente ocupar os tempos
livres, era conviver, passear… era muito mais!
Um outro aspecto que me preocupou foi a escolha da
matéria e qual o “caminho” a seguir num tema como a
Ecologia. No entanto, não tive dúvidas em orientar a minha
participação no sentido do estudo da Floresta por ter sido
sempre essa a vertente específica da minha vida profissional.
Mas houve uma outra concomitante razão, a de contribuir
dentro duma comunidade sénior, de que agora também fazem
parte colegas meus, para o esclarecimento e melhor
conhecimento de alguns problemas que existem na Floresta
Portuguesa, nomeadamente o problema dos Fogos, a
chamada Eucaliptização, a urgente Reflorestação, os
Montados... E, assim, dei à disciplina o nome de:
“Ecologia/Floresta Portuguesa”.
Penso que será um dever cívico poder contribuir para
passar conhecimento, a quem se mostrar interessado,
relacionado com a natureza e a sua protecção, causa que
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tenho vindo a abraçar há mais de 10 anos nestas Escolas
Seniores.
Finalmente, atrevo-me a sugerir à USCAL uma maior
atenção às Ciências Naturais para que venham a ser tão
preponderantes quanto as Ciências Sociais. Penso que o
conhecimento da natureza, nomeadamente o estudo da
biologia, geologia… e eventos/acontecimentos associados,
deveriam ser, também, matérias a não descurar nesta Escola
Sénior.
Termino com um muito obrigado à USCAL por me ter
aceitado como colaborador.
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José Duarte (aluno nº 22)

Equilíbrio vivencial
A nossa vida no dia-a-dia é um culminar de situações, a
que agregamos diversos factores tanto exteriores como
interiores.
Todos sentimos e procuramos com um critério, a meu
ver o mais seguro e sensato para reagir em cada momento. E
são estes momentos que compõem toda a nossa vida
PRESENTE e futura.
Sabemos por experiência e, às vezes, por teoria que o
sucesso a cada momento depende sempre do equilíbrio, ou
mesmo do “desequilíbrio” com que vivemos o AGORA.
O artigo que apresento a seguir, da autoria de Brian
Dyson é muito esclarecedor do que acima escrevo.
Este Senhor teve uma vida ligada à Coca-Cola durante
cerca de 35 anos, em cargos muito diferenciados. Isto
permitiu-lhe observar “pessoas” nos diferentes campos,
físicos, técnicos, económicos e culturais, e verificar quais as
que tinham maior taxa de SUCESSO.
E, analisando comportamentos e êxitos, verificou os
diferentes tipos de equilíbrio dos mais Bem-Sucedidos.
De todo este estudo, elaborou um conjunto de atitudes e
procedimentos que, postos em prática, (mais ou menos como
propõe) definirão para cada um o EQUILÍBRIO
VIVENCIAL a cada momento, Aqui e Agora.
Gostei do artigo e tenho-o na mesa de trabalho para ter
bem presente que é AQUI E AGORA que se define a acção e
as consequências futuras.
Com um bom equilíbrio vivencial, somos gente
positiva, alegre, amiga, companheira e disposta a ajudar.
SOU FELIZ.
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Façam o favor de ler Brian Dyson.
"Imagine a vida como um jogo, no qual você faz
malabarismo com cinco bolas que são lançadas no ar...
Essas bolas são: o trabalho, a família, a saúde, os amigos e o
espírito.
O trabalho é a única bola de borracha. Se cair, bate no
chão e pula para cima. Mas as quatro outras são de vidro.
Se caírem no chão, quebrarão e ficarão permanentemente
danificadas. Entendam isso e assim conseguirão o equilíbrio
na vida. Como?
• Não diminua seu próprio valor comparando-se com
outras pessoas. Somos todos diferentes. Cada um de nós é
um ser especial. Não fixe seus objetivos com base no que
os outros acham importante. Só você tem condições de
escolher o que é melhor para si próprio.
• Dê valor e respeite as coisas mais queridas de seu
coração.
Apegue-se a elas como à própria vida. Sem elas a vida
carece de sentido. Não deixe que a vida escorra entre os
dedos por viver no passado ou no futuro. Se viver um dia
de cada vez, viverá todos os dias de suas vidas.
• Não desista enquanto ainda é capaz de um esforço a mais.
Nada termina até o momento em que se deixa de tentar.
Não tema admitir que não é perfeito.
• Não tema enfrentar riscos. É correndo riscos que
aprendemos a ser valentes.
• Não exclua o amor de sua vida dizendo que não se pode
encontrá-lo. A melhor forma de receber amor é dá-lo. A
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forma mais rápida de ficar sem amor é apegar-se
demasiado a si próprio. A melhor forma de manter o amor
é dar-lhe asas. Corra atrás de seu amor, ainda dá tempo!
• Não corra tanto pela vida a ponto de esquecer onde esteve
e para onde vai.
• Não tenha medo de aprender. O conhecimento é leve. É
um tesouro que se carrega facilmente.
• Não use imprudentemente o tempo ou as palavras. Não se
pode recuperar uma palavra dita.
• A vida não é uma corrida, mas sim uma viagem que deve
ser desfrutada a cada passo.
• Lembre-se: Ontem é história. Amanhã é mistério e HOJE
é uma dádiva. Por isso se chama “presente”.

Vivam o presente com muita energia!
(do livro de Brian Dyson “Vivendo com Equilíbrio”)

-------------------A cada momento quero sentir e usar esta energia.
Duarte
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José Lança-Coelho (prof. na USCAL)

Diário
À segunda-feira corto a sebe
e adio a leitura para a noite.
Á terça-feira racho a lenha
e passo a escrita para o outro dia..
Na quarta-feira limpo o tanque
e lá se vão as trinta páginas para mudar de livro.
Na quinta-feira apanho a azeitona
e troco-a pela ideia do poema nascido de madrugada
Na sexta-feira corto a relva
e esqueço definitivamente o novo projecto.
No sábado queimo ramos e folhas
e penso no que vou ler e escrever amanhã.
Domingo é dia de ser escritor,
mas, que diabo!
estou tão cansado de brincar ao agricultor,
que vou deixar tudo para o próximo dia,
segunda-feira logo se vê!
(Entretanto, vou namorando as cores das lombadas dos livros
que se vão amontoando na cómoda dos sonhos.)
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Josiane Boudon (profª. na USCAL)

Dix bonnes raisons pour apprendre le français
1. Une langue parlée dans le monde entier
Plus de 200 millions de personnes parlent français sur
les 5 continents. La francophonie regroupe 68 etats et
gouvernements. Le français est la langue étrangère la plus
largement apprise après l’anglais et la neuvième langue la
plus parlée dans le monde. C’est également la seule langue
avec l’anglais que l’on peut apprendre dans tous les pays du
monde. La France dispose du plus grand réseau
d’établissements culturels à l’étranger où sont dispensés des
cours de français à plus de 750 000 personnes.
2. Une langue pour trouver un emploi
Parler français et anglais est un atout pour multiplier
ses chances sur le marché international de l’emploi. La
connaissance du français ouvre les portes des entreprises
françaises en France comme à l’étranger dans tous les pays
francophones (Canada, Suisse, Belgique et continent
africain). La France, cinquième puissance commerciale et
troisième terre d’accueil pour les investissements étrangers,
est un partenaire économique de premier plan.
3. La langue de la culture
Le français est la langue internationale pour la cuisine,
la mode, le théâtre, les arts visuels, la danse et l’architecture.
Connaître le français, c’est avoir accès en version originale
aux grands textes de la littérature française et francophone
mais également au cinéma et à la chanson. Le français est la
langue de Victor Hugo, de Molière, de Léopold Sendar
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Senghor, d’Edith Piaf, de Jean-Paul Sartre, d’Alain Delon ou
de Zinedine Zidane.
4. Une langue pour voyager
La France est le pays le plus visité au monde avec plus
de 70 millions de visiteurs par an. Avec des notions de
français, il est tellement plus agréable de visiter Paris et
toutes les régions de France (de la douceur de la Côte d’Azur
aux sommets enneigés des Alpes en passant les côtes
sauvages de la Bretagne) mais aussi de comprendre la
culture, les mentalités et l’art de vivre à la française. Le
français est tout aussi utile lorsqu’on visite l’Afrique, la
Suisse, le Canada, Monaco, les Seychelles….
5. Une langue pour étudier dans les universités françaises
Parler français permet notamment de poursuivre ses
études en France dans des universités réputées ou dans les
grandes écoles de commerce et d’ingénieur, classées parmi
les meilleurs établissements supérieurs en Europe et dans le
monde. Les élèves maîtrisant le français peuvent bénéficier
de bourses du gouvernement français pour suivre un
troisième cycle d’études en France dans toutes les disciplines
et obtenir un diplôme internationalement reconnu.
6. L’autre langue des relations internationales
Le français est à la fois langue de travail et langue
officielle à l’ONU, dans l’Union européenne, à l’UNESCO, à
l’OTAN, au Comité International Olympique, à la Croix
Rouge Internationale…et de plusieurs instances juridiques
internationales. Le français est la langue des trois villes
sièges des institutions européennes: Strasbourg, Bruxelles et
Luxembourg.
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7. Une langue pour s’ouvrir sur le monde
Après l’anglais et l’allemand, le français est la
troisième langue sur Internet devant l’espagnol. Comprendre
le français permet de poser un autre regard sur le monde en
communiquant avec les francophones sur tous les continents
et en s’informant grâce aux grands médias internationaux en
langue française (TV5, France 24, Radio France
Internationale).
8. Une langue agréable à apprendre
Le français est une langue facile à apprendre. De
nombreuses méthodes existent pour apprendre le français en
s’amusant qu’on soit un enfant ou un adulte. On peut aussi
très vite atteindre un niveau permettant de communiquer en
français.
9. Une langue pour apprendre d’autres langues
Apprendre le français aide à apprendre d’autres
langues, notamment les langues latines (l’espagnol, l’italien,
le portugais ou le roumain) mais aussi l’anglais puisque le
français a fourni plus de 50% du vocabulaire anglais actuel.
10. La langue de l’amour et de l’esprit
Apprendre le français, c’est d’abord le plaisir
d’apprendre une belle langue, riche et mélodieuse qu’on
appelle souvent la langue de l’amour. Le français est aussi
une langue analytique qui structure la pensée et développe
l’esprit critique ce qui est très utile dans les discussions ou
des négociations.
https://lectoratfrancaissibiu.wordpress.com/pourquoi-apprendre-le-francais/
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Amusements

Canard laqué chez le coiffeur!

Si ce petit marin mangeait une
excellente mousse au chocolat au lieu de croquer la tablette ...

Un chausson aux pommes
est très nature ...

La poule au pot version une
pâtisserie savoureuse: pâte feuilletée et pommes cuites à
l'intérieur. Miam!
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Lúcia Lagoas (aluna nº 276)

As brincadeiras da minha infância
Os brinquedos na minha infância eram muito diferentes
dos atuais.
Apesar das posses familiares serem escassas, o
acompanhamento constante da mãe dava um simbolismo de
carinho e proteção, transformando todas as brincadeiras em
alegria.
Falando de brincadeiras, lembro-me muito bem que as
minhas mãos eram tratadas com carinho e chamadas de
“caixinhas”: a qualquer pequena coisa aí colocada eu dava
um valor especial.
Brincava às casinhas e com uma boneca de papelão
comprada na feira. A princípio a minha mãe fazia-lhe
vestidos, a pouco e pouco, como eu queria mudar a roupa da
boneca com mais frequência, fui começando a fazer peças
mais simples e aumentando a sua complexidade, conforme
me sentia mais confiante, mas sempre com a orientação da
minha mãe.
À tarde brincava na rua com a minha irmã mais velha e
com as crianças vizinhas, que eram muitas, enquanto as mães
sentadas na soleira da porta, punham a conversa em dia,
deitando, ao mesmo tempo, um olho aos filhos.
Não havia perigo. Carros só um ou outro, pois pouca
gente tinha carro.
Aquilo a que eu gostava mais de brincar era à macaca;
porém, também brincávamos ao caracol: quando se ganhava
um jogo, desenhava-se uma boneca no chão que mais
ninguém podia pisar a não ser quem tinha desenhado a
referida boneca. Jogava-se também às pedrinhas, jogo em que
só participavam as meninas. Os rapazes jogavam ao botão.
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O jogo das escondidas era muito engraçado e
participativo.
No verão, brincávamos até noite dentro, era preciso as
mães chamarem-nos muitas vezes para irmos para a cama.
Esta atitude da parte das mães, mesmo que involuntária,
tranquilizava-nos e, consequentemente, a nossa estrutura
emocional saiu reforçada, tornando-nos, penso eu, menos
exigentes e mais felizes.
Muito mais haveria a dizer sobre as brincadeiras da
minha infância, mas penso ter salientado o principal:
Quão importante era o papel desempenhado pelas mães e a
prioridade dada às crianças.
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O meu primeiro recado
Devia ter mais ou menos sete anos quando, pela
primeira vez, a minha mãe me mandou à mercearia comprar
um cartucho de café. Diria alguém: «O que é um cartucho?»
Um cartucho era feito à mão, de papel pardo, em forma de
funil.
Hoje diríamos às crianças: «Tem cuidado, para não
entornares o café» mas, para mim não era necessária
nenhuma recomendação especial, visto que era transmitido,
não por palavras, mas por comportamentos, que tínhamos que
ter responsabilidade mesmo nas mais pequenas coisas de que
nos incumbiam.
Quando cheguei a casa, a minha mãe deu-me dois
tostões, o que para mim era muito dinheiro! Fui saltitando e
cantarolando guardá-los no mealheiro.
Passei a juntar os tostões, pensando para comigo:
Quando for à feira vou comprar brinquedos!
A feira na minha terra era sempre no último domingo
de Agosto e, ainda hoje, mantém o mesmo calendário. Nessa
altura, partia o mealheiro, que era de barro, contava o
dinheiro e fazia as minhas contas, para ver quantas peças
podia comprar. Comprava miniaturas em barro de todos os
utensílios de cozinha: fogareiro, tacho, panela, pratos,
travessas, etc.
Hoje em dia, as crianças nem dão valor aos brinquedos
que lhes damos mas, na minha infância, tanto eu como as
crianças da minha idade, dávamos mais valor aos brinquedos
que eram comprados exclusivamente com as nossas pequenas
economias.
Foi engraçado recordar os meus tempos de menina
responsável e ao mesmo tempo muito feliz.
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Maria Eugénia Faria (profª. na USCAL)

A minh’alma gémea
(8 de Fevereiro de 2016)

Gosto quando te encontro,
minh’alma gémea,
Sabendo que,
uma está a pensar e a outra a divagar
Uma a ver tudo,
cheia de razão
a outra em desvario,
a chamar a atenção….
Como é possível,
dentro de uma só de nós
haver tanto de igual,
também de diferença,
tanta confusão!
Como é possível haver dualidade,
dentro de um só ser,
Mas quis Deus que,
entre as duas, haja tal união,
Que nada fará, que se separem,
haja o que houver,
Queiram ou não, gémeos são assim,
Discutem, discordam
P’ra no fim acabar co’a mesma decisão
Vão continuar a olhar em frente,
no mesmo sentido,
Tendo como alvo o mesmo lugar,
com os olhos postos no mesmo caminho,
a ambicionar o mesmo destino,
a desejar possuir
o mesmo AMOR!
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Estado d’alma
Sentada, sozinha,
Olho em redor,
A tristeza que sinto,
O que vejo,
Ali, aqui, tão longe…
O que sinto, não esqueço,
Não quero esquecer!
A alma que sente,
Que vê, que revê
E volta a sentir
Olha a flor amarela,
Que conspira sem cheiro,
Com Amor, oferta simbólica
Que tudo mostra e diz!
Porque aquilo que escrevo,
É dor, é sentir,
É algo de jeito…
É prazer que não escondo,
Amor tão sentido,
É tudo o que quero,
Que tenho pr’a dar,
E p’ra receber
E vou guardar no meu coração!
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Perseguição
Alguém me quer mal
e me faz tanto mal,
de tal forma a doer
que não sei descrever…
Só queria mesmo conseguir esquecer!!!
Parte!! Vai-te embora!!
Agora mesmo neste instante,
Ser mesquinho,
Raivoso
Louco
Vingativo e Mau
Que trespassaste, qual raio violento,
O meu coração,
a minha pele,
o meu corpo
Rasgaste como uma garra a minha alma,
Levaste contigo a minha Alegria
Mentiste, odiaste e perseguiste,
Fizeste-me todo o mal possível,
Mas sobrevivi,
sou Gente,
sou Grande,
sou Mulher aguerrida,
Forte, corajosa,
destemida e Fiel
Ninguém vai roubar,
eu não vou deixar!
Aquilo que quero,
aquilo que é meu,
O que sinto e o que Amo!
Amor de verdade salta obstáculos
O meu é assim!!!
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Naquela África
Naquela África longínqua, onde cresci e me tornei
mulher, naquele País que amei e continua meu, onde tantas
histórias vivi… e revejo hoje ao escrever, para convosco
partilhar essas experiências extraordinárias.
Umas muito felizes, outras tristes, bizarras, tão
inacreditáveis, que só mesmo em África podem acontecer!
Havia na casa dos meus Pais um criado (assim na altura
eram chamados… e porque estou a reviver o passado…) que
se chamava Artur.
Um negro alto, magro, qual gazela, sempre de passo
acelerado, quase a correr.
Sabia como ninguém, dar atenção a todos os
pormenores, qual mordomo de um qualquer palácio, onde
conseguiria dar muitas lições de etiqueta e protocolo.
Homem inteligente, educado, de uma grande nobreza
de sentimentos e que me tinha adoptado, como se sua filha
fosse.
Eu era a sua Menina e tudo o que lhe pedia, ele fazia
com o maior gosto.
Era o meu confidente, escondia todas as minhas
diabruras (e eram tantas) …. Com os meus 9 anos irrequietos
e toda a liberdade que tinha quando estava de férias, longe
daquele colégio onde passava meses infindáveis fechada…a
600 kms de casa.
Era ao Artur que contava tudo de bom e de mau que me
acontecia. A ele podia dizer tudo, todas as invenções, perigos,
asneiras, tudo ele ouvia, com uma paciência inaudita.
Com a sua carapinha toda branca, qual cabeça coberta
de neve, e o rosto enrugado, umas vezes rindo, rindo muito,
com tudo o que lhe contava, outras com um ar muito sério,
semblante carregado, conforme a asneira cometida, ia
dizendo: “ Esta minha menina quando vem do colégio traz
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luz para o Artur. Mas também tenho que zangar quando faz
grande asneira!!!
Eu passava o dia a andar de bicicleta por montes e vales
e, claro, trambolhões, roupa rasgada e joelhos e cotovelos
esfolados… Era tão normal…
Quando a roupa ficava demasiado estragada, o Artur
fazia-a desaparecer rapidamente para me evitar o respectivo
sermão e, pior que isso, a proibição de andar de bicicleta no
dia seguinte!!!!
Quem me desinfectava sempre as feridas era o Artur e
tapava com um penso rápido. Ainda hoje, quando preciso de
utilizar um, me lembro daquele amigo que perdi e tanta falta
me fez.
Como eu gostava de andar toda remendada, cheia de
pensos! Para mim eram quase como troféus dos meus feitos a
solo, acompanhada, claro, sempre do meu Pintas, o meu
macaco, companheiro inseparável de todas as minhas
travessuras, e que, quando eu ficava privada dos nossos
passeios, me fazia companhia, brincando com o meu cabelo
comprido, apanhado num rabo-de-cavalo avermelhado,
catando-me e fazendo-me rir com as suas piruetas.
O Artur foi o amigo, confidente, companheiro de
brincadeiras, educador. O jeito que tinha para me repreender
tornava fácil obedecer. Ouvia-o com muita atenção e no fim
dava-lhe um beijo na cara enrugada, pedia desculpa e
prometia que ia ter mais juízo.
Quando ia para férias e chegava à pequena vila no meio
do mato, onde era esperada no pequeno aeroporto de terra
batida, onde o avião Cessna que me transportava desde a
capital do distrito do Niassa, Nampula, onde ficava o meu
Colégio, pousava lentamente e o piloto abria a porta, quem ia
a correr para me ajudar a descer, pegar nas malas e dar-me
um sorriso rasgado de boas-vindas era sempre o Artur.
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E mais, havia sempre uma “cerimónia protocolar”…
orquestrada pelo Artur…. os criados em fila a baterem
palmas à minha chegada, porque era a chegada do barulho, da
alegria e do dinheiro extra para a ida ao cinema e comprar os
cigarritos GINGA, a sua marca, para matar o vício.
Mas o Artur tinha que ter o seu sabonete que não
dispensava. Tinha um ritual tão engraçado… O trabalho que
a minha Mãe teve para me dissuadir de tomar banho com
aquele meu ritual!
Molhar as penas, os braços e a cara e não limpar,
esfregar o sabonete, deixar secar e ficar com a pele a brilhar e
a cheirar tão bem. Que bonito ficava o Artur ao Sol com a sua
cor de ébano, a brilhar, e como eu invejava aquele brilho. E
quantas vezes fui à sua palhota e roubava o sabonete na
esperança de ficar eu também a brilhar com a mesma cor.
As minhas férias passavam sob a orientação do Artur
que se encarregava de me pôr a fazer os trabalhos de férias,
trazidos do colégio, escondendo a bicicleta que aparecia
miraculosamente quando ele achava que já tinha estado
sossegada tempo suficiente.
Que jeito tinha para me fazer ser uma menina bem
comportada!
Mas ainda tenho que vos contar como era uma ida ao
cinema no meio do mato.
Havia um cinema itinerante que percorria todas as vilas
do interior, com filmes que partiam a cada momento e as
sessões cinematográficas eram intermináveis. Vi, por
exemplo, o filme Ben Ur numa dessas sessões.
A “ Sala de Cinema” era um barracão com telhado de
chapas de zinco com furos, o que quer dizer que, quando de
repente começava a chover, toda a gente abria o chapéu-dechuva, tapando a visibilidade a quem estava atrás e havendo
uma movimentação de massas e arrastar de cadeiras para
fugir das gotas grossas que entravam pelos buracos do tecto.
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Mais, as cadeiras iam todas de casa de cada um, bem
instalados ficávamos… difícil era eu não querer sentar-me
também no chão, ao pé do Artur para lhe ler as legendas.
Mas quis Deus que um dia, estando eu ainda de férias,
algo de muito terrível acontecesse e eu fosse confrontada com
a perda de alguém de quem gostava tanto, de um grande
amigo que ainda hoje recordo com muita saudade e ternura.
O Artur não gostava de ir à sua aldeia, visitar a família
e os amigos. Quando eu estava de férias dizia …a menina
precisa de mim, da cabeça do Artur para se portar bem. Eu
vou ver a família quando a Menina voltar para o colégio.
Mas naquele fim-de-semana havia na sua aldeia uma
grande festa e estava combinado que ele iria lá passá-la.
De manhã cedo, depois de se ensaboar para ficar a
brilhar, e vestido a rigor com a sua farda de servir à mesa,
toda branca, com calças à polo, logo abaixo de joelho, com
dois botões dourados e o casaco todo abotoado desde a gola
até abaixo, também cheio de botões dourados muito
brilhantes (puxava-lhes o lustro com uma flanela), comigo a
pedalar atrás dele até à entrada da picada e acenando com a
mão e sempre a sorrir, desapareceu do meu campo visual.
Guardo essa imagem no meu cérebro … sempre tão
viva e tão dolorosa!
Era suposto regressar ao fim de três dias, tempo que
durava a festa, motivo pelo qual tinha ido a casa.
Mas o tempo foi passando, um dia, dois, três e nada de
sinais do Artur.
Pedi ao meu Pai para irmos à aldeia ver se havia algum
problema.
Organizou-se uma batida e eu fui no Jeep com o meu
Pai, no carro da frente, para ver tudo muito bem.
E, descoberta macabra, horrível, chocante, que mais
parecia saída de um filme de terror!
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O Artur tinha bebido mais do que devia, mas quis
mesmo assim, regressar no dia combinado.
Caiu de cansaço e de bêbado, encostado a um tronco de
um embondeiro, centenário perto, demasiado perto, de um
morro enorme de Formiga Talaco.
Esta espécie de formigas é carnívora, com garras na
boca e, quando sentem o cheiro a carne, atacam em formação
aos milhares (como se de piranhas se tratasse).
Ele estava inconsciente e foi literalmente comido.
Sobraram os ossos descarnados muito brancos a sobressaírem
na cor daquela terra vermelha, ainda mais vermelha ao pôrdo-sol. Intactos e rebrilhantes, lá estavam os botões dourados
da sua farda.
A minha reacção foi saltar do jeep para ir a correr em
direcção àquele achado tão macabro e tão horrível.
Tenho, ainda hoje, dentro de uma caixa de lata bem
velhinha, com recordações da infância, um dos botões dessa
farda…
Naquele dia amadureci, percebi quão efémera era a
vida e como, a partir dali, não tendo o Artur, eu teria que
aprender a tomar conta de mim.
Os ensinamentos daquele meu amigo de carapinha
branca e de rosto enrugado perduraram para a minha vida.
Quantas vezes parei a pensar nele e como me
aconselharia a resolver certos problemas, tão fáceis quando
ele existia e tão complicados sem ele.
Deus o tenha ao pé de Si e, se precisar de conselhos ou
de ajuda, o Artur será capaz de os dar, como sempre mos deu
a mim.
O meu pai organizou um funeral muito bonito e ele foi
enterrado na sua aldeia natal, numa campa com uma pedra
mármore branca, como a sua carapinha.
Quando mudámos de distrito e fomos para a Zambézia,
o meu Pai fez-me a vontade e fui levar-lhe uma flor que
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deixei em cima da campa com as lágrimas a correrem pela
minha face.
ATÉ UM DIA MEU GRANDE AMIGO.
VOLTAREMOS A ENCONTRAR-NOS.

O mar
(7 de Fevereiro de 2016)

Sento-me devagar na areia molhada,
Remexo os dedos e brinco com ela
deixando que entre eles,
a areia escorra, bem lentamente,
as lágrimas, também elas lentamente,
que são o cair do meu sofrimento
libertado, mas não esquecido,
a magoar sem ninguém ver,
a mágoa profunda, no fundo do ser,
o tentar esquecer e não ser capaz,
o querer avançar e não suportar,
o querer apagar e fazer aparecer,
adormecer e ao acordar
o que queres esquecer, e não apagar,
voltar a aparecer para te magoar,
e todos os dias ser o sofrimento, que
te acompanha, a todas as horas,
a todo o momento, porque quando
de amor se trata, não há tratamento!
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Maria Helena Cunha (aluna nº 98)

Momentos bons
Há momentos bons na vida de cada um quando menos
se espera.
Desde que escrevi o meu primeiro Livro de Poemas,
“VIDA DE ANSEIOS”, fiquei com uma vontade enorme de
escrever um segundo livro, e não esperei muito tempo até
recomeçar o trabalho para esse mesmo efeito. Recuperei
alguns poemas que até já estavam começados e que foram
esquecidos, mas pelos quais eu tinha bastante gosto, tendo
então concluído o segundo livro, “DEIXEM-ME SONHAR”,
que foi publicado na Páscoa passada.
Terminando isto, não pensava voltar a pegar tão cedo
na caneta e continuar a escrever, quer fosse Prosa ou Poesia.
Acreditem que estava longe de que essa vontade me chegasse
novamente. E não por não ter sido bem-sucedida com os
livros já publicados, pois as pessoas que me conhecem
ficaram muito surpreendidas com a minha atitude. Deram-me
os parabéns pela minha coragem, teceram fortes elogios aos
meus livros, alguns fizerem deles até os seus livros de mesade-cabeceira para os lerem com alguma regularidade.
Também me perguntaram quando sairia o terceiro, ao que eu
ri, mas agradeço, pela felicidade que as suas palavras me dão,
e respondo – Talvez, quem sabe...–.
Hoje, qual não é o meu espanto quando ao ligar o
computador me deparo com um e-mail da USCAL que
convida todos os alunos e professores a participarem no
quarto Livro da USCAL (Universidade Sénior de Carnaxide,
Aprendizagem e Lazer)
E foi então que o meu coração despertou e eu soube
sem hesitação alguma: Quero Participar.
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Tenho passado na USCAL bons momentos. Para além
do convívio com as pessoas da minha idade, sou portadora de
uma doença crónica em que é essencial praticar exercício
físico e mental, tornando a USCAL mais do que um
passatempo. Aliada ao acompanhamento médico, tenho
obtido provas de que as aulas na Universidade têm sido uma
óptima opção para mim.
O convívio é muito estimulante e saudável. A troca de
carinhos e afectos que temos leva-nos a pensar que já
conhecíamos estas pessoas. É um modo feliz de vivermos a
nossa terceira idade sem nos darmos conta. Revivemos as
matérias que estudámos em tempos, ajudando a manter o
corpo e a mente sãs, bem como o cérebro mais activo.
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Maria José Cadete (profª. na USCAL)

Chafariz Pombalino de Carnaxide
O Chafariz Pombalino de Carnaxide situa-se quase em
frente da Igreja de São Romão, na Rua 5 de Outubro, junto
do Largo de Pátria Nova, a cerca de 50 a 75 metros da porta
de entrada do Aqueduto, no núcleo histórico urbano primitivo
de Carnaxide.

Fonte: PLANO DE SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO
CONSTRUÍDO E AMBIENTAL DO CONCELHO DE OEIRAS

Há uma diferença de cotas de terreno, ficando o
aqueduto num plano mais baixo. O abastecimento é feito com
uma caleira em pedra e aberta por cima que tem duas saídas
laterais, o que permite aplicar o sistema de vasos
comunicantes, como explica Vitrúvio.
A água chegava às proximidades do chafariz, onde
terminava o Aqueduto, mas seria necessário saber de que
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forma o líquido era conduzido para o chafariz, se por tubos
de chumbo ou de bronze ou cerâmicos e como se fazia a
distribuição pelas hortas de regadio. Desconhece-se se as
famílias mais abastadas teriam água canalizada em casa, o
que é bem provável, e o processo pelo qual a água era
conduzida para as residências dos mais ricos.
Sabe-se que existiu um local de enterramento, em
espaço exterior à Igreja de São Romão, no terreiro existente à
sua direita e onde atualmente se situa o coreto. Existia um
cemitério que se iniciou com enterramentos na lateral sul da
igreja e se propagou por toda a envolvente, aquando da
grande epidemia da pneumónica no século XIX. O cemitério
é assinalado por uma cruz de época moderna a encimar o
muro, cruz essa feita no seguimento de uma outra em ferro,
que desapareceu, semelhante à do portal da igreja.
Daqui somos levados a concluir que a estrutura de
distribuição de água do aqueduto para o chafariz passava
perto do cemitério e que ainda hoje devem existir alguns
vestígios de corpos sepulcrais no local a cerca de 50 cm
abaixo do nível do solo, nível a que normalmente se faziam
os enterramentos.
Apresenta-se a fachada principal e traseira do Chafariz
de Carnaxide. Na realidade, trata-se de dois chafarizes
adossados e de épocas diferentes, bem como de
abastecimentos de água de origens diferentes, situados na
parte histórica, um pouco antes da entrada do Aqueduto, em
frente da Igreja e do Coreto, na Rua Cinco de Outubro.
Face à datação do chafariz, sabe-se que o
desnivelamento da cota entre o terreiro da Igreja de S. Romão
e a da Rua 5 de Outubro já existia, sendo uma via de
comunicação antiga em Carnaxide.
O chafariz da fachada principal, obra pombalina de
1766, com duas bicas, em pedra, é encimado com as armas
reais e uma placa sob o brasão, contendo uma inscrição em
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latim com cinco linhas. Está ligado ao Aqueduto de
Carnaxide e serviu para abastecimento ao local. Num
inquérito efetuado em 1932 pela Direcção-Geral de Saúde,
sobre o abastecimento geral de água à população, verificou-se
que esta infraestrutura já não satisfazia as necessidades da
população, sendo o velho chafariz obsoleto e insuficiente, o
que obrigou a um serviço de abastecimento moderno e eficaz,
utilizando-se a denominada rede pública de distribuição.
“O Chafariz inicial data do século XVIII. O frontispício
tem esculpido o brasão real e uma inscrição em latim que
refere “O Rei o mandou fazer em 1766 incluído nas suas
obras de reconstrução após o terramoto”. No verso do
chafariz pombalino, a uma cota superior, em frente da Igreja
de S. Romão, foi construído outro Chafariz Municipal, com
uma bica, que está revestido a azulejos datados de 1952”. (1)
Este fontanário possui uma inscrição em latim, onde se
pode ler "O fidelíssimo Rei D. José I, liberal, magnífico e
piedoso, mandou que, para utilidade deste povo, corresse
livre esta água. Ano do Senhor de 1766". (2)
Podemos, pois, considerar que o Chafariz é austero e
imponente, encimado pelas armas reais, mandado construir
por D. José I para dar água ao povo. Sob o brasão, no
frontispício da fonte, surge, numa placa de pedra, uma
inscrição em latim com o seguinte teor: (3)
“Fidelissimus Rex Josephus I,
Liberalis, magnificus atque pius,
Jussit, ad utilitatem populi hujus,
Liberam hanc fluere aquam.
Anno Domini MDCCLXVI”

“O Fidelíssimo Rei José I,
Liberal, magnifico e piedoso,
Mandou que, para utilidade deste
povo, corresse livre esta água.
Ano do Senhor de 1766”
(Na tradução do Padre Figueira)

(1) PLANO DE SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO CONSTRUÍDO E
AMBIENTAL DO CONCELHO DE OEIRAS
(2) http://e-cultura.sapo.pt/WebPatriPatrimonioNArqui.aspx?IDPatrimonio=3561;
(3) GOMES, Levy Nunes, 2004, “Carnaxide de Ontem e de Hoje”;
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Transcrevendo o que o Padre Figueira escreveu em 1865( 4)
sobre o Aqueduto de Carnaxide:
“Tem Carnaxide um bello chafariz, que, com o seu aqueduto de meio
kilometro de extensão, são de boa cantaria no frontispício, adornado de
armas reaes de excelente desenho, no passeio, no encanamento, nas
paredes, na abobada, nas formosas e mui elevadas claraboias, das quaes
a mais bela é a primeira, que, com sua cúpula de formosas janelas e
elegante remate, exteriormente parece um bonito templo octógono e
interiormente tem bella escadaria, e em baixo assentos em redor, e no
meio um tanque de forma circular, em que constantemente está
borbulhando a água, vinda de outro aqueduto, que cada vez se vae
apertando mais até à nascente”.

Na realidade, estamos perante dois chafarizes, sendo
um da época da construção do aqueduto, século XVIII, 1766,
com brasão real esculpido no frontispício, por cima de uma
inscrição em latim, que refere que foi mandado construir pelo
Rei D. José I, integrando as obras de reconstrução após o
terramoto de 1755. Este chafariz é servido por duas bicas que
correm para um tanque retangular, que recebia água de uma
nascente da Serra de Carnaxide do chamado Sítio das
Francesas.
Bem perto, a cerca de 200 metros, existe uma outra
nascente, independente da primeira, que alimentava o
Aqueduto das Francesas que por sua vez ligava ao Chafariz
da Buraca, por um aqueduto na sua maior parte subterrâneo,
numa distância de 19:451, segundo informação referida da
época(4). É possível ter acesso muito condicionado ao
sistema das bicas, pelas traseiras, através de uma pequena
entrada. O modelo que foi adotado é de chafariz de espaldar e
remate superior curvo, com o alçado principal todo em
cantaria e dois pináculos nos extremos.
O outro Fontanário, de época moderna, datado de 1952
e denominado Chafariz Municipal de Carnaxide, que se situa
(4) http://www.jf-carnaxide.pt/pdf/monumentos-classificados.pdf;
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adossado ao primeiro e numa cota superior, no verso do
Chafariz Pombalino, foi construído aquando da canalização
da água em Carnaxide. Tem apenas uma bica centrada, que
corre para uma pia em pedra trabalhada (vasca de cantaria),
ladeada por dois bancos em pedra retangulares, já com água
da rede pública. É todo ele revestido a azulejo (revestimento
azulejar) com decoração em azul, amarelo e branco,
incluindo os bancos, representando decorações utilizadas nos
séculos XVII e XVIII.
O chafariz situado na fachada traseira, com uma bica e
revestido a azulejos decorativos azuis e brancos, de época
moderna, 1952, foi utilizado para abastecimento da
população com ligação à rede pública e distribuição
domiciliária. Presentemente apenas é um património
decorativo já que a distribuição de água é feita a todos os
moradores.
Há ainda a relevar que em 2016 estão a ser feitas obras
muito consideráveis em toda a zona circundante à igreja de
São Romão e como tal à zona onde se encontra o Chafariz.
Trata-se de levantar o pavimento e proceder à
repavimentação, incluindo-se a Rua 5 de Outubro, o Largo de
Pátria Nova e a Rua de Manuel dos Santos Mónica. Foram
também cortadas algumas árvores que existiam no largo onde
se situa o coreto.
SIFA FOTO 00036732
Fachada principal do
chafariz pombalino de
Carnaxide, situado em
frente da Igreja Paroquial de
São Romão
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SIFA FOTO 00036738
com placa indicativa
de que a água é imprópria
para consumo

Foto original
(16-02-2015)

Chafariz pombalino de Carnaxide, sendo visíveis sinais de
vandalismo. No cimo, cimalha que remata a parte superior,
sob a qual, e ao centro, se situa o escudo de D. José I, por
baixo do qual existe uma inscrição em latim. No topo, duas
pilastras terminais rematam com duas esferas, assentes em
pedestais que terminam lateralmente o arranjo arquitetónico
do alçado.
Foto original
(20-09-2016)

Visão global do alçado do chafariz que se encontrava num
contexto de obra de repavimentação da zona envolvente,
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verificando-se que estava vandalizado e não foi devidamente
isolado, estando cheio de pó e lixo bem como de folhagem…
Tanque do chafariz
Foto tirada da
esquerda
Foto original
(20-09-2016)

Tanque do chafariz
Foto tirada de frente
Duas bicas simétricas
lançam água no
tanque da largura do
paramento
Foto original
(20-09-2016)

Chafariz já limpo
depois das obras
Visão do lado esquerdo
Foto original
(15-11-2016)
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Bica do tanque
a abastecer água
em 2016
Foto original
(15-11-2016)

Foto original (15-11-2016)

Na parte esquerda do chafariz pombalino encontramos uma
pequena porta, em ferro e fechada à chave, onde existe uma
caleira em pedra, aberta, com duas saídas laterais. Este tipo
de caleira era utilizada quando se pretendia aproveitar as leis
da física dos vasos comunicantes, ou seja, quando no curso
de água existia a necessidade de transpor obstáculos. Aqui
destina-se a servir as bicas do chafariz.
Porta do controlo da água está vandalizada. O seu acesso pelo
interior é bastante difícil porque o canal é muito estreito e
apenas cabe uma pessoa deitada para fazer a manutenção.

Fotos originais (16-02-2015)

Brasão real esculpido no frontispício e lápide.
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Fotos originais (16-02-2015)

Lápide no frontispício e placa recente informativa.

Inscrição em latim que diz “O Rei D. José ….
Fotos originais (20-09-2016)

Pináculos nos extremos que fazem
o remate escultórico do chafariz,
encimando uma espécie de coluna.

Foto original (20-09-2016)

Cimalha que remata a parte superior do Chafariz, no topo de
pilastras terminais remata com duas esferas assentes em
pedestais que terminam lateralmente o arranjo arquitetónico
do alçado.
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Foto original (20-09-2016)

Em plena fase de obra, cruz
identificativa da existência de um
cemitério.

Foto original (15-11-2016)

Cruz existente
no topo do muro.

Foto Original (19-9-2016)

Cruz simbólica

Foto Original (16-2-2015)

Cruz da igreja

Maria José Cadete (5)
22 de Dezembro de 2016
5

Mestre em História de Arte pela UNL/FSCH; Mestre em Mercados de
Arte pelo IUL/ISCTE
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Maria José Duarte (aluna nº 24)

Sexta-feira, 13
Numa sexta-feira,13, embarquei num avião às 7h e 30m
e fui a Marbelha fraturar uma vértebra. Não acredita? Então
veja: chegámos (eu e marido) às 10h a Marbelha (hora de
Espanha) e às 11h já tinha uma vértebra fraturada. Fui ou
não, de propósito, a Marbelha fraturar uma vértebra, numa
sexta-feira,13?
Planeara ir passar uma semana, beneficiando de umas
férias sem afazeres domésticos, usufruindo de tudo o que o
aldeamento turístico nos oferecia e que, à primeira vista (nem
tive tempo para uma segunda, era muito agradável. Saiu tudo
furado. Acontece!...
- Ó menina, não podias ter fraturado a vértebra em
Portugal? Foi preciso ires a Espanha? – disse-me uma prima
quando regressei, de ambulância, (atada e bem apertada, dos
pés à cabeça, durante 8h de viagem e após três dias de
internamento hospitalar).
Tem toda a razão!... E logo eu que não sou amiga da
dor. Da dor física e da outra, aquela que nos aperta ainda
mais quando vemos o verão a escapar-se totalmente por entre
os nossos dedos e, obrigatoriamente, só nos resta dizermos
«aceita, vá aceita». Há que aceitar. E naquela sucessão de
dias, aparentemente todos iguais, foi-me oferecido um tempo
de reflexão, de introspeção, um tempo que há muito não tinha
para mim. A Vida vai-se escoando sem darmos por ela e tão
depressa! Que saudades senti, quando retive o pensamento
nos meus 20 anos, nos 30, até nos 50! Não sentiu já isso? Que
ela, a Vida, escorregou entre os dedos e nós fomo-nos
deixando ir ao sabor dos anos de trabalho profissional,
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doméstico, da educação de filhos, sem grande espaço para
nós próprios, porque a prioridade não éramos nós?
Noutra análise, também pensei que as mulheres da
geração dos nossos filhos fazem bem em dividir as tarefas
caseiras com os maridos ou companheiros, que tanto
cozinham, aspiram ou engomam, sem diferenciação de
tarefas entre sexos.
Os maridos de casamentos de 50 anos não fazem nada
disso. Podia fazer-vos rir ao descrever certos cozinhados de
um desses maridos, mas não. A boa vontade com que quis
fazer tudo, o carinho, o apoio total, o não deixar que nada me
entristecesse, o amor de quem permaneceu e permanece
sempre ao meu lado em todos os momentos menos bons,
ultrapassa tudo o que foi menos bem confecionado e que até
nos provocou boas gargalhadas.
E pronto: aqui têm como foi o meu verão de 2016
(umas vezes a rir, outras com «a lágrima no canto do olho»)
só porque resolvi ir a Marbelha fraturar uma vértebra numa
sexta-feira,13.

Egito
A exposição presente no Pavilhão de Portugal, sobre o
Egito, que visitei em março (numa visita de estudo da Uscal),
avivou-me todas as emoções e conhecimentos, que adquirira
em 2009, quando, durante uma semana, visitámos (o meu
marido e eu) os monumentos mais emblemáticos deste país.
Na altura, fizemos, durante três dias, a descida e a
subida do Nilo, nos chamados “hotéis flutuantes” - barcos
onde se dorme, come e se preparam as visitas aos
monumentos.
Tivemos um guia que falava português, o que
simplificou a nossa compreensão.
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Uma das primeiras frases que me marcaram foi o facto
de ele dizer que «O Egito não é um país, é um rio». A frase
ficou a martelar-me no cérebro, talvez por não ter atingido
todo o seu significado. No regresso à cidade do Cairo já eu a
compreendera: sendo o Egito um país predominantemente
desértico, é ao longo do Nilo que se desenvolve, a
subsistência da maior parte do povo, através da agricultura
que beneficia das inundações que fertilizam os terrenos e lhes
fornecem a água tão necessária.
Foi também através desse Nilo que chegámos às
colossais pirâmides de Queóps na península de Gizé, aos
colossos de Memnon, às ruínas de Tebas, uma das maiores
cidades do Egito antigo, ao Reino dos Mortos, na montanha e
onde continuam as escavações, sempre à procura de novos
túmulos. Visitámos também o Vale dos Reis e o Vale das
Rainhas, assim como Abu Simbel e Núbia.
Em Núbia, visitámos uma aldeia onde a tradição se
mantém intacta. Vive-se do artesanato, «adora-se» o
crocodilo que é criado em casa, em pequenos tanques. Sim,
leu bem. Os crocodilos estão em casa das pessoas, em
pequenos tanques!! Arrepiou-se? Eu também!
Depois o regresso ao Cairo – a cidade dos contrastes:
uma cidade moderna, rica, linda, em contraste com o Cairo
pobre, sujo, com crianças a mendigar ou a tentarem vender
pequenas peças artesanais para manterem a subsistência da
família.
Mas, em fim de viagem, trazemos a certeza de ter visto
obras gigantescas, feitas por milhares de homens que devem
ter edificado tudo com um esforço descomunal (e onde
muitos encontraram a morte), mas deixando um legado que é
admirado ao longo dos séculos como único no mundo.
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Tempos difíceis - A mina
Nasci em Aljustrel, vila mineira de extração de pirites
e, à medida que os anos avançavam, fui tomando consciência
crítica da dureza que era, para quem, como ganha-pão, tinha
que se sujeitar ao trabalho de mineiro. Um trabalho duro,
feito nas profundezas da terra, com ar impregnado de
enxofre.
O mineiro tinha que colocar cartuchos de dinamite
ligados a uma mecha, para depois fazê-los explodir.
Quantos não morreram nessas explosões! De vez em
quando ouvia-se… hoje ficaram mais três soterrados…
Para outros era a falta de saúde. Desenvolviam
tuberculose pela inalação de tanto pó e gases. Mas, embora
conscientes da dureza do trabalho e do perigo que o mesmo
continha, era o seu ganha-pão, dinheiro certo à semana ou ao
mês.
A outra opção seria o trabalho no campo,
nomeadamente as ceifas, as mondas (que eram feitas mais
por mulheres), mas eram apenas trabalhos sazonais.
Aos dezoito anos estava formada como professora do
ensino básico e a exercer mesmo em Aljustrel. Para além da
minha classe com crianças, aderi ao programa de
alfabetização, criado na altura para adultos. A turma que me
foi entregue era composta só por mineiros que trabalhavam
por turnos que alteravam de 15 em 15 dias. Então, teve que se
criar um horário, em que as aulas eram dadas das 7h às 9h (às
9h começavam as minhas aulas com crianças) e das 21h às
24h.
Muitos desses adultos tinham filhos na minha aula e
então era-lhes proposto o desafio acerca de quem aprenderia
mais depressa a ler – filho ou pai? Foi uma experiência muito
interessante, tanto mais que, nos anos seguintes, os textos que
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usávamos resultavam de conversas sobre o trabalho de
mineiro e sobre as dificuldades da vida.
Foi um enriquecedor e motivador trabalho de
aprendizagem mútua.
Atravessava-se uma década muito difícil. A PIDE, por
uma informação que, muitas vezes, nem era credível, batialhes à porta, a altas horas da noite, para os levar presos.
Muitos, quando voltavam, passados meses de sofrimento,
vinham mais politizados do que tinham ido. Vivia-se com
medo, porque por uma mera gratificação denunciava-se um
colega ou um vizinho, estragando-lhe a vida.
Todos temos consciência do que foram essas décadas e
isso traz-me à memória outra situação bem significativa da
época. No colégio onde andei, tivemos um professor de
português que nos captou de tal maneira que todos
gostávamos das suas aulas.
Ao iniciarmos o estudo d’ Os Lusíadas, disse-nos que
Os Lusíadas que todos tínhamos comprado estavam
incompletos, porque o regime que nos governava achava que
alunos do quinto ano do liceu não podiam ler o episódio da
ilha dos amores e que mandara imprimir uns Lusíadas
especiais, amputados do canto nono, mas que ele trazia
alguns exemplares da obra completa para quem a quisesse
ler. Todos os alunos quiseram ler, pois claro.
Engraçado como, passados tantos anos, me apeteceu
remexer nesta fase de vida em tempos difíceis.
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Maria José Matos (profª. na USCAL)

Nature is not only all that is visible to the
eye... it also includes the inner pictures of the
soul.
Edvard Munch

O Grito
(Março/2012)

Tu não gritaste,
pintaste!
Traçaste pinceladas
contorcidas
de dor e agonia
num cenário de fogo
e água fria.
Esboçaste um rosto branco,
doente,
de degredo,
que tapa com mãos magras
os ouvidos
as mágoas
o som do próprio medo.
Não gritaste, Eduardo,
pintaste!
Pintaste a tua alma
dolorida e pungente
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e mostraste-a,
assim,
a toda a gente.
Conseguiste, Eduardo!
Apesar do silêncio
fizeste-nos ouvir a tua voz.
E se atentarmos bem
naquele rosto...
tu não gritaste,
mas gritamos nós!

Ocaso
(Novembro/2013)

O ocaso acaso casa?
Não creio, porque é poente,
refúgio da estrela Sol...
Mas se o ocaso não casa
porque fica o sol em brasa
quando nasce de manhã?
Porque caminha apressado
e sempre pró mesmo lado
avança com pés de lã?
O ocaso onde se apanha?
Lá longe atrás da montanha
ou além no fim do mar?
Eu preciso de saber
porque quero lá ir ter
se acaso o ocaso casar.!
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Utopia
(Junho/2014)

A Utopia
saía
de dentro de um caderno de poesia
e crescia, crescia...
A Utopia
abria
as portas do jardim da fantasia
e seguia, seguia...
A Utopia
tecia
sonhos e contradanças de magia
e sorria, sorria...
A Utopia
cobria
os horizontes que o olhar não via
e subia, subia...
A Utopia
caía
com estranhos movimentos de agonia
batendo asas da cor do arco-íris.
E se nunca se alcançou a Utopia…
foi por um triz!
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Maria José Melo (aluna nº 240)

FRANCÊS – Citations et proverbes choisis
--- CITATIONS --ALBERT CAMUS (1913-1960) - PRIX NOBEL (1957)

«Vieillir, c’est passer de la passion à la compassion.»
«Mettre à mort un être, c’est supprimer sa chance de
perfection.»
ANATOLE FRANCE (1880-1964)

“La langue française est une femme. Et cette femme est si
belle, si fière, si modeste, si hardie, touchante, voluptueuse,
chaste, noble, familière, folle, sage, qu’on l’aime de toute son
âme et qu’on n’est jamais tenté de lui être infidèle.“
ANDRÉ MAUROIS (1885-1967)

«Le plus souvent, on cherche le bonheur, comme on cherche
ses lunettes, quand on les a sur le nez.»
HONORÉ DE BALZAC (1799-1850)

«Aimer c’est donner autant que l’on reçoit, mais s’efforcer
mutuellement de donner plus.»
«En face de la mort, on comprend mieux la vie.»
«La France, grâce à son langage clair, est la trompette du
monde.»
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JEAN BAPTISTE POQUELIN, dit MOLIÈRE (1622-1673)

« Le plus souvent l’apparence déçoit, il ne faut pas toujours
juger sur ce qu’on voit ». Le Tartuffe (1664)
JEAN DE LA FONTAINE (1621-1695)

«Amour, amour, quand tu nous tiens, on peut bien dire:
Adieu prudence.»
NAPOLÉON BONAPARTE (1769-1821)

«Dans les révolutions, il y a deux sortes de gens : ceux qui les
font et ceux qui en profitent.»
«Une belle femme plait aux yeux, une bonne femme plait au
cœur; l’une est un bijou, l’autre un trésor.»
VOLTAIRE (1694-1778)
«J’ai décidé d’être heureux car c’est bon pour la santé.»
ERNEST HEMINGWAY (1899-1961)

«Mieux vaut vivre un seul jour comme un lion que cent
années comme un mouton.»
«Mieux vaut mourir debout que vivre à genoux.»
MARTIN LUTHER KING (1929-1968) – PRIX NOBEL DE
LA PAIX (1964)

«Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères,
sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots.»
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--- PROVERBES ---

Proverbes français
«Tout grand et beau parleur n’est bien souvent qu’un pauvre
menteur.»
«Qui craint de souffrir, souffre de la crainte.»
«Lavez chien, peignez chien, chien ne sera que chien.»
«Bien sot est le mouton qui se confesse au loup.»
«L’amour et l’ambition ne souffrent pas de compagnon.»
«Il n’est pour voir que l’œil du maître.»
«Quand en mars il pleut, sois heureux tant que tu peux.»

Proverbe estonien
«Qui écoute aux portes entend ce qui lui déplaît.»

Proverbe flamand
«Celui qui fatigue ses yeux chez le voisin est aveugle en sa
maison.»

Proverbe juif
«Si tu veux contrôler le vent, ajuste les voiles.»
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Maria Pereira (profª. na USCAL)

A mudança
O frio gelado daquelas paragens entrava pelos dois
corpos entrelaçados que se aprumavam com toda a
descontração em cima da Scooter castanha clara.
Lá seguiam os dois a caminho de casa. A pequena
equilibrava-se bem em cima da motoreta. Agarrada ao pai,
seguia contente sem qualquer medo do escuro, ou das curvas
apertadas. Afinal, estando com ele, nada podia acontecer.
A verdade é que não era suposto estar ali. As férias do
Carnaval eram curtas, apenas 4 dias e como os transportes
eram escassos, tinha decidido que não iria para a aldeia.
Não era apenas por isso! É que tinha combinado com a
amiga que iam ser uns dias bem diferentes. O avô da amiga
tinha carro, coisa rara na época, e vinha buscar as duas para
passarem as miniférias noutra aldeia, a uns escassos
quilómetros da sua.
As pequenas antecipavam e planeavam alegremente
todas as aventuras que iriam viver. O coração estava dividido
entre a aventura e as saudades de casa – ganhou a aventura.
Ao escurecer, eis que o pai apareceu para a levar. E
pronto. Acabou a aventura.
Um pequeno desequilíbrio. - Nada filha, tudo bem. Não
te preocupes.
Estavam quase lá. Passaram pela aldeia antes da sua e
em dez minutos estariam em casa.
NÃO! De repente estavam os dois no chão, à beira da
estreita estrada. A moto roncando no outro lado. Uma
escuridão medonha. Uma estrada deserta onde ninguém
passava.
Tentou levantá-lo. Quanto mais tentava, mais ele
escorregava para dentro da valeta. Não passava ninguém.
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Que fazer? Não conseguia pensar. Ele não lhe dizia o que
fazer. Não percebia porquê! Para onde devia ir? Voltar para
trás? Seguir para a frente?
Com os sapatos na mão correu por entre os charcos na
estrada de regresso à aldeia onde tinham acabado de passar.
Parecia-lhe mais perto. Não sentia nada - medo ou dor. No
pensamento apenas e só o pai, que estava indefeso no meio
da valeta cheia de água. E se vinham os lobos e se vinha um
carro e o esmagava, e se…
Gritos… gente… figuras de negro… escuro…escuro…
Uma voz conhecida, finalmente!
- Diga à mãe, por favor! Eu quero a minha mãe...
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Maria Vitória Cruz (aluna nº 234)

Memórias de uma fotografia
Aquele álbum de fotografias, forrado a tecido de
serapilheira e recheado com folhas de cartolina azul, sempre
me fascinara. Mas, em criança, mal lhe tocara talvez por
recearem que o pudesse estragar.
Decorriam as férias de Natal e uma tarde fria e chuvosa
convidava a ficar em casa.
Fui até à sala, tencionando escolher um dos livros na
estante, mas ali estava o álbum!
Por ser a mais contemplada, ou por estar mal fixada,
uma foto saltou para o meu colo: pelas semelhanças na
fisionomia, atrevi-me a deduzir ser uma foto de família.
Para satisfazer a curiosidade, li a informação no verso:
Maio 1920. Sentadas da esquerda para a direita: Elvira 20
anos, Clara 17 anos, Maria 19 anos. Em pé: Francisco 22
anos e Manuel 24 anos.
Dos homens, nem me interroguei qual dos dois seria o
mais velho. Do bolso do colete do Manuel pendia a corrente
do relógio, herança do pai. Assim era a tradição na família,
soube-o mais tarde, e assim continuou por algumas gerações.
As senhoras vestiam saias escuras, rodadas e compridas
e blusas de cor clara com folhos e rendas, de colo subido,
como exigia o recato. Por ter sido dia festivo, ou somente
para “tirar o retrato”, exibiam as arrecadas e cordões em
ouro, herança da mãe, das avós ou oferta da madrinha ou tia
solteira.
Ouvi passos, levantei os olhos e virei-me. Observavasme enternecida.
- São as minhas tias e tios e esta é a minha mãe, a tua
avó Maria – elucidaste-me tu.
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Das três irmãs, a minha avó Maria era a mais sedutora:
de porte altivo, olhar profundo e cativante, um porto de
abrigo.
Sentada a meu lado, foste recordando um a um:
- A tia Clara casou e foi viver para Aveiro, o marido
andava embarcado nos Bacalhoeiros que pescavam nos
bancos da Terra Nova, formaram família e por lá ficaram. A
tia Elvira casou com um ourives e partiu para Viana do
Castelo, onde também temos parentes. O tio Francisco
emigrou para o Brasil e fixou-se com a família em Minas
Gerais. O tio Manuel ficou por cá com o teu bisavô, a
cuidarem do gado e das vinhas que possuíamos na quinta do
Candal, paredes meias duns terrenos onde mais tarde
construíram a Electro Cerâmica, de que ainda bem me
lembro!
Curiosamente, segundo me contou a tua avó Maria, este
ano de 1920 tinha sido “um ano bom” para a vinha. Quando
vindima estava prestes, adivinhava-se grande azáfama no
Douro Vinhateiro e seria necessário mais um coordenador.
Assim, em Setembro, o meu tio Manuel chamou, àquele lugar
de Regadas, em Vila Nova de Gaia, o amigo António que era
feitor numa courela lá para os lados de Ponte de Lima e tinha
provas dadas nestas tarefas!
Ora, este amigo António passou a ser visita habitual da
casa, começou a privar com a família e cedo se enamorou de
uma das irmãs: da tua avó Maria.
Citando, a propósito, uma frase bem conhecida – “Dizse que é nos momentos difíceis que se revela o carácter das
pessoas e se estabelecem laços para toda a vida” –,
prosseguiste: - A amizade entre eles nasceu e foi consolidada
em tempo de guerra. Ambos integraram o Corpo
Expedicionário Português que seguiu para a Flandres e
fizeram parte do sector português que combateu na linha da
135

frente, na região de Lille, onde foi maior o impacto da
ofensiva alemã.
- Quando eu era criança – continuou a minha mãe ouvi muitas vezes o teu avô falar dos horrores desta guerra de
trincheiras, da escassez de água e de alimentos, das chuvas
torrenciais, da lama e da propagação de doenças. Dizia ele
que, por vezes, nem sabiam quem tivera mais sorte: se os
mortos ou os sobreviventes, cegos, mutilados ou gaseados. E,
para agravamento desta calamidade, em Abril de 1918,
registou-se na Europa o 1º caso de gripe pneumónica, junto
das tropas estacionadas nos portos de embarque na França.
A invocação destes sofrimentos alterou-lhe o
semblante, mas recuperou o ânimo e sossegou-me:
- O avô António também foi contagiado, mas
felizmente recuperou graças à sua forte resistência física. A
avó contava que, quando o mano Manuel, republicano e
simpatizante do Partido Democrático de Afonso Costa, queria
provocar o teu avô para um diálogo aceso, dizia-lhe que
“deveria ainda estar com a gripe”, quando se alistou na junta
militar que apoiou Paiva Couceiro, em Janeiro de 1919.
Perante o meu gesto de reprovação mal contido, a
minha mãe apressou-se a reafirmar-me o respeito mútuo e a
imaculada amizade entre ambos, que também ela
testemunhara, e acrescentou:
- Ainda que, por vezes, remetida a simples ouvinte
desses diálogos, a avó Maria apercebia-se que tal adesão do
teu avô não significava convicção política. A um feitor
agrícola, pouco letrado, como grande parte do povo
português no início do séc. XX, ser-lhe-ia indiferente um
regime monárquico ou republicano. Preocupavam-no sim, e
disso sabia ela, a instabilidade e a subsistência, motivos
suficientes para querer a mudança.
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A minha atenção e expressão de fascínio perante o que
ouvia estimulavam a minha mãe a continuar invocando as
suas memórias:
- A tua avó falou-me muitas vezes das longas conversas
noite dentro, em que cada um deles manifestava, a seu modo,
preocupação e desilusão perante a situação do país, volvida
década e meia da implantação da República! Portugal
continuava a ser um país agrícola, subdesenvolvido e
dependente de outros países e o entusiasmo popular, em
1910, acabara por perder fulgor... situação esta ainda
agravada pela falta de unidade nacional e instabilidade
crescente, que poderiam conduzir à queda do regime
democrático – seu receio supremo!
- E desse golpe militar, em Maio de 1926, recordo-me
eu muito bem – continuou a minha mãe, pondo-se de pé e
olhando o passado através da janela.
- Ainda o sol mal rompera e o meu pai já tinha saído
para a vinha, na quinta do Candal. A minha mãe preparava a
merenda que lhe haveria de levar pelo meio-dia, eu e o meu
irmão continuávamos na cama. De repente, um estrondo
enorme fez-se ouvir. Os vidros das janelas e a porta
estremeceram…
- O que foi? - perguntei eu timidamente.
- Fiquem aí quietos! – foi a resposta.
- Aterrados, apertámos as mãozitas com força. Numa
correria e com uma força hercúlea, a minha mãe foi buscar o
colchão da cama de casal, arrastou a mesa de jantar e
“ensanduichou” o colchão contra a porta.
- Parece que estamos num castelo! – observou o meu
irmão, gracejando inocentemente.
- Sem uma palavra, a minha mãe continuou numa rodaviva, puxou-nos para fora da cama e, desta vez, foram os
nossos colchões “entaipar” as janelas. Depois parou, respirou
fundo e veio buscar-nos ao canto do quarto, onde
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permanecíamos imóveis. Sentámo-nos os três a rezar até não
ouvirmos mais aqueles sons cada vez menos nítidos…
Com o olhar parado no tempo, os olhos rasos de água e
a voz embargada, a minha mãe sussurrou:
- Era dia 28 de Maio de 1926. A sublevação militar
tinha-se iniciado em Braga e a coluna militar tinha
atravessado o Porto ali tão perto. O movimento ia ganhando a
adesão de vários regimentos militares…
- Afinal, o receio dos meus pais e do meu tio Manuel
tinha fundamento!
Dizendo isto recompôs-se, com a energia que herdara
da mãe. E ali estava, na nossa sala e no nosso tempo,
estendendo-me a mão acolhedora e sorrindo:
- E agora filha, vamos lá fazer um chazinho, para
comermos os biscoitos de canela que estão quase a sair do
forno.
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Miguel Simões (prof. na USCAL)

Aprende-se muito na Escola da Vida
Para celebrar a chegada
À minha idade avançada
Escrevi umas frases
Que a vida me ensinou…
A vida não é justa
Mas ainda assim é boa.
A vida é demasiado curta
Para se perder o tempo
Odiando alguém.
O teu trabalho
Não cuidará de ti
Quando estás doente
Mas os teus amigos
E a tua família, sim.
Mantém-te em contacto.
Não tens que ganhar
Cada discussão.
Chorar com alguém
Alivia mais
Que chorar sozinho.
Faz as pazes
Com o teu passado
Para que não arruínes
O presente.
Não compares a tua vida
Com a dos outros
Nem imagines
Como é sua travessia.
Se uma relação
Tiver que ser secreta
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É melhor não a ter.
Elimina tudo
O que não seja útil,
Lindo ou alegre.
Respira profundamente…
Isso acalma a mente!
O que não te mata
Na realidade
Faz-te mais forte.
Nunca é demasiado tarde
Para se ter
Uma infância feliz
Mas a segunda-feira
Só depende de ti.
Quando se trata
De perseguir aquilo
Que amas na vida
Não aceites um não
Como resposta.
Acende as velas
Põe na cama os lençóis bonitos
Veste a lingerie cara
Não a guardes
Para uma ocasião especial.
Hoje é especial!
Sê excêntrico agora
Não esperes ser velho
Para vir a sê-lo.
Ninguém é responsável
Pela tua felicidade:
Somente tu.
Perdoa tudo a todos.
O que as outras pessoas
Pensam de ti
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Não te diz respeito.
O tempo cura quase tudo…
Dá tempo ao tempo.
Por melhor ou pior
Que seja uma situação
Algum dia mudará.
Só te ama de verdade
Aquele que nunca te esquece.
Os amigos
São a família que nós próprios
Escolhemos.
Quem pensa em ti
Que to revele
E quem sente a tua falta
Que te procure.
Quem se diz ser teu amigo
Que to demonstre.
A vida não está
Envolta com um laço
Mas continua
A ser um presente.
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Estou um pouco só no deserto
Sinto-me só no meio da solidão!
A liberdade de viver
De usufruir um pouco da vida
De ser pessoa
De amar e relaxar
Onde se encontra isso nesta azáfama sem fim?
A cidade converteu-se em deserto.
Os homens já não vivem, vegetam
Todos estão longe embora se acotovelem.
E estou convencido
De que ou cuido de mim
Procurando cultivar-me
E partilhar a minha vida com os outros
Ou entro no ritmo louco e vertiginoso
Do mundo consumista sem valores
Sem regras e sem amigos.
Não quero fugir de mim mesmo
Afogando-me em coisas e mais coisas
Alienando-me
Despersonalizando-me…
Necessito urgentemente
De amar e ser amado.
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Folhas secas
Se viver fosse fácil
Não teríamos tantas dores
E problemas espalhados
Em todos os cantos
Do Mundo.
A dor visita cada uma
Das pessoas com tarefas
Que, às vezes, à primeira vista
Parecem injustas demais
Mas que acabam
Sendo necessárias,
Para o amadurecimento
Da pessoa humana.
Os problemas são como
As folhas de uma árvore
Que sempre irão cair
De uma maneira ou outra
Num ciclo sem fim.
O que muda é a forma
Como recolhemos essas folhas
Ou como tratamos
Os problemas.
Pois muitas vezes deixamos
Que as folhas
Se acumulem pelo chão
Sem darmos
Importância demasiada
Ao molho
Que se vai formando,
Não reparando
Que as folhas já tomaram
Conta do chão,
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dos cantos, das frestas
E até dos quintais vizinhos.
Junta as folhas
Todos os dias,
Trata os teus problemas,
Removendo o que já não serve
E separando
O que é importante
Do que não é.
Folhas muito secas
Podem ser queimadas
Rapidamente assim como
Os problemas pequenos
A que muitas vezes
Damos demasiada importância,
Aumentando-os
Sem ao menos pensarmos
Numa solução,
Paralisados pelo medo.
Não esperes
Que o Outono chegue
E derrube todas as folhas
De uma vez.
Mantém o teu jardim da vida
Sempre limpo,
Cultiva flores (optimismo)
Regadas com bom humor,
Espalha as sementes (caridade)
Por todos os jardins
E recebe da própria natureza
Os lucros da tua dedicação:
- O cheiro da terra molhada,
As cores e perfumes das flores,
Frutos que alimentam
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E a paz que preenche
O teu espírito.
Problemas (como os de saúde)
São folhas de árvores.
Tu és o jardineiro
E Deus o semeador da vida
Que te pede
Cuidados diários.
Fica com ELE
Porque ELE irá
Sempre cuidar de ti.

A morte passou por aqui
(Reflexão sempre actual)

Estar vivo é tão real, palpável, verdadeiro, presente e
omnipresente como não o estar.
A morte não existe porque, em boa verdade, acredito
que o que acontece é o deixar de estar em estado físico nesta
vida que nos une por laços bem apertados familiares,
profissionais, sociais e universais.
A morte não existe! O que existe é a partida da vida. Da
mesma maneira que a escuridão não existe, o que existe é a
ausência de luz. O mal não existe, o que existe é a ausência
do bem. O ódio e a ira não existem, o que existe é a ausência
do amor, da compreensão, da alegria, da aceitação de si
mesmo e dos outros.
Aquela que passou por aqui e tentou fazer-me acreditar,
convencer, e que me bateu à porta, não existe. Eu não a abri
porque ela não existe. Não conversei com ela. Não negociei
com ela. Ofereci-lhe um NÃO redondo. Tu não existes! Em
tudo o que depender de mim, não entras. E o Pai de Amor e
bondade, os meus Anjos guardiães, vão-me ajudar a tirar do
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meu bolso mais fundo, mais forte e poderoso, o instinto de
sobrevivência para enfrentar, com bondade, aquele frio por
todo o corpo que tudo congela e que a partida daquela vida
me possa fazer sentir. É o permitir-me não abrir a porta que
leva essa mesma vida e me deixa plantado à mesa-decabeceira de quem amo. É evitar ter que me despedir de uma
vida tão linda, tão bela, mas que não me pertence, não te
pertence, é dela e só dela. Não permito que te instales
confortável na beira da cama daquele cuja vida vieste, se
existisses, tentar abraçar. Tal mãe, pai, irmão, amigo… que
vela, que a tudo recorre para confortar aquele que mais ama e
cujo sofrimento corrói, não fora o entrar de um pingo da luz
Divina, já instalada no seu íntimo.
Citando um dos maiores escritores de sempre de língua
portuguesa, o brasileiro João Guimarães Rosa, permitam-me
acrescentar – após rever o filme da sua existência - que “As
pessoas não morrem. Voltam a ficar encantadas”. O que
acontece, quando dizem que a morte passou por aqui, foi
apenas a vida que embarcou. E nessas alturas temos mesmo
que dizer até breve, até já ou até lá.
Àqueles que dizem que a morte bateu à porta,
respondo: Só a vida existe. Só ela é geradora da energia que
nos faz compreender que cada ser tem o seu código de barras
e, mesmo clonado, é um segundo código genético que é
gerado e vem de lá, estará aqui e para lá irá voltar.
Descobrir que estamos aqui para crescer com uma
missão, a de evoluir, compreender, questionar e estudar
sempre.
Que responsabilidade esta! Que alegria profusa, mas
confusa, esta, porque afinal, SIM, algo existe: a saudade que
fica quando a vida parte! As lágrimas que correm, ou não,
quando a vida parte! O abandono do corpo que nele habita,
quando a vida parte.
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A morte não passou por aqui. O que passou foi a
mensagem da responsabilidade de procurar esta e outras
verdades ou mentiras que são a ausência de umas outras
tantas verdades. Ir cada qual no seu lugar caminhando, tal
como a caminhada da transformação na natureza, lentamente
mas de forma segura, com olhos postos na sua meta, na sua
VERDADE para aceitar a verdade de cada um.
Tentar compreender que a mentira não é mais do que a
ausência de uma verdade.
Que a fome não é mais do que a ausência de alimento.
Que a guerra é só mesmo a ausência da paz.
Que a ganância é principalmente a ausência da
consciência da existência do outro.
Que a doença é a ausência da saúde que se previne e
combate.
Que a dor é a ausência da harmonia.
Que a falta de entendimento é só mesmo a falta de
estudo.
Que o silêncio é a falta de som.
Que a solidão é a falta de diálogo.
Que a revolta e a discussão são somente o eu perdido a
tentar encontrar-se a si e aos outros.
Que a morte não passa por aqui porque é a vida que
parte, mesmo que seja apenas uma parte da nossa vida.
Mas que a SAUDADE fica… Ai isso FICA!
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O problema da Verdade
(Sob uma frondosa amoreira, numa tarde morna de Junho, soltei o
coração e meti conversa comigo. E vi-me a refletir sobre um valor moral,
hoje, muito pouco demarcado…)

Pouco tem a natureza humana de mais inquietante do
que a ideia da verdade, essa ideia – lume que funde a ciência
com a fé.
Desde a alvorada dos tempos, poucas coisas
estimularam tanto os homens quanto a procura da verdade, a
descoberta dos segredos do universo, a decifração das leis a
que estaríamos por natureza submetidos. Dessa procura
foram progressivamente desaparecendo as ancestrais
perguntas sobre os fins; foi-se perdendo de vista o tronco do
problema e foi-se esquecendo a própria natureza do ser que
procura. No que se refere ao amor, Camões dizia:
“transforma-se o amador na coisa amada”.
Da verdade, também alguém um dia veio dizer: “A
verdade sou eu”, como só Deus poderia dizer de si mesmo.
Tão temida como desejada, a verdade é fonte de
antiquíssimos arrepios. Os liberais, por exemplo, viram na
procura da “verdade absoluta” uma ameaça perigosa que
poderia levar ao autoritarismo e até ao totalitarismo. Para os
crentes de muitos credos a verdade é algo de transcendente,
sendo levada a coincidir com Deus e com a Palavra divina.
Os cristãos, para quem a gula é pior vício do que a mentira,
tendem a relativizar as “verdades humanas, tão frágeis quanto
passageiras”. E pior do que tudo: fomentadoras de ódios. Mas
outros há, como Nietzsche, que relativizam a verdade e
tentam, às vezes sem o perceber, impor como verdade
absoluta uma verdade que é sempre relativa, o que não deixa
de ser curioso. Perigoso também quando, admitindo que a
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verdade inexiste ou se multiplica, passamos a acreditar que
tudo o que dissermos pode vir um dia a tornar-se verdade.
Escreveu-se e disse-se um mar de coisas sobre a
verdade. Que ela dói, pois tal como as roseiras possui
espinhos; que é virtuosa e filha legítima do tempo, não da
autoridade; que é imutável e perpétua, e sempre a mesma em
todas as suas partes; que pode ser combatida mas não
vencida; que é manca, mas chega sempre a tempo; que é
como o azeite, que vem sempre à tona d´água. Mas, talvez
mais importante do que a substância ou o significado último
da verdade, o que nos leva invariavelmente ao campo das
teorias, seja perceber-se que sempre existiram homens
interessados em manipulá-la a seu jeito.
O problema da verdade é quando “ela” se contorce e se
vira como um cão enfurecido com o dono. A verdade não é
sempre boa amiga ou sequer boa companheira. Há que
compreender a terrível sina do homem-robot, exteriorizado e
sem mundo, homem criado como obra de arte apenas para ser
admirado, que o afasta constantemente da razão. Eis porque é
prudente não nos desabituarmos demasiado do contacto com
a realidade que é, embora doa. Mas é também prudente
evitarmos a flagelação. As paixões corrompem a verdade,
forçando-a mais tarde ou mais cedo à representação. Eis o
eterno dilema da História: escolher entre magoar e ser-se
magoado. As almas, incomoda-as terem de se deter para um
julgamento. É sempre tentador adiá-lo, esperar que o tempo
perdoe ou esqueça. É normal e é humano que assim aconteça.
Atiçar demasiado as almas é atiçar a “besta” que há nelas,
levando-as a revelar-se em toda a sua crueldade. Mas isentar
as almas do julgamento pela razão é supor que são perfeitas
as suas imperfeições. O erro paira em ambos os lados.
Saibamos ao menos aceitar isto.
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Nuno Bento (prof. na USCAL)

A minha experiência na USCAL
A minha experiência na USCAL reflete-se na palavra
ensinar.
Não o que eu ensino, mas o que as minhas alunas me
ensinaram.
Ensinaram-me que nunca é tarde para aprender uma
coisa nova, pelo seu empenho e dedicação. Comecei a fazer a
minha lista de atividades e interesses que já tinha posto de
parte, e estou ansioso por começar.
Ensinaram-me a não fazer julgamentos antecipados,
pois dei por mim em algumas aulas a ter dúvidas se estava
numa aula ou num ensaio de Teatro…amador ou profissional
pelo seu foco, dedicação e espírito de sacrifício.
Ensinaram-me que não existem impossíveis, pois, com
todas as probabilidades e circunstâncias contra elas, tiveram a
coragem de enfrentar os seus medos e receios e, com
determinação, atiraram-se de cabeça a uma tarefa à partida
impossível e tornaram-na realidade.
Levaram-me a pensar se, na minha vida, estarei sempre
a dar o meu melhor.
Ficarei sempre agradecido à USCAL por me ter dado
esta oportunidade.
A todos quanto fizeram parte da experiência o meu
muito obrigado.
Em especial, o meu muito obrigado à minha amiga
Virgínia de Sá que me apresentou a este projeto.
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Olga Marques (aluna nº 14)

Natureza
Era uma noite abrasadora do final de Agosto, e
estávamos de férias em Cabanas de Tavira.
O meu marido desligou o computador e perguntou-me:
- Olga, não te vais deitar?
Eu, enroscada no sofá da sala, lutava contra o sono, e lá
ia resistindo estoicamente, a fim de descobrir o vilão do filme
que passava na TV. Respondi:
- Eu já vou, está mesmo a acabar.
Ele foi para o quarto e minutos depois, revelado o
assassino, levantei-me para apagar a luz e ceder finalmente
ao sono que me atormentava.
Eis que junto ao pé do móvel da sala, vi uma barata
repugnante, castanha escura, enorme.
Fuji para o quarto e, em grande alarido, disse ao meu
marido:
- Está uma barata na sala.
Ele que, recostado nas almofadas da cama, lia um livro,
respondeu-me com indiferença.
- Amanhã trato dela.
- Por favor, Carlos, vai lá agora.
- Tu sabes que horas são? É uma e meia da manhã.
Amanhã trato da barata.
Rapidamente ajoelhei-me em cima da cama, pus as
mãos em prece e pedi “Carlos, por favor, vai matar a barata,
senão não descanso”.
Contrariado e a resmungar, o meu marido saiu da cama,
e enquanto ele calçava os chinelos, peguei numa soca minha,
daquelas com sola de pau que levo para a praia e meti-lha na
mão.
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Luzes acesas, sapatada na barata e eis que o bicho salta
para o hall da casa e mete-se por baixo da porta da rua.
Intempestivamente, o meu marido abre a porta, dá uma
última sapatada na barata, que vai aterrar a meio do hall da
escada. Fecha a porta e pergunta-me:
- Já posso ir dormir?
Claro que sim.
Aninhei-me no braço dele. “Obrigada, querido, és o
meu herói.”
O mundo está em ordem, nós na caminha e a barata na
rua.
Na manhã seguinte, saí temerosa para o café, pois sabia
que ia ver o cadáver do repugnante bicharoco.
Sim senhor, já não estava no hall, mas no 3º dos 5
degraus que dão acesso à habitação.
Era grande, castanha escura e, mesmo de barriga para o
ar, continuava ameaçadora.
Passei de lado e saí do prédio.
Quando voltei, 30 minutos depois, ao abrir a porta do
prédio vi uma mancha escura em movimento. Era a barata
transportada por um batalhão de formigas que, a passo
ligeiro, a levavam rua abaixo.
Recordei Lavoisier e o célebre enunciado “Na natureza,
nada se cria, nada se perde, tudo se transforma.”
- Touché copains! Bom Almoço.
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Um livro inesquecível
De entre as coisas boas que tenho na vida, uma delas é
a minha cama de 1,70 x 2,00.
Comprámo-la e insisti em estar presente aquando da
montagem, pelo que verifiquei que tinha 5 pés, um em cada
canto e o 5º ao meio como reforço.
Com o correr dos anos fui comprando umas caixas
plásticas, onde arrumo a roupa fora de estação, e acabei por
preencher todo o espaço debaixo da cama.
Acontece que numa mudança das roupas, vi que o pé
central da cama estava caído no chão.
O meu marido ralhou muito, culpou o vaivém das
caixas, mas eu não me ralei, antes telefonei ao Sr. João.
O Sr. João Quaresma é pedreiro e é o “meu resolve
tudo”. Homem grande, com o boné sempre enfiado na
cabeça, tem um ar bondoso e humilde, sempre disponível
para ajudar.
Conheço-o há mais de 30 anos.
Deitou abaixo uma parede da sala, que transformou
num arco muito bonito e equilibrado, remodelou a casa de
banho, pintou toda a casa já por duas vezes e instalou uma
salamandra na sala. Usufruindo do facto de morar no último
andar, empreendi na obra, que ele realizou sem queixume,
partiu a placa, rebentou telhas e instalou uma chaminé para
fumar a lareira.
Durante todos estes anos e trabalhos, fomos falando um
pouco de tudo, e acabei por descobrir o seu grande amor pelo
teatro. Na colectividade do bairro onde mora, pertencia a um
grupo de teatro amador. Encenava, actuava e até já se
aventurara na escrita de algumas cenas.
Combinado o trabalho de colocação do 5º pé da cama,
despedimo-nos até ao dia seguinte.
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Às 9 horas da manhã, chegaram pontualmente o Sr.
João e a D. Fátima, que é a senhora que limpa e arruma a
casa 1 vez por semana num período de 3 horas.
Tarefas distribuídas, parti a correr para o escritório.
Outra das coisas boas que tenho na vida é a leitura e,
assim, mantenho na mesa-de-cabeceira geralmente 2 ou 3
livros que leio, à noite, e conforme a disposição do dia.
Nessa altura, a leitura dividia-se entre “ o Dilema de
Shakespeare” de Harry Turtledove, e o “Alquimista” de
Paulo Coelho.
Ora nessa noite só lá estava o Alquimista.
Procurei o livro em falta, nos sítios possíveis, mas nada
encontrei.
Contrariada e intrigada, avancei com o Alquimista.
No final da semana, já tinha dado uma volta a armários
e outros locais improváveis.
Em desespero, domingo à noite, telefonei à D. Fátima.
- Sabe de um livro que estava na minha mesa-decabeceira, assim grande, com capa amarela?
- Não, senhora, não vi nada e a senhora sabe que eu não
mexo em nada.
Ora lá, se sei. Se por qualquer fenómeno da natureza a
gravidade fosse suspensa e todos os objectos lá de casa
levitassem, facilmente mapearíamos o seu lugar pelas
auréolas de pó que deixaram nos móveis.
Pensei depois no Sr. João, o teatro, Shakespeare,
procurou saber mais sobre o autor...
Telefonei. Não senhora, não vira nem mexera em nada.
Mistério absoluto. Adiei para as férias uma busca mais
eficaz.
O tempo desvaneceu em mim o enredo e o mistério
pelo desaparecimento do livro.
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Os dias quentes em 2015 chegaram tarde, e só no final
do mês de Maio, voltei às caixas plásticas para o ritual de
troca de roupa.
Ao retirar a 1º caixa, vi a brilhar no chão, um brinco há
muito tempo perdido.
Feliz pelo avistamento, deitei-me no chão e deslizei por
baixo da cama, para o apanhar.
Eis que, na posição difícil e incómoda, em que me
encontrava, virei a cabeça e vejo o meu “Dilema de
Sheakspeare” entalado entre o colchão e o estrado, todo
torcido, a fazer calço ao 5º pé da cama.
Foi um dia memorável, em que encontrei um brinco e
um livro... e perdi um pedreiro amigo.
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Pedro A. Sande (profª. na USCAL)

22 de maio
Não sei se alguma vez tivemos um Presidente da
República tão interventivo, no que à dignidade da nação é
incumbente. Nunca um Presidente da República teve uma
atitude tão inteligente, tão reveladora daquilo que é a essência
das nossas virtudes e defeitos, das nossas fraquezas e
fortalezas, um verdadeiro analista, um executor swot da
magistratura da palavra. Quando Marcelo fala na condição do
verdadeiro jornalismo como uma atitude contra a indiferença,
quando somatiza com um sorriso nos lábios o falso
jornalismo apelidando-o de outra coisa, negócio,
propaganda, rotina burocrática, promoção pessoal,
carreirismo, funcionalização átona e associal, a que
acrescentaria ignorância, sinto finalmente ter encontrado um
compatriota (não acomodado) na avenida da vida. O Bom
Português não ilude, nem encarreira, apócrifa e acriticamente;
o Bom Português usa a sua inteligência, e a sua criatividade,
para furar a inércia e a falta de ousadia fazendo, com
objectividade e afecto, a pedagogia das nossas fraquezas e
defeitos.

23 de maio
E eis que morre Simon Templar, um santo da minha
infância. Morto Sir Roger Moore, que também serviu sua
majestade sob o signo double seven, o dia parece ainda mais
sombrio, se bem que o sol não se faça hoje de rogado. De
resto, a dor castiga ainda mais ao saber que dois em cada
cem, dos migrantes e refugiados chegados até ao dia de
ontem à Europa, fizeram do Mar Mediterrâneo um seu mar
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destino com sabor a morte. No ruminar dos dias as
dificuldades acumulam-se. Manchester, agora, sabe-se ao
dealbar do dia… o radicalismo na vontade de destruir o outro
é uma expressão de um tempo doente, incapaz de ausência da
maldade. Não bastam as dificuldades individuais, as que
remontam à nossa condição de nascimento, berço, as
dificuldades postas na vivência, ou as que se sobrepõem, é
preciso transportá-las para o colectivo, como se a nossa dor
com um mundo recheado de distorção e embuste servisse um
nosso qualquer propósito apaziguador do ódio e da vingança.
Pior do que o que nos cerca no dia-a-dia é o que carrega e
destrói a nossa mente. Tudo parece fruto e produto da
violência, da frustração, seja ela sob a forma da desigualdade,
seja somatório do frustrar dos nossos sonhos; seja mesmo a
sua inexistência, ou uma superlativação dos nossos pesadelos.
Vivemos, é verdade, tempos trágicos, como tantos outros que
nos precederam. Mas o mais dilacerante é supormos, pela
praxis diária, que as estrelas do céu têm de continuar a
apagar-se, indiferentes ao transcorrer da universalidade. Será
que algum dia poderemos aspirar a um brilhante mundo
novo, onde beleza e paz sejam o único caminho para as
estrelas, não matando diariamente a inocência e a alegria que
devia haver em todos nós desde o primeiro dia em que nos é
dado adorar um céu maior do que o ventre das nossas mães?
Será que algum dia poderemos olhar para o céu e
percebermos que as estrelas já não se extinguem e definham?

(© Pedro A. Sande; Professor de Temas Contemporâneos;
Extractos de 'Cadernos da Parede')
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Raquela (aluna nº 288)

Não, obrigada!
Nos meados dos anos sessenta, a vida cotidiana era
difícil, especialmente para famílias grandes como a minha.
Éramos oito e o meu pai, com muito esforço, abastecia a casa
da melhor maneira que podia. A minha mãe, que nunca na
sua vida tinha trabalhado, foi obrigada a fazer a lida da casa
sozinha, sem ajuda de ninguém. Graças a ela, nunca sentimos
fome, porque a minha mãe sabia orientar a sua casa.
Acordava muito cedo e preparava o nosso pequeno almoço
que consistia em ovos uns dias e panquecas noutros. Ao
almoço, comíamos peixe miúdo com arroz e à noite carne
estufada com legumes, quase todos os dias, prato que só mais
tarde viria a saber que se chamava carne à jardineira.
Uns anos depois comecei a trabalhar e saía para
almoçar com as minhas amigas. A minha primeira saída foi
com um pequeno grupo de colegas. Fomos para Alfama para
comermos sardinhas assadas, mas o que eu queria era um
bom bife com batatas fritas, a que me habituara nos anos
anteriores à crise pela qual a família passou. O menu dizia
“Carne à jardineira” e na minha mente isto significava que
era um bom bife com batatas fritas e uns vegetais.
Encomendei enquanto as minhas amigas preferiram filetes de
peixe e sardinhas assadas.
O peixe chegou primeiro e ficaram todos à minha
espera para começarem. Quando chegou a tal carne à
jardineira, eu mudei de cor e as minhas amigas ficaram sem
compreender por quê. Mas uma delas, que ia muitas vezes a
minha casa, desatou a rir e eu tive de explicar ao grupo o que
se estava a passar. Todos queriam oferecer-me o seu peixe e
trocar comigo e, assim, acabei por comer filetes.
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No mesmo dia esqueci-me que tinha um jantar na casa
duma amiga de família. O meu pai disse-me que os meus três
irmãos e a minha mãe já lá estavam e que a dona da casa
estava à minha espera.
Delicadamente dispensei a sopa, de que não gostava, e
o peixe porque sou alérgica a marisco. Quando chegou a
carne, qual foi o meu espanto quando vi que era carne à
jardineira. Penso que podem calcular a minha reação: deu-me
um ataque de riso. A querida dona da casa, que é muito nossa
amiga, explicou que tinham perguntado ao filho (que às vezes
jantava em nossa casa) qual era o prato de carne de que nós
mais gostávamos e ele achou que o nosso prato favorito era
carne à jardineira.
Ao compreender o equívoco, ficou muito preocupada e
pediu-me que comesse só a carne, o que, naturalmente, fiz
para lhe agradar.
Depois disso, sempre que ia a um restaurante, tinha o
cuidado de pedir carne com batata frita. CARNE À
JARDINEIRA é que nunca mais.
(11 de Maio de 2017)
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Robert Paul de la Cal (aluno nº 178)

Guerra contra os extraterrestres
(Um conto de ficção)

Chegaram nos ovnis há já três mil anos. Eram os bons.
Vieram para se esconderem dos maus que tinham um império
de outros universos.
Infiltraram-se nas antigas civilizações, metendo-se no
corpo de humanos, sequestrando pessoas em cujas cabeças
implantavam “chips” metálicos, para os dominarem e para
que lhes servissem de escravos e de colaboradores.
Já nesses tempos, os invasores chegaram com
tecnologias muito avançadas, aviões supersónicos com
dispositivos antimagnetismo e antigravidade. Usavam a
energia nuclear, a partir do urânio e do plutónio, extraídos
por escravos humanos dominados tecnologicamente. Todos
os mineiros morriam a curto prazo devido à radioactividade
dos materiais com que trabalhavam.
Tinham a intenção de fazer da terra uma base e um
novo habitat. Os humanos devidamente dominados seriam as
cobaias, como coelhos da Índia. Achavam que os humanos
tinham de ser tratados dessa forma por serem uma espécie
primitiva e inferior. Os extraterrestres, sentindo-se uma
espécie superior de seres avançados do ponto de vista
técnico, mental e biológico, achavam ser seu dever colonizar
os humanos, espécie que consideravam perigosa no seu
primitivismo.
Hoje, os habitantes da terra são o resultado dessa fusão:
tecnologia e primitivismo, civilização com vertentes muito
avançadas e com aspectos totalmente bárbaros.
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Rosangela Generali (profª. na USCAL)

Muitas histórias começaram assim…

E

ra uma vez uma folha de papel completamente
branca pousada sobre uma secretária. No ar, um
silêncio profundo, em redor estantes, livros, muitos
livros, uns velhos, outros novos, capas de couro,
aquele cheiro a papel antigo, a sabedoria e a folha
continuava branca, imaculadamente branca em cima da
secretária.
E depois, vindas não se sabe bem de onde, caíram em
cima da folha branca, letras que em carreirinha foram
dizendo coisas, a folha inicialmente sentiu-se incomodada,
mas ela própria era uma folha inteligente e começou a ler as
letras em carreirinha e sorriu, enterneceu-se mesmo, quase
que uma lágrima assomou à sua superfície, mas a folha
rapidamente a reprimiu porque uma lágrima é basicamente
H2O e o papel e a água não se dão bem.
As carreirinhas falavam de uma ideia nascida algures
no passado não muito distante, mas que trazia consigo
pensamentos que se concretizavam em capítulos não de um
livro, mas de uma grande ‘história’ contada por autores
diversos e sem os quais, a folha continuaria vazia.
As folhas ganharam mais do que letras em carreirinha,
ganharam personagens que doavam muito de si para que as
folhas passassem de sozinhas, de folhas simples a conjuntos
vários de saberes vividos, sofridos, saberes sábios, saberes de
alegrias, de tristezas, em resumo, saberes humanos. Uns mais
técnicos, outros mais emocionais.
E foram estes saberes, essas vivências que foram
suporte, estímulo, apoio para que a folha branca se juntasse a
outras folhas brancas, também elas imaculadamente brancas,
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onde letras em carreirinha se foram agrupando e desse modo,
permitindo este caminho.
Essas folhas brancas são retratos de personagens que
voluntária ou involuntariamente ajudaram a folha branca a
deixar de ser apenas uma folha branca.
A folha branca viajou e foi ao encontro de muitas
pessoas, escreveu ideias, conselhos, sugestões e antes de
partir, sorriu, difícil uma folha branca sorrir, mas ela sorriu,
ela agradeceu por todo o saber que foi partilhado sem
qualquer restrição, sorriu ainda mais ao perceber que levava
consigo muito conhecimento.
Em cada reencontro, a folha branca nutriu-se ainda
mais de vida. Nutriu-se de mais saber. Partilhou um pouco de
si e recebeu muito em troca. Aprendeu com tudo que
partilhou. Seguiu o seu caminho com muitos sorrisos e
surpreendeu-se por receber tanto em tão pouco tempo.
A folha branca cruzou-se com experiências diversas,
uns mais leitores do que outros, uns mais escritores do que
outros, uns mais distantes e outros mais próximos, mas
sempre com todos envolvidos de alguma forma num processo
de aprendizagem que iria encontrar-se com a necessidade de
cada um.
A folha branca em busca dos seus ensejos, saiu em
busca de suas ideias peregrinas. Viajou no mundo literário,
passou horas a dedicar-se em conhecer escritores, partilhar
conteúdos e saber que de alguma forma, tornava-se uma folha
a juntar-se noutras e a fazer um caminho maior, mais pleno.
A folha branca foi acolhida, sem nada que se referisse à
sua origem e ao seu saber, foi acolhida e doou-se. Na doação
recebeu mais conhecimento, trocou experiências. A folha
branca nutria-se de histórias ouvidas, de histórias contadas,
de sorrisos e lágrimas que acompanhavam o processo de
escrita do percurso da existência. E a folha branca continuou
o seu caminho, agora mais rica e mais sábia do que a partida.
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Encontrou-se com professores e alunos que lhe deram o seu
mais nobre contributo.
E depois a folha branca com letras em carreirinha, foi
ouvindo (não é fácil as folhas brancas ouvirem, mas esta
ouviu) e viu muitas folhas brancas juntarem-se de cada vez
que alguém contava a sua própria história de vida. Em
tempos aparentemente curtos, a folha conheceu muitas
pessoas, ocupou o tempo livre de outra forma, encontrou
histórias de luta, de perdas que causam sofrimento, de
grandes sorrisos aquando da conquista.
A folha branca conheceu vidas que se somaram ao seu
dia-a-dia. Vidas que apareceram brevemente, transformaram
momentos e trouxeram marcas para sempre, vidas que
desapareceram em novos projetos e que aparecem em
pensamentos, mensagens e um até breve.
A folha branca que estava distante da perda física por
algum tempo, vivenciou um momento em que uma vida
aparece de forma transformadora, altera momentos de
convívio e faz parecer como se este alguém sempre estivesse
lá. A folha branca sentiu-se dececionada por não ter o poder
de alterar o presente, mas tão grata por saber que foi uma
privilegiada por fazer parte deste percurso existencial.
Estas muitas folhas brancas que se cruzaram,
escreveram novas histórias, reescreveram pensamentos,
descobriram-se suficientemente fortes e com mais desafios
pela frente. Redescobriram-se.
E depois a folha branca que já sorria desde o início,
abriu-se num sorriso e deixou que uma lágrima caísse,
emotiva como ela só, sentiu-se imensamente grata ao
perceber que estava a aprender mais sobre si e os outros.
Durante todo o percurso, a folha branca foi se
alimentando de conversas, risos, apoios, estímulos, abraços e
beijos, brincadeiras diversas que serviram para que as letras
em carreirinha ganhassem ainda mais vida.
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A folha branca de tantos saberes, nesta viagem com
letras em carreirinha que forma um grande agradecimento ‘a
todos pelo grande contributo de tornarem cada momento num
tempo especial’.

Sabe bem…
Sabe bem viajar, fazer as malas e sair em busca de
outros locais. Conhecer novos destinos ou retornar aos
lugares que nos marcaram de alguma forma.
Sabe bem experimentar outros sabores, aguçar o nosso
paladar com iguarias tradicionais e outras mais exóticas,
sentir novos cheiros, ouvir outros sons e viajar noutros
silêncios.
Em cada lugar, há outras histórias cotidianas que nos
enriquecem, há outras gentes que nos ajudam na descoberta
dos encantos de cada cenário.
Sabe assim bem, muito bem, alterarmos a nossa rotina,
criarmos horários diferentes, caminharmos por ruas que por
alguns dias farão parte do nosso dia-a-dia.
Sabe bem perdermo-nos nos horários, nas refeições,
nos caminhos, nos sorrisos de desconhecidos, nas chuvas que
nos lavam a alma, nos sóis que nos aquecem...nos territórios
misteriosos que a vida nos mostra, dá. Se em terras
conhecidas, sabe tão bem, reencontrar pessoas queridas,
abraços fraternos, reviver histórias da nossa família e de
outras, partilhar momentos únicos de esperar pelo pôr-do-sol,
de ver o mar que se movimenta na nossa direção e perde-se
na sua imensidão.
Sabe bem fazer os nossos planos desprovidos de agenda
de compromissos, de fazer apenas o que desejamos, de deixar
por alguns momentos de cumprir com horários que não
desejamos.
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Por alguns dias, o que chamamos de lar, da nossa casa,
torna-se um lugar em que não queremos retornar no agora.
Um lugar que lá está no aguardo na nossa chegada, da nossa
despedida da viagem, a espera de desfazer as malas e voltar à
rotina.
Por agora, as malas retornam ao seu lugar. Por agora os
planos de viagens futuras aguardam, ainda estamos de
coração cheio dos cenários que vivenciamos.
Se a viagem aconteceu através da leitura, sabe bem,
cortar-lhe o ritmo da leitura para o livro não terminar tão
rapidamente quando se tem noção de que caminhamos para o
final. Quando terminamos, sabe bem, ficarmos agarrados por
uns dias nas lembranças daquela leitura. Sabe mesmo bem,
esperarmos pelos próximos livros do mesmo escritor, sabe
bem viajar na escrita. Sabe bem encontrar destinos possíveis
para novas aventuras, sabe bem partir por caminhos
desconhecidos, por personagens fantásticas, por personagens
reais, tantos destinos, nem sempre nos damos conta do quanto
podemos viajar.
Sabe? Sabe bem. Sabe bem ler, sabe bem aprender,
sabe bem sair do lugar, sabe bem sair para lá de onde sempre
estamos, mas voltar quando é necessário.
Sabe bem olharmo-nos, sabe ver um sorriso que nos
modifique o rosto, sabe bem, ainda que muitas vezes, amarga,
vir uma lágrima que nos diz que estamos vivos.
Sabe bem aprender quem somos e o que os outros são.
Sabe bem, o que sabe agora?
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Rosário Pinto (profª. na USCAL)

Os teus, os meus olhos!
(Janeiro/2017)

Meus olhos são outros olhos
Diferentes dos que eram meus
São os olhos que iluminam
Caminhos que eram dos teus!
Os meus olhos estão atentos
Abertos mais do que outrora
Podem ver o que não viam
Estão mais ditosos agora.
Foi necessário um adeus
Duma ida sem ter volta
Para que estes olhos meus
Fossem jogados à solta!
Seguiram em contratempo
Pelo espaço sem abrigo
Estes olhos que te viam
Irmão, companheiro, amigo.
Mas os teus olhos disseram
Antes que fossem fechados
Que os teus nunca os meus deixaram
E que foram sempre amados.
E na confissão final
Os olhos que eram os teus
Num tempo que se perdeu
Voltaram de vez aos meus!
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Conversa ao espelho!
Um dia destes - não me perguntem quando pois não sei
precisar porque a minha memória se esconde em lugares
recônditos e difíceis de aceder para não me facilitar o seu
encontro -, dei por mim olhando-me frente a frente, num
confronto comigo mesma, eu e eu procurando satisfazer a
curiosidade sobre quem fui, o que sou e o que serei até me
despedir desta condição humana, numa vida que vim
experimentar nestes conturbados tempos.
Recorri ao espelho para me olhar de perto e poder ver
os movimentos expressivos do meu rosto, de forma a
percepcionar a veracidade dos pensamentos, das ideias e das
palavras, num confronto que iria levar-me nem eu sabia onde.
Passei algum tempo olhando-me e pensando sobre
quanto tinha mudado depois de galgar mais de meio século
de inevitabilidades. Será que foram inevitabilidades? Tantas
horas, tantos dias, tantos anos passados e a sensação de haver,
ainda, tanto caminho por percorrer estava colada às minhas
células e continua a perdurar dentro de mim! Pensava na
importância dos feitos, na responsabilidade acumulada pela
passagem dos anos, no planeta que sempre espera de cada um
uma boa prestação e, sempre temerosa, achava que ele
esperava que a minha participação fosse das melhores.
Acreditava, e continuo ciente disso, que os ganhos das
experiências ficarão registados num livro fictício onde tudo
permanecerá para ser contabilizado no dia “D”, o dia do juízo
final onde as contas da vida serão colocadas na mesa para
avaliação dos pontos fortes e fracos e para a tomada de
decisão sobre novos objectivos a cumprir.
Olhando-me fixamente no espelho, as perguntas há
muito presas soltaram-se em catadupa.
- Mas afinal será que andei sempre pelo caminho certo?
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- Será que percorri os locais que estavam destinados
para o meu percurso de vida?
- Se, na minha viagem, percorri os sítios certos, fiz o
que tinha de ser feito? Fiz a minha parte no processo do
TODO?
- Quando se faz o que tem de ser feito, cria-se a vida
em permanente satisfação e felicidade?
- Se andei pelos sítios certos e me afastei do percurso
que me estava destinado, qual deveria, então, ter sido o meu
rumo no tempo e espaço desenhados no livro da eternidade?
- Se não fiz o que me estava destinado, o que falhou? O
que não esteve bem, o que faltou ou esteve em excesso?
- Se não andei pelos devidos caminhos porque trilhei
outros que não eram por onde deveria ou teria de caminhar?
Por que o fiz dessa forma?
- Será que fui obrigada a seguir pelo sítio errado? Onde
estava o caminho certo? Estava ao meu alcance? Fui
arrastada, fui amarrada, fui enganada, fui obrigada a seguir
por onde não queria? Fui compelida e deixei que o desânimo
tomasse conta dos processos decisórios que me competiam?
- Será que alguma vez, ou em todos os momentos,
deixei as rédeas da minha vida à solta, à mercê de quem as
tomou nas suas mãos? Deixei-as ao “Deus dará”, ao destino?
- Será que a vida se desenha ao acaso saída do turbilhão
de probabilidades que o universo disponibiliza?
- Como seria a minha vida de hoje se tivesse seguido
por outros caminhos? Estaria mais feliz? Quem seria eu?
Seria quem sou?
Aqui, o pensamento parou de formular perguntas e vi
grande perplexidade reflectida no espelho. Queria respostas,
ansiava por elas, mas temia-as.
Então, deixei que a outra falasse, aquela que via no
espelho e se distanciou de mim por um instante.
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- Está claro que não serias tu, seria outro ser
completamente diferente porque tu és o fruto das tuas
experiências, és o resultado do que pensas, do que escolhes e
do que fazes. Se tivesses andado por outras paragens a
experimentar outros feitos, serias outra pessoa, não há como
pensar de forma diferente!
Parámos as duas, eu e o meu reflexo no espelho, e
continuámos a olhar-nos profundamente, tentando penetrar
até aos lugares daqueles esconderijos recônditos e quase
inacessíveis que as leis da sobrevivência teimam em proteger,
temerosas dos abalos do sofrimento.
Do lado de cá do espelho, perguntei num grito:
- Tu és eu e eu sou tu?
De imediato e em simultâneo, as duas que eu sou
responderam:
- Tu és eu e eu sou tu, somos a mesma, somos uma só,
embora nos vejamos como parecendo separadas, eu daqui e
tu daí que também sou eu. Digo sempre o que tu queres que
eu diga e vice-versa e faço sempre o que tu queres fazer, eu
sou o que tu és e o que queres ser e tu em mim te revês.
- Ora aí é que reside o busílis da questão. Afinal, eu sou
o que quero ser e faço o que bem me apraz ou sou o que
querem que eu seja e deixo-me levar no barco cómodo que
navega no rio das aparências?
- Pois é, isso compete-te, és tu que escolhes quem
queres ser ou então ofereces esse privilégio a outras vontades
que te empurram, sabe-se lá como, para onde e por onde,
talvez para os caminhos da vida por onde não queres seguir e,
então, não te poderás queixar pois escolheste entregar a tua
vida e deixar que outros destinos a dirigissem.
- De facto, a conversa já está a ir por caminhos
cruzados que o pensamento diz não querer atravessar, mas a
curiosidade salta a querer satisfazer-se e pede explicações!
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- Se estás assim tão curiosa, vamos lá descer um pouco
mais a escadaria que te leva ao coração e aos aposentos da
verdade.
- Coração, falaste do coração? Ir até lá é muito
complicado, dói cá dentro, já estou a sentir-me sufocada. O
melhor é ir contar os carros estacionados na minha rua.
Conto-os muitas vezes do cimo do meu terraço. Cabem lá 65
bem arrumadinhos mas, muitas vezes, só lá estacionam 55,
uma perda de espaço, má organização. Assim, com a falta
que há de estacionamento, há quem tenha de deixar a viatura
bem mais longe de casa do que seria desejável. Será que se
passa o mesmo com os nossos pensamentos? Se não
ocuparmos bem o espaço que lhes é devido, se não forem
úteis, desperdiçamos energia e acumulamos cansaço e malestar desnecessários?
- Agora é que me fizeste pensar… ou melhor, agora é
que eu pensei nisso… lá se vai o meu sossego, a minha paz
aparente, estão a chegar pensamentos em turbilhão que não
consigo controlar!
- Sabes qual a melhor solução para acalmar o cérebro e
voltar à tranquilidade?
- Diz, diz depressa para que as lágrimas não brotem
incompreendidas e o coração não aperte o sopro da
respiração.
- Falaste em respiração, é essa a palavra-chave. Pára
um pouco, senta-te e respira profundamente, mas não deixes
de me ver, de te ver reflectida no espelho, eu e tu frente a
frente, não deixes de me olhar, de te olhar, para não te
perderes de vista. Continua a respirar, lentamente, até sentires
que tudo se tranquiliza no teu corpo e ao teu redor. Estás a
ver o meu rosto que é o teu? Quando estiveres sorridente e
leve, estarás apta para fazer as escolhas que te levam ao
encontro das soluções que pretendes.
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- Mas isso é assim tão simples? Basta respirar
profundamente para oxigenar as células e deixar que elas
exerçam a sua função?
- A vida é mais simples do que a concebemos. Ela é o
fruto do que vamos plantando, é o resultado das nossas
escolhas e estas são condicionadas pelas escolhas e vivências
anteriores. Estamos perante um processo de interligação que
tem de ser compreendido para não ser deixado sem controlo
racional e emocional. O coração e a cabeça devem andar
sempre de braço dado e enamorados para que o equilíbrio
possa ser rei e se sente no seu trono.
- Já entendi que não é fácil mas é possível encontrar o
equilíbrio da vida e das emoções, desde que se trabalhe para
isso. O trabalho direccionado é válido nesta como em
qualquer outra situação. É necessário trabalhar com intenção
verdadeira para atingir os objectivos pretendidos. Sempre foi,
é e será assim, não é isso que me vais dizer?
- Estou a sentir que tu estás a ver bem como a coisa
funciona, como eu entendo a vida. Assim, vais conseguir os
teus momentos de lucidez e paz que te podem abrir os
caminhos por onde queres seguir para continuares a fazer
outras experiências de aprendizagem onde poderás colocar
em acção o teu poder pessoal. Com isso, enriquecerás o teu, o
meu, o nosso (porque somos uma só) caderno da vida e do
amor e cumpriremos a nossa missão.
- Estamos a conversar há tanto tempo e só agora é que
te ouvi falar da palavra AMOR e também me dei conta de
que não me lembrei dela.
- Não falámos do AMOR porque ele esteve sempre
presente nesta nossa troca de palavras e emoções, esteve
implícito em tudo o que pensámos e dissemos. Nós somos
fruto do amor, somos seres divinos repletos de amor, estamos
a fazer experiências em forma de humanos para aprendermos
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a lidar com o amor nas suas variadíssimas formas. TUDO É
AMOR.
Por vezes, as experiências são duras, retorcidas e
dolorosas, mas se são dessa forma é porque isso é necessário
para o processo experimental em que estamos envolvidos que
se deverá traduzir numa aprendizagem consolidada das
formas do AMOR que ainda não foram assimiladas na sua
essência.
- Já entendi, tudo está certo. Estamos sempre onde
devemos estar para experimentarmos os processos da vida
que vamos escolhendo para aprendermos mais e melhor,
embora, por vezes, encontremos muitas pedras que nos
podem magoar os pés. Essas pedras são momentos de
reflexão para as escolhas seguintes, verdade? Espera... já não
necessito da resposta, sinto que essa é a minha verdade. Sou
quem sou e crio o que sou com as minhas escolhas na
interacção com os outros e comigo mesma.
- Como temos de ir preparar outras experiências para
abrirem novos caminhos de aprendizagem, vamos terminar
esta nossa conversa e fechar o momento reflexivo que foi
mais uma experiência que nos fez crescer, digo, me fez
crescer e gostar um pouco mais de mim.
(Maio de 2017)
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Ruy Figueiredo (prof. na USCAL)

Tarot – a carta “SOL”

A carta “SOL” representa o sol interior que existe em
cada um de nós.
A criança que vemos na carta é a criança (interior) que
está dentro de nós e que vem cá para fora. Esta criança está
nua (pureza) e simboliza o renascimento após termos
iluminado os nossos medos, bloqueios e memórias.
A criança está montada num cavalo branco (pureza e
mudança de nível de consciência) e leva na mão um
estandarte que representa a vitória sobre os medos e
escuridão.
A criança tem os braços abertos e está feliz.
Esta carta exprime alegria, felicidade, luz e sucesso;
O Sol representa "Eu sou o que Sou" (não preciso Ter,
apenas preciso Ser);
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Se eu for “Eu”, serei feliz e bastar-me-ei a mim próprio.
Quando encontramos o nosso ser interior, tudo o que
fazemos está de acordo com o nosso interior e então somos
felizes.
Não importa a idade que temos pois dentro de cada um
de nós, existe sempre a eterna e feliz criança à espera de
emergir.
A todos vós, alunos da USCAL, independentemente
das vossas idades, desejo que, neste ano de 2017, possam
saborear a experiência da energia desta carta.
Bem Hajam.
(Abril de 2017)

FIM
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