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Mensagem do Presidente da União das Freguesias de
Carnaxide e Queijas e Coordenador da USCQAL
“As pessoas têm medo das mudanças.
Eu tenho medo que as coisas nunca mudem”.
Chico Buarque

É com orgulho e agradecimento que me associo a mais
um aniversário desta “universitas magistrorum et scholarium”.
As universidades seniores têm um papel importantíssimo
no dinamizar e tornar os dias mais ativos, promovendo
atividades de envolvimento intelectual e físico e contribuindo
para a atualização do conhecimento, transmitindo-o numa
linguagem acessível a todos, ao mesmo tempo que procuram
privilegiar a experiência adquirida pelos alunos durante o
desenvolvimento profissional.
Como objetivos, estas universidades apontam para o
ensino não formal, para a educação da cidadania, ou seja, a
justiça social, para liberdade, igualdade e democracia, contra a
discriminação, para o exercício, para a cultura e para a
manifestação saudável das diferenças.
O desenvolvimento das aptidões inatas, a bagagem
cognitiva social e cultural pressupõe um processo dialógico,
formativo e transformativo, repondo necessariamente, um
contacto, uma transmissão e aquisição de conhecimentos, mas
também um desenvolvimento de competências, hábitos e
valores.
É neste tipo de solidariedades horizontais, de cidadania
comunitária e de uma rede de entreajuda, que deve ser fundado
o nosso relacionamento, com a vantagem de vivermos em locais
de baixa densidade populacional.
Havendo vontade sincera, o poder local, que tem sido o
motor do desenvolvimento do país esquecido, tem
responsabilidade de apoiar as associações de forma agnóstica
sem qualquer tipo de simpatias particulares.
- Inigo Pereira
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Mensagem da Comissão Executiva da USCQAL
Reflexão sobre este livro
Para nós, Comissão Executiva, a escolha do título deste
livro não podia ter sido mais feliz, tendo em conta o universo
etário de quem escolheu a USCQAL para aprendizagem e lazer.
Na verdade, quando pensamos neste título, questionamonos imediatamente: quem, nas nossas idades, não terá
“momentos, memórias e ou recordações” que gostasse de
reviver e/ou de partilhar com colegas, amigos e até com os
familiares? A resposta é óbvia: provavelmente todos, ou quase
todos.
Porque na USCQAL acreditamos na continuidade do
sonho de que somos capazes de fazer um livro em cada ano, a
ideia do tema escolhido foi ganhando forma. Primeiro, foi
sensibilizar os colegas para que nos enviassem os seus textos,
depois a escolha da capa tendo por base uma aguarela
especialmente criada para esse efeito, pelo nosso professor de
Pintura Francisco Pestana e, por fim, a parte gráfica e arrumação
dos textos e das pinturas do professor e alunos das aulas de
Pintura. Tudo trabalho feito na universidade.
Finalmente, nasce o livro, esta pequena obra que é fruto da
nossa perseverança em querer fazer sempre novo e fazer
diferente e que, em termos de substância, materializa um pouco
do que foi o passado de cada um de nós, no que toca à
individualidade, mas também materializa o passado de todos nós
enquanto grupo etário porque, no fundo, a história de cada um
de nós é também a história de toda uma geração.
Com efeito, todos nós somos diferentes, fruto da primeira
escola que é a família, das vivências da infância e juventude,
aquelas que são sempre as mais marcantes, quer seja pela
positiva ou pela negativa e ainda por todo o resto das
experiências ao longo de toda a caminhada. Tudo o que cada um
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vive, mesmo que sejam pequenos detalhes, serve para criar a
personalidade, a forma de ser e estar consigo e com os outros, a
forma de reagir e interagir na sociedade.
É evidente que cada pessoa, dependendo da forma como
vai percecionando os acontecimentos e os vai confrontando com
os valores que considera serem os que suportam o seu equilíbrio
físico, psicológico e emocional, vai construindo e ajustando o
seu esquema de pensamento que leva a registar em memórias e
recordações, com mais ou menos ênfase, os momentos que
considera relevantes e que são chamados ao presente sempre que
alguma campainha os desperta.
Nós somos fruto das inúmeras experiências de cada dia de
vida e o passado, em forma de memórias e recordações, tem um
maior ou menor peso na teia que é a construção mental de cada
um, conforme o grau de aprendizagem que se quer atingir.
O livro deste ano letivo, dá uma oportunidade àqueles que
nele desejaram contar um pouco de si, de abrir o coração e
derramar dores ou alegrias que poderão transformar-se numa
verdadeira catarse libertadora para que o presente possa ser
vivido com transparência sem as amarras que ficaram para trás
perdidas no tempo.
Estamos felizes por mais este livro, o 6º, pois acreditamos
que ficará como uma bela recordação das recordações que
alguns desejaram contar.
Bem-haja a todos os nossos professores e alunos que nos
fazem sentir que a USCQAL pode abrir caminhos de satisfação
e ser importante e transformadora na vida de muitos daqueles
que já criaram aqui uma família.
- Conceição Marques
- Manuel Magalhães
- Maria Pereira
- Rosangela Generali
- Rosário Pinto
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Memória para a aula de ASTROFÍSICA
(a três mãos: Emília Costa, António Costa e Mª Vitória Cruz)

O Vazio

Emília Gomes da Costa (profª. na USCQAL e aluna de Astrofísica nº 214)

O vazio, que Frio, não é vazio
O vazio não é vazio
O vazio tem partículas virtuais
que vêm do nada e que se vão
Sem sabermos quem são
O vazio não é vazio, que frio ! Que frio !
E o calor ?
O calor, meu Amor
é movimento de partículas, gotículas...eu sei lá
E que mais há ?
A vida ?
A Vida em pedaços repartida
A vida foi parida
Há 4.000 milhões de anos
A vida foi parida
Há tantos anos...
Enganos, desenganos
E zás...
Apareceram os primeiros seres vivos
Os dianteiros seres vivos
As esponjas
Com vida parida, vivida
E tudo o mais...
Mas... o que é mesmo demais
É que o vazio não é vazio
Não é vazio
Tem partículas virtuais!
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A Vida
António Costa (prof. na USCQAL de Astrofísica)

A vida
Como foi? Como começou?
Estamos por saber
Mas há coisas que sabemos.
A terra é feita dos elementos que se formaram nas estrelas
A química está sempre presente
Há aminoácidos
Alguns chegaram à boleia de meteoros ou meteoritos
A água favoreceu as ligações químicas
A química formou polímeros
Que se repetiam
Acrescentavam cópias de si próprios, cresciam
Para se manterem, fecharam-se numa membrana
Era quase uma célula
Muito simples.
Milhões e milhões de anos passados
Já era uma bactéria
Milhões de milhões de bactérias
Bactérias que engoliam bactérias
Ficavam maiores e cada vez mais complexas
Em simbiose formaram seres multicelulares
Após milhões e milhões de anos.
Tudo começou em meio aquático.
Pode ter sido nas fumarolas do fundo dos oceanos
Tanta bactéria complexa deu para formar algas
E outros seres que se movem, como vermes de corpo mole
Para se defenderem
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Capturaram calcário com que construíram carapaças
E conchas.
Viram que era melhor fugir dos predadores
do que esconder-se em conchas
E evoluíram para peixes
Aventuraram-se para fora da água
Deram-se bem
e muitos mudaram-se definitivamente para terra,
Animais (as barbatanas viraram membros) e plantas.
A luta pela sobrevivência
forçou-os a melhorar a sua performance
Modificaram-se ao longo de gerações
Aprenderam o sexo, inventaram as flores
Diversificaram-se.
Quatro mil milhões de anos se passaram
E chegámos nós
Filhos da água e feitos da água onde tudo começou.

A Água - Mea Culpa

Maria Vitória Cruz (aluna de Astrofísica nº 234)

Mãe primeira! Bebo em ti uma dádiva suprema do
Universo: - A Essência da Vida!
Todos os reinos da Natureza rejubilam com as tuas
bênçãos!
Musa das Artes, és palavra nas odes dos poetas, guia de
um pincel num quadro a acontecer, acorde nos distintos
andamentos de uma sinfonia!
Guardas em ti os segredos dos amantes!
Teus cânticos são eco de doces promessas de amor,
lágrimas de saudade!
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Companheira de partilhas de solidão, refletes serenidade a
quem te contempla e em ti procura abrigo!
Fecundas a terra para gerar a vida de outros seres!
Pura e cristalina, brotas, caprichosa, das fragas!
Jovial e irreverente, saltitas pelos regatos!
Lanças-te, majestosa, de altos penhascos para deslizares
num curso sinuoso, reflexo da tua soberania e determinação!
Nós, os humanos, criámos as nossas necessidades e esses
desafios aguçam o engenho.
Ao longo dos séculos, temos tirado partido dos teus
recursos em sucessivas atividades económicas.
Todavia, este modelo de desenvolvimento económico e o
aumento da população mundial envolvem um maior consumo de
água potável.
Indignamo-nos pela falta de escrúpulos no tratamento
apropriado dos resíduos provenientes de algumas dessas
atividades económicas com consequências nefastas para a tua
qualidade e para todos os ecossistemas que de ti dependem.
A tua escassez e as alterações climáticas são
indissociáveis!
Esgotados os teus recursos de água doce, resta-nos a água
salgada; porém, tudo o que é tecnicamente possível, será
conveniente à evolução do Homem e a todos os ecossistemas
que connosco partilham o planeta?
Se temos adulterado e manipulado a Natureza, em nome
de interesses políticos e económicos, também és testemunha do
nosso poder de mobilização!
E, se ontem foi o tempo da informação, seja hoje o da
nossa reflexão e amanhã o da ação! Caso contrário, receio bem
que a História da Terra não nos absolverá!
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(DES) coordenação de ideias
Escrita conjunta dos alunos da aula de
“Escritores e Escritas em Língua Portuguesa”
Há muito, muito tempo, um pouco depois da pré-história
(se calhar não foi assim há tanto tempo) parece coisa da préhistória, mas não deveria ter sido.
Contaram-me, que existe um lugar, que por tudo e por
nada, se lembra de mimar os alunos com um lanchinho, que
umas senhoras muito bondosas organizam com muito amor.
Por vezes, os meninos que frequentam o lugar, levam
umas coisinhas de casa para papar. Outras vezes, é o dito lugar
que oferece um bolo muito bonito!... É sempre amarelinho e
com muito, muito açúcar. Eu penso que será para pôr os
‘diabretes’ dos meninos, sim, porque estes meninos são uns
meninos que nada lhes falta, especialmente as meninas, que é
um consolo ouvi-las falar da sua coleção de doenças, mas, como
eu estava a dizer, os ‘diabretes’ põem os meninos aos saltos. E
os meninos saltam… saltam, com uma música muito boa que sai
de uma aparelhagem que foi recuperada da pré-história.
Naquele lugar, tudo foi recuperado da pré-história. A
aparelhagem ao início faz um ruído esquisito, mas depois de se
lhe dar um abanão, ela começa: ‘apita… o comboio no meio da
linha…’ Aquilo sim, é música! Disseram-me que a menina
Celestina, aquela sempre muito bem vestida, canta…
canta…canta… enquanto a sua amiguinha, a menina Lulu,
salta… salta…salta… tão querida tão fofinha!
Depois, todos os meninos, agarradinhos uns aos outros,
fazem um comboiozinho, o da frente é quase sempre o menino
Luizinho, menino esperto! Disseram-me que ele sabe coisas do
outro mundo…e depois vai a Aninhas, que também nunca falta
às festinhas, e a Dodó, toda magrinha, porque quando era mais
15

pequenina, engoliu um rádio, e agora come pouquinho e
vegetariano, mas tem cá uma força! Disseram-me que nas
danças leva tudo pelo ar.
Os meninos começam todos a falar ao mesmo tempo, e
uma das senhoras bondosas que tem muito paciência com os
meninos diz ‘Escuta ativa menininhos, escuta ativa, meninos tão
bacanas’.
Também me contaram que muitos dos que lá andam, nas
vésperas dos tais lanchinhos, praticam corrida para serem os
primeiros a chegar à mesa da paparoca.
Eu, não sou de falar mal das pessoas, só falo de coisas
com bases científicas e dou exemplos vistos por mim: quando
era menina e moça namorei um rapaz que m’abalou o coração,
depois foi prá tropa deixou cá o cão, tinha uma malha amarela
no focinho, o cão, claro, nunca mais voltou da tropa, ele, não o
cão, eu mais o dono dele antes de morrer, que Deus haja, ao
domingo, íamos lanchar à leitaria lá da rua, o cão ficava à porta
à espera de nós, quando eu saía dava-lhe um pastel de nata, ele
comia, lambia os bigodes e deitava-me uns olhos de terna e
lânguida gratidão.
Se eu assomasse à porta, ele babava-se todinho, só de me
ver, mesmo que não lhe desse um pastel, depois conformava-se,
coitado do bicho! Na escola primária não nos davam lanche, eu
levava um pão com manteiga, embrulhado num guardanapo de
pano bordado a ponto cruz, nada de papéis ou sacos de plástico,
era um guardanapo de pano bordado a ponto cruz não fosse a
gente babar-se por causa de ver o Chico comer pão com
fiambre.
Quando já era mulher, trabalhava o dia inteiro, não tinha
tempo para lanches e nem por isso me babava, depois que me
reformei, sobra tempo para me babar e falta-me o dinheiro para
os lanches. Mal o meu Michael, que até é meio inglês, se
reformou, lembrou-se que lá na terra dele as pessoas gostam de
um “brunch” para poupar o dinheiro do pequeno-almoço e do
16

almoço, no brunch a meio da tarde! Então nós começámos a
fazer isso, trazemos os restos para casa num tupperware, dão
para o jantar!
Como não sou de falar mal de ninguém, nas aulas eu
cumpro, fielmente, a “escuta ativa” e fico a ouvir contar coisas
das festinhas. Enquanto trocam opiniões, acodem-me à mente os
provérbios: “quem nunca pecou atire a primeira pedra” ou, “com
o mal dos outros passo eu bem”, “bem prega frei Tomás, olhem
pró que ele diz, não olhem pró que ele faz”.
O brunch que eu e o meu Michael, que até é meio inglês,
costumamos fazer não se compara com os lanchinhos servidos
nas festas, esses são mais económicos. A ementa é mais pobre,
faltam-lhe os ovos mexidos, o bacon frito, carabineiros,
chouriços, salsichas a sério, “foie gras”, queijos, vinhos e sumos
naturais, chás, cafés. Nas festinhas abundam bolos de tamanhos,
sabores e coberturas de cores variadas, rissóis com meio
camarão lá dentro, empadas de frango, sem frango ou galinha à
vista, pastéis de bacalhau à espera de dar à costa, nem sequer um
patê se vê, umas ameijoas à bulhão pato, umas simples petingas
fritas, carapaus em molho de escabeche, sei lá que coisas lá
podia haver!
Isso de serem sempre as mesmas pessoas a chegar
primeiro à paparoca, não é de estranhar, quem leu a teoria
pavloviana sabe que as criaturas com problemas digestivos
condicionados, são impelidas a esses comportamentos, até
salivam, só de pensar em comida, principalmente quando
avistam mesas profusamente ornamentadas com bons e variados
produtos atiram-se logo à comida, enchem a barriga mesmo sem
querer e guardam algumas provisões em saquinhos de plástico
trazidos de casa de propósito, não vá o tal reflexo incomodá-las.
A Psicologia animal, digo eu porque estudei Pavlov até à
exaustão, explica bem este fenómeno, as pessoas não são mal
intencionadas, se não fossem a Celestina, a Lulu e a Dodó as
primeiras pessoas a chegar-se à mesa, seriam a Lalá, a Lili e a
17

Loló por exemplo, pois, lá diz um outro velho provérbio, “quem
primeiro chega, primeiro se avia”!
Aviar - provermo-nos dos alimentos que pretendemos,
tendo em consideração a oportunidade e o bom preço do
produto!
Sim, porque isto de “aviar” tudo aquilo que precisamos,
mesmo que seja no “Paga Pouco”, tem muitos custos, portanto
há que ter isso em atenção, uma vez que a vida está difícil e
demasiado cara.
Há dias, falando com a Genoveva, dizia-me ela:
- Que saudades tenho de uma boa cataplana de marisco.
Mas, como fazê-la, se o marisco está tão caro!? Sugeri que fosse
ao Mercado da Ribeira, e que talvez umas amêijoas à “bulhão
pato” pudessem substituir o desejo da cataplana de vários
mariscos.
Voltou desiludida! A amêijoa estava com um preço “pela
hora da morte” (era assim que se manifestavam as pessoas,
quando queriam dizer que estava tudo muito caro).
Coitada da minha amiga! Teria de arranjar uma maneira
de lhe mostrar que, comendo mais economicamente, seria da
mesma maneira uma pessoa feliz. Preparei-lhe uma boa açorda
alentejana, com bastantes coentros e ovos escalfados, que comeu
com grande satisfação.
Por fim até diz:
- Ainda bem que comi a açorda! Olha se tivesse comprado
marisco e viesse algum estragado!
Pois é, estava a Dódó a contar-me o quanto gosta de
dançar lá na escolinha, quando chegou a Lulu e nos informou:
“Sabem? Vão organizar um picnic”. E, logo ficámos muito
interessadas e felizes. Começaram as perguntas:
- Onde vai ser?
- Como vai ser?
- Como vamos?
- Quem vai?
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E a Lulu a tudo foi respondendo, muito bem informada.
Bem, lá chegou o dia do teu ansiado picnic. O autocarro
era tão velho e sujo, que logo um coro de vozes se fez ouvir:
‘Não sabem fazer nada de jeito! É sempre a mesma coisa’…e
por aí fora, mas todos foram entrando e ocupando os seus
lugares, não fosse o motorista arrancar e deixar todos sem
picnic. Partimos rumo ao nosso belo dia de sol, em que poucos
repararam, tão ocupados que estavam em falar das condições do
transporte.
Chegámos e lá começamos a pôr as toalhas aos quadrados
encarnados e brancos, os tachos com o arroz de tomate e os
pastéis de bacalhau. Também havia salada de alface, da nossa
horta. Outros trouxeram frangos assados e batatas fritas “Pala
pala”. As bebidas alcoólicas eram atribuição dos homens, as
responsáveis encarregaram-se das águas, não fosse ficarmos
todos bem bebidos e ninguém nos conseguisse arrancar da Mata.
A Vavá, como sempre levou uvas, bem lavadinhas, não
fosse alguém apanhar algo esquisito.
A Nini, que cozinha divinalmente, levou um bolo de maçã
e canela.
Quando tudo estava pronto, deu-se o inesperado, começou
a corrida à mesa e a Lulu que estava distraída perdeu a corrida e
ficou atrás da Didi, que tem um belo e largo traseiro. Ela, a
Lulu, pequena, mas atenta agarra num garfo e PUM, espeta-o no
bumbum da Didi.
Pobre Didi, berrou que nem uma perdida, mas não
descolou da mesa e dos pastéis de bacalhau embora já tivesse
papado uma dúzia, mas foi o bastante para a Lulu ter uma
“aberta” e agarrar uma perna de frango, não fosse esta juntar-se
à asa que já tinha voado, num ápice, para o bendito saquinho de
plástico usual em algumas malinhas.
Saquinho esse que em breve terá que ser substituído a bem
do Ambiente e, sobras das vitualhas nos nossos afamados
lanches.
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Comemos, bebemos, com moderação (cheira-me a
publicidade), rimos e até nos criticámos; uns porque comem de
mais, outros porque são muito esquisitos… enfim, coisas de
“crianças”!
Antes de voltarmos para o sujo autocarro surge mais um
“pseudo” problema, como vamos fazer a última visita à mata?
As opiniões dividem-se, como é da praxe, entre o ir a pé
ou de comboio. Alguém diz: a pé não que temos a barriga muito
cheia, outros, mas de comboio não se vê tudo. A Dodó com cara
de poucos amigos, disse: por este andar não vamos a lado
nenhum, e eu quero ir ver os lobos antes deles irem fazer ó ó.
Nesta altura já se podia vislumbrar um pequeno sorriso no
seu rosto, o que a tornava mais bonita, sem dúvida.
A Lulu, sempre bem informada e despachada, resolveu o
intricado problema com voz de comando.
- Cada um vai por si, temos é que estar junto do portão às
17 horas… senão ficam a fazer companhia aos veados.
Se bem dissemos melhor fizemos. Cada um tomou conta
de si, ou uns dos outros, deixamos mensagens às corsas, aos
lobos e aos veados, mas à hora marcada lá nos juntámos e
regressámos a casa.
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Ana Carvalhais (aluna nº 84)

Mulher de outrora
Lá no alto, “o Marão não dá palha nem pão” diz-se, a
propósito desta região fria e sisuda, cuja beleza natural serviu de
inspiração a poetas e escritores como Miguel Torga, Teixeira de
Pascoaes e Guerra Junqueiro. A região do Marão é lugar de
volfrâmio, granito, xisto, pinheiros, castanheiros e carvalhos,
terra de lobos, raposas e coelhos, casa de milhafres, abutres,
corujas e águias, também pintarroxos, aivecas e andorinhas
fazem ninho, nas vertentes abruptas da serra:
(…) “um povo cavaleiro e pastor, lavrador e soldado,
seu torrão dilatou, inóspito montado”(…). (1)

Moravam numa das faldas da serra. Ela, mãe de onze
filhos a quem procurava proporcionar uma vida menos dura que
a sua, ele, o Pai, trabalhava na pedreira, longe de casa, semanas
inteiras sem poder ver os filhos. Apelidado mestre-de-obras,
Francisco talhava e içava as pedras de granito do tamanho do
mundo, com elas bordejava os caminhos da serra por onde
passavam pessoas e animais, a caminho da vila em dia de feira,
na procura urgente de médico, em hora ou dia de aflição.
Naquele mesmo dia de todas as semanas, as preocupações
de Matilde pareciam pesar mais que a soma das preocupações
dos dias anteriores, era dia de preparar e levar o avio da semana
ao marido, as horas sumiam mais depressa, os miúdos ficavam
mais briguentos e irrequietos, o pão levava mais tempo a fintar,
até o forno custava a ficar temperado, a fim de cozer a broa de
milho e centeio.
Matilde arrumava tudo na cesta: o pão acabado de fazer,
não podia esquecer as batatas, as castanhas e o toucinho para
Francisco fazer a sopa, não faltaria o presunto, o salpicão, a
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galinha acerejada no forno do pão, também o café de cevada, o
tabaco e as mortalhas… A garrafinha do bagaço dava jeito ao
seu homem, para aquecer o corpo, antes da deita, também
camisolas e peúgas feitas por ela, com a lã tosada das suas
ovelhas. O frio da Serra, “crestava”!
Antes de sair de casa, Matilde cuidava deixar os animais
“pensados”, bebidos e acomodados nas respetivas “lojas” e
“cortes”; os rapazes mais velhos saberiam que fazer, caso
alguma coisa acontecesse. Aida, a filha já com seis anos de
idade, tomaria conta dos irmãos mais novos até que a Mãe
voltasse, altas horas da noite,
sempre…
Enfrentando o breu da noite
e o frio da serra, Matilde lá ia,
cesta à cabeça, xaile nas costas e
“tamancas” nos pés… só até
calcorrear o trajeto xistoso à saída
e entrada na povoação. Fazia o
resto do percurso descalça,
poupava as chinelas para a missa
de Domingo, dia do Senhor.
Enquanto trepava a íngreme
encosta
do
Marão,
onde
“mandavam os que de lá são”,
Pintura de Frederik Walter
Matilde, rezava a todo e qualquer
santo da sua devoção: ao Anjo da Guarda para que passasse lá
por casa e lhe zelasse os filhos como lhe recomendara, e aos
demais anjos que lhe fizessem companhia, só até chegar à
Senhora da Graça e rezar a sua costumada oração:
- “Nossa Senhora da Graça, eu no teu caminho vou, tantos
Anjos me acompanhem como de passos eu dou. Amém”.
Madrugada fora, Matilde, transida de medo, descia o lado
oposto da serra rumo ao lugar da pedreira onde Francisco
mourejava o sustento da família! O solo áspero, granítico e
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xistoso da serra, coberto de caruma, feria-lhe os pés, olhos
faiscantes de lobos e raposas por entre os pinheiros, altos e
esguios seguiam-na, uma ou outra ave noturna de maior
dimensão, levantava voo, de repente, perturbava-lhe a visão.
Vozes próprias serra, assustavam Matilde!
(…) “terras do Demo a rogo de quem, o Homem, deu a
própria alma”(…) (1).

Após descer a encosta, Matilde chegava à casa onde o
marido vivia; pouco mais que um casebre plantado no meio do
nada, casebres próximos e iguais, albergavam os demais
trabalhadores daquela mesma pedreira. Cansada e faminta,
Matilde descarregava a cesta do avio que há longas horas trazia
à cabeça, abria a porta da casa e corria para os braços do homem
que a esperava e acolhia, num amplexo, contido e calado!
A candeia iluminava o pequeno espaço que a fogueira
aquecia: dois bancos e uma mesa onde duas malgas vazias,
aguardavam o caldo da panela preta de ferro, próxima do lume.
Num estrado de madeira arrumado ao canto da casa, uma
enxerga e duas mantas grossas, de lã, convidavam o casal a
recolher-se…
O Marão cismava, quietamente, o morrão da candeia
esmorecia, a fogueira arrefecia, ruídos surdos da fauna e flora da
serra, espreitando por entre as frestas do teto anunciavam o
despertar da natureza.
(…) “no meu leito a penumbra se condensa,
Já não vejo mais que a noite imensa,
Ante meus olhos íntimos, acesa” (…) (1)

Era tarde, muito tarde na noite quando o casal, refeitos os
afetos, abandonava a enxerga. Curta estadia para tamanha
saudade!
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Matilde, apressada, estava de volta à casa onde deixara a
outra metade de si; à cabeça a mesma cesta, agora com as roupas
sujas do marido, os chinelos dela!...
Montanha acima encosta abaixo, inspirando o ar fresco e
limpo do Marão, Matilde sabia que nenhuma culpa podia
interpor-se entre o amor que sentia pelos filhos, e o amor por
Francisco, pai de seus filhos! Amores com tal força e poder não
consentem grilhetas, jamais seria cedo ou tarde para os amar e
proteger.
Na aldeia os dias começavam de madrugada. Já espreitava
aurora atrás a serra, quando Matilde abriu a porta, tosca e
pesada, do quinteiro.
Os animais, pressentiram-na. Tejo, o cão de guarda grande
e meigo, lambia-lhe as mãos e atirava-se-lhe ao peito, um galo
cantava sem pejo nem medida, os “recos” na corte, grunhiam,
vacas e cabras mugiam e baliam, nas suas “lojas”! Aquele era o
reino de Matilde! A Família e a Casa com a serra do Marão por
respaldo, tornavam-na valente, nada temia, desde que Deus
Nosso Senhor, lhe desse saúde!
Primeiro “pensou” os animais, abriu-lhes as portas, soltouos, no quinteiro; subiu os degraus do alpendre e benzeu-se, antes
de entrar na cozinha. Os pés de Matilde agora enfiados nuns
velhos tamancos, fizeram ranger o soalho abaulado, feito pelo
marido à conta dum velho castanheiro arranjado algures, na
serra. Ainda havia brasas acesas na lareira…
Espreitou o silêncio nos quartos dos filhos. Os mais velhos
teriam saído para a escola ou para o trabalho, os mais novos
dormiam, até a Aida, já com seis anos de idade, completos.
Esta Mulher foi minha Sogra.
NOTAS

(1) Algumas citações recolhidas de poesias e textos de Teixeira de Pascoaes
e/ou Guerra Junqueiro;
(2) Entre aspas, palavras ainda hoje usadas em Trás-os-Montes.
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Pregões da minha aldeia
Naquela aldeia Além-Tejo onde nasci e vivi, os dias
chegavam demasiado cedo e sempre de forma rude e indelicada
Pintura de para quem, sendo jovem, só queria dormir mais um
bocadinho...
Despertares deveras traumáticos, os meus! Tudo por causa
dos galos e galaroiços que acordavam alvoroçados, cantavam à
desgarrada com amigos e parentes sem a mais breve, ou leve,
interrupção! Caso os galos não fossem capazes de me acordar, o
relógio da torre sineira, no seu dolente tanger das horas, espécie
de mosca varejeira a rondar-me os ouvidos, encarregava-se
disso; até os delicados badalos dos sininhos da Igreja de Santo
António, distantes, nem por isso se tornavam menos insidiosos e
incómodos! Ganhavam os galos com seu cante estridente e
inigualável! Apreciava a garra, a consistência e resistência
vocálica de tais aves, mas elas intrigavam-me também!
Talvez insatisfeitos com a incomodidade do pau de
galinheiro onde eram obrigados a agarrar-se durante a noite, os
emplumados cantores, mal aurora ameaçava romper horizontes,
sacudiam as cristas para arejar ideias, espanejavam as
espalhafatosas asas, enchiam a colorida peitaça de ar, soltavam,
uma e outra vez, toda e qualquer nota dos seus intrincados có có
ró cós, assim traduzidos:
(...) “Já rompeu a aurora, vai nascer o sol
Tingem as nascentes da cor do arrebol!
Acordam as aves, cheias de alegria
Toca a sair da cama, já nasceu o dia!”

Ao cantar dos galináceos, seguia-se o zurrar portentoso de
burros e burras, o balir desenfreado de cabras e ovelhas, com o
chocalho pendurado ao pescoço a caminho dos pastos como se
fossem p’rá romaria, as carroças calcorreando a calçada, feita de
pedra reboluda e luzidia vinda da ribeira de Mortigão, a
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chiadeira das rodas metálicas misturada no trote de machos e
mulas que as moviam.
Cerca das oito horas da manhã, toda a minha aldeia
entrava na rotineira vibração dos dias, fervilhava de vida,
agitação e ruído! Eram correrias e risadas das crianças ao irem
para a escola, falas gritadas das raparigas casadoiras, cesto de
roupa suja à cabeça, em direção à ribeira, barulhos cavos e
graves das botas cardadas dos homens a caminho de ferragiais e
montes, a pigarreira dos mais velhos, rua acima, até à Sociedade
do Pim-Pim, um primeiro copito para começar melhor o dia, a
chinfrineira de muitas mulheres, nas compras, na praça e na
mercearia, uma prolongada buzinadela da camioneta da carreira
que anunciava, a quem queria ir à vila ou à feira, ser hora
d’abalar!
De repente e como que por magia, todo o bulício de
pessoas e coisas se aquietava! O Pregoeiro tornava-se presente e
único. O silêncio acontecia naquele instante e naquele lugar - a
minha Aldeia!
Postado na embocadura de cada uma das ruas, mão em
concha ao canto da boca por forma a fazer barreira sonora, o
Homem, na sonoridade e cadência vocálica de sempre,
apregoava factos e eventos a ocorrer nesse dia: vendas e
compras, perdidos e achados, novidades como cinema
ambulante, Biblioteca Itinerante, horas de “encerro”, touradas e
toureiros, a procissão “à roda do adro”, a chegada da banda de
música convidada, Moura ou Safara, talvez seja a da
Amareleja...
A vida das pessoas dependia, em boa medida, destas
informações: quem, naquela hora, por qualquer razão estivesse
desatento aos pregões, depressa procurava “inteirar-se”! Pregões
da manhã interessavam principalmente às donas de casa, que
ficavam a saber, por antecipação, o que podiam comprar para
fazerem almoços e jantares da família: o Pregoeiro sugeria,
gritava:
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- Quem quiser comprar sardinhas, carapaus ou cação vaia
à praça, que está lá o sardinhêro do Algarve! Quem quiser,
comprar laranjas da baía vaia à praça, vai lá estar a camineta do
Algarvio, tem melões e melancias e tomates, tamem!
- Quem quiser comprar quêjos d’ovelha, almêce ou águamel da Contenda, vaia hoje ao Monte dos Frades, hoje lá está o
fêtor!
- Quem quiser calças, casacos, saias, vestidos, xales, meias
d’homem e cuecas de mulher, cobertores e colchas p’rás camas
das noivas, vaia à praça, está lá o “tendêro” até à noite!
- Chega hoje à aldeia o oculista p’rós que têm a vista
cansada e turva. O homem vai a passar na Rua do Meio e depois
vai p’ró pé do Obelisco da Praça!
Um dos pregões mais aguardados era o dos “perdidos e
achados”: anunciavam terem sido perdidos ou encontrados
animais de estimação e de trabalho, alfaias agrícolas, a maioria
das vezes:
- Quem tiver achado um canito perdiguêro, amarelo, com
o focinho e a ponta do rabo branco, coxo da pata d’rêta faça
favor do entregar ó dono, mano Jaquim Pernêta!
- Quem tiver achado uma burra castanha, tosquiada ontem
despareceu dos “frajalinhos”, é manhosa, dá coices p’ra trás
mesmo com as patas peadas, faça favor da entregar ó dono q’ele
agradece!
- Quem tiver achado um caldeirão de dar água às bestas,
ficou d'esquecido no poço da corredoira logo ó pé do bornal do
burro, faça favor d’ entregar ó sê dono Manel Joquim!
Mesmo em suas casas nas horas de almoço ou jantar, as
pessoas continuavam atentas a vozes vindas da rua. Aos pregões
da manhã seriam acrescidos anúncios de carácter social e
educativo-cultural, qualquer espetáculo a ocorrer ao fim da tarde
ou nessa mesma noite:
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- Quem quiser ir ó circo, p’ra ver os macacos, os leões e os
palhaços, vaia esta noite à Coitada, lá vendem os bilhetes, até
que são baratos, dois só custam um!
- Chega hoje à aldeia o carrossel Viêra, quem quiser é ir ó
Largo das Caminetas da carrêra, os bilhetes só custam cinco
tostões: quêra ou nã quêra vaia ó Carrocel Viêra, nã caia na
parvoêra!
- Quem quiser ir ó cinema, hoje vai dar a Dama das
Camélias, coitadinha, até faz a gente chorar, vendem-se os
bilhetes na Sociedade do Meio ou na do Pim-Pim, custam dez
tostões!
- Quem quiser trocar os livros emprestados p’ra lerem em
casa, vaia hoje à sociedade do Pim-Pim. Está lá o homem dos
livros ambulantes das quatro às seis horas, depois a camineta vai
p’rá Coitada e depois abala p’ra Safara!
Nos verões tórridos do meu Alentejo, ninguém, de boa-fé,
pensaria ouvir pregões nas primeiras horas da tarde! Alentejano
que se preze faz a sua sesta, após o almoço; o Pregoeiro,
também fazia uma merecida soneca! Quando o calor consentia
que as pessoas saíssem de casa, o nosso homem, alma e alento
revigorados, proclamava os pregões encomendados durante a
sesta, por exemplo:
- Quem quiser capar os sês porcos vaia á malhada d’ádua,
lá está o capador, hoje à tarde, amanhã vai a capar os de Safara,
calhando até os de Santo Amador!
Os Editais da Junta de Freguesia eram, obrigatoriamente,
expostos em lugar público e acessível a toda a aldeia! Porém, e
porque algumas pessoas não sabiam ler, o Pregoeiro
encarregava-se de fazer ecoar assuntos de carácter obrigatório,
como as datas de inspeção militar em que os mancebos deviam
comparecer no quartel de Beja ou ofertas de trabalhos a ocorrer
fora da aldeia:
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- Quem deu o nome para “tirar sortes” este ano vaia à
praça. Está lá o Edital a dizer o dia da inspeção, no quartel de
Beja. É no dia 20 do mês que vem, uma segunda fêra!
- Os que quiserem ir trabalhar p’rós Pegões podem ir,
levem a família, dão lá casa, tem que s’escrever na Junta de
Freguesia. Sexta fêra vêm buscar os que tiverem os papéis
despachados!
Recordo o Pregoeiro de quando era menina e moça,
distante e misterioso, quanto a mim, naquele tempo! Olhava-o:
magro, peito estreito e recolhido devido às impulsivas fumadelas
no cigarro, aceso, entre os dedos angulosos e amarelos. O único
Pregoeiro que conhecia!
Não percebia a necessidade de tão estranha presença.
Confabulava coisas possíveis a respeito da postura, séria e
equidistante, do Homem publicamente exposto através dos
pregões, misteriosamente escondido fora das horas de apregoar
ou para além dos começos e fins de ruas. “Mora lá prá Coitada,
lugar de gente menos bafejada pela sorte”, diziam!
Queria saber aquilo que o Pregoeiro não apregoava, coisas
não apregoáveis, talvez dolorosas, traduzíveis no baixar da
cabeça e na rapidez com que o homem desaparecia ao fundo da
minha rua, sem que alguém o seguisse ou tentasse reter. O
Pregoeiro tinha capacidade de fazer calar toda a Aldeia, as
pessoas escutavam-no, obedeciam-lhe, movimentavam-se ao
sabor dos seus pregões!
Um homem não gosta de ter tais poderes.
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Ritual das matanças
Nos meus tempos de menina e moça, no Alentejo rural
onde nasci, por alturas do Natal e Ano Novo aconteciam as
“matanças”, suínos inocentes, porque não!?
A data era escolhida não só porque os produtos resultantes
do abate do porco se prestavam aos comeres da época, mas
também porque o fim da bolota condicionava a engorda do
animal, o frio de Inverno e o fumo das lareiras ajudariam a
“curar” as carnes, mais tarde guardadas em azados e salgadeiras
e consumidas durante o ano inteiro.
Em nossa casa, “o matar do porco” tinha carácter familiar
e intimista! Além da equipa encarregada de abater o animal e
demais lides, convidavam-se familiares e amigos, alguns dos
quais espanhóis, caçadores, como o meu pai, excelentes e
animados comensais mais dados a festas que a qualquer outra
tarefa.
Embora a dezenas de anos de distância, não me permito
evocar os acontecimentos vividos em dias de “matanças” sem a
aura de encantamento e romance com que então os vestia: o
bulício, a sintonia de ritmos e maneirismos dos diferentes
participantes que, bem-dispostos e agitados, recreavam cenários
de bolero andaluz, não estivesse Espanha ali tão perto!
Eram sempre sacrificados dois porcos, animais gordos e
anafados que mal podiam arrastar-se; lembro o esforço dos
homens para os fazer subir ao “cadafalso”, uma resistente mesa
de madeira, posta ao fundo do quintal, nesse dia transformado
em arena romana. Não faltavam gladiadores, homens destinados
a impedir a fuga do animal, quatro deles agarravam o condenado
pelas patas, outro, tipo rabejador de serviço, apostava em não
largar o rabo escorregadio do animal e fazê-lo subir ao altar do
sacrifício! Em luta tão desigual, seis homens contra um porco,
gordo e anafado, venciam os homens, claro! Adivinhando o fim
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que o esperava, o animal, zangado e agressivo, grunhia alto e
bom som:
– Porque me perseguem e encurralam, que mal vos fiz,
suas bestas!
O carrasco, chapéu à banda, sobrancelhas fartas e hirsutas
plantadas na testa, cigarro aceso ao canto da boca, avental de
ferrador a proteger a camisa, os safões de pelica, cobrindo as
calças de saragoça cor de seara madura e salvaguardando as
botas rigorosamente cardadas e ensebadas nesse dia.
Mangas arregaçadas e faca na mão, o homem garantia o
êxito da “imolação do cordeiro”! Um só golpe desferido logo
abaixo da papada, chegava para que o suíno deixasse de
estrebuchar, despedia-se de nós em prosaicos e agudos
grunhidos, alternados com tristonhos e angustiados tons de
barítono: ouviam-se os gritos abafados das mulheres, surdos
lamentos e ruídos de igreja mortuária…
Vermelho e rutilante, o sangue, explodia em golfadas
fumegantes que espalhavam no ar odor adocicado e enjoativo.
Pessoa mais experiente, atenta a tais andanças, aproximava um
alguidar, de barro, do pescoço golpeado do animal; enquanto
aparava o sangue drenante, fazia girar uma colher de pau para o
sal, assente no fundo do alguidar, emulsionando-se no sangue,
impedisse a sua coagulação.
O matador, afastando-se da cena dramática, elevava o
dorso, vagarosamente, levava um dos braços à altura da testa,
enxugava o suor que a cobria à manga da camisa. Enquanto isso,
não fosse o animal arranjar maneira de saltar da mesa, os seus
diletos discípulos amparavam a tremedeira das banhas do morto,
aguardavam que partisse, definitivamente. Após demorada
ascensão da alma porcina, sabe-se lá para onde, purificava-se o
seu defuntíssimo corpo.
Uma cruenta e ardente depilação, feita com tojos em
labaredas assentes em tudo o que era superfície suína, fazia
desaparecer as cerdas grossas e espetadas do animal; seguia-se31

lhe apurada e diligente esfoliação, feita a poder de escova de
cortiça e força masculina. Um banho de água tépida encerrava o
primeiro capítulo da matança!
Agastados com o esforço despendido e o calor suportados,
os ajudantes do açougueiro, desarqueando as costas há muito
dobradas, empurravam a pala da boina rumo ao cocuruto,
coçavam a testa e limpavam o suor às costas da mão, cuidando
de não usar a superfície palmar suja de terra e sangue!
Alegre e solícita, uma rapariga surgia em cena! Na mão
direita trazia uma bacia com rosas vermelhas incrustadas no
esmalte azul, de que era feita, pendurado na mão esquerda, o
jarro com a respetiva água: pousava o jarro no chão, a bacia no
banco, mesmo ao lado do bocado de sabão azul e branco, duas
alvas toalhas pendiam-lhe dos ombros, um fresco e descarado
sorriso estampado na face!
Antes de se sentarem à mesa para almoçar, os homens
lavavam as mãos, enxugavam-nas com demorada e esmerada
minúcia, procuravam secar qualquer resquício líquido, por
ventura perdido entre imaginários espaços interdigitais!
Remetiam a toalha à procedência, não sem prévia e intencional
piscadela de olho à moçoila!
Todos se sentavam à mesa posta frente à grande lareira,
sobre a trempe, o grande e velho tacho de cobre onde fora
cozinhada a ementa única do dia, a “surraburra”, prato típico de
matanças!
Tanto quanto me lembro, a “surraburra” era feita à custa
de um bom refogado de azeite, cebola, alho, louro, pimenta
preta, colorau e sal, a que se juntavam as designadas miudezas
do porco, bofe, cachola, rins e coração: sangue de porco cozido
e grandes rodelas de laranja acabavam por aprimorar o pitéu! Na
mesa jamais faltaria o vinho, tinto e branco, o pão cozido de
véspera, as azeitonas pisadas ou retalhadas.
Homens e mulheres, novos ou menos novos, falavam,
riam, comiam e bebiam bem, como é normal em hora de
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festança: na mesa ao lado, crianças alvoroçadas, comiam coisas
leves, falavam, riam, choravam, continuavam crianças,
animadas e briguentas!
Raramente sobrava estômago, mesmo aos mais comilões,
para uma talhada do melão reservado para o dia de matanças,
nem sequer para provar o arroz doce ou as apetitosas rabanadas,
feitas a propósito, contudo, não dispensavam um copinho de
aguardente!
As rosas vermelhas incrustadas no interior azul esmaltado
da bacia ali permanecem, ainda hoje, mais descoloridas, tristes e
sós.
Velhas lembranças! Guardo-as algures, entre o meu
coração e a minha memória.
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Ana Fonseca Gomes (aluna nº 595)

Fotografia de Armando Mota (aluno da USCQAL nº 488)

Texte pour le livre d’USCQAL - 2019
Nous Sommes Des Privilégiés!
Nous sommes vraiment des privilégiés, et pourquoi?
Parce que nous sommes âgés de plus de cinquante ans et
nous avons la possibilité de choisir ce qui nous plaît de faire, de
suivre plusieurs cours, de danser, de chanter, de nous promener,
de visiter des musées, de voyager, de connaître notre pays et
d’autres pays, le tout en bonne convivialité.
USCQAL est une grande famille.
Nous tissons des liens d’amitié: c’est un énorme bonheur
pour qui est complètement seul.
A mon avis, depuis leur création, les universités senior
jouent un rôle reconnu pour ceux et celles qui ont envie de
maintenir une certaine qualité de vie.
Je remercie tous ceux et toutes celles qui effectuent ce
travail en régime de volontariat car ils nous donnent de la joie de
vivre! Heureusement !
C’est la raison pour laquelle je considère que nous
sommes des privilégiés!
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Ana Maria Valadares (aluna nº 663)

Tenho uma história para contar

Pintura de Walter Frederick Osborne

Vivi a minha infância e juventude em casa dos meus avós.
Era um prédio de três andares, e m Lisboa, e nós
habitávamos o segundo andar.
Nessa altura, tínhamos uma empregada que ajudava nas
lides domésticas. Era uma rapariguinha simples e um pouco
mais velha do que eu.
Habitualmente, vinham da província oriundas de famílias
numerosas, com grandes problemas monetários. Eram mandadas
para Lisboa, pela família, a fim de servir e assim alcançar uma
vida melhor.
Depressa fizemos amizade e, criança como era, adorava
brincar comigo. Vestíamos e despíamos as bonecas nos
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intervalos dos afazeres que tinha de cumprir e, muitas vezes,
escondidas da minha avó.
A minha avó era meiga e tratava com carinho a minha
amiguinha, até mesmo quando aprontávamos umas quantas
patifarias sempre apimentadas pela careca do meu vizinho do
rés-do-chão.
Do terraço, nas traseiras da minha casa, eu conseguia ver
uma nesga do rio e grandes barcos que entravam e saíam da
barra.
Este vaivém fascinava-me!
Era deste terraço que eu avistava o casal idoso e a careca
luzidia do meu vizinho nada simpático. Aquela cabeça depenada
brilhava ao sol quando ele aparecia a cuidar da horta e do
jardim, lá em baixo. Ela não me saía do pensamento pelas piores
razões, claro!
Assim... depois de ter ajudado a descascar as favas,
corremos para o terraço e quem vimos a cirandar no quintal?
Ele! Ali! Mesmo à mão de semear... Testámos a pontaria e uma
chuva de favas desceu sobre a careca do Almeida.
Que rica brincadeira! Ele não achou graça nenhuma e nós
acagaçámo-nos com as possíveis represálias. Subiria as escadas
para se queixar do sucedido?! Como iria reagir a minha avó? A
nossa consciência ficava cada vez mais pesada. As lágrimas
corriam-nos pelo rosto assustado. Fez-se um grande silêncio.
Voltámos para dentro e, pé ante pé, fechámo-nos no
quarto. A minha avó punha a mesa para o almoço e nada mais...
Quando passava pelo rés-do-chão era sempre a correr com
medo que se abrisse a porta e saísse de lá um valente ralhete.
Quanto tempo se passou? Muito tempo!
A memória continua a sorrir-me e a brindar-me com estes
momentos encantados e eu sinto tantas saudades!
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Armando Mota (aluno nº 488)

“O medo guarda a vinha!”
A noite estava quente. Era uma verdadeira noite de verão.
Tínhamos combinado ir aos pêssegos. O Vila Real tinha levado
o carro do pai e
havia
que
aproveitar…
o
nome dele nem
era aquele, mas
era de Vila Real
de Sto. António…
No quartel
até nem se comia
mal, tínhamos o
privilégio de ser
tropa de elite,
diziam-nos….
Foto de Armando Mota
mas os pêssegos daquela quinta de
(aluno da USCQAL nº488)
Lamego mesmo à beira da estrada
enchiam-nos o olho quando de manhazinha ali passávamos no
cross habitual. Alguém lembrou que naquela 5ª feira seria a
noite ideal para ir à chinchada, pois ia ser lua nova.
Conseguimos entrar oito no carro do Vila Real (um Peugeot 404
já com alguns anos), mas como já tínhamos vindo a Lisboa num
fim-de-semana, também com oito num VW carocha enfim….
Após uns 10 quilómetros, estacionámos o carro a cerca de
uns 200 metros do final da quinta e lá fomos. Trepámos
facilmente o muro. Na escuridão nem se via a fruta mas era fácil
apanhá-la dado o seu tamanho e aroma de fruta fresca e madura.
O silêncio era total pois logo que entrámos parámos para
escutar. Diziam-nos que algumas quintas tinham guardas que
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disparavam quando suspeitavam de assaltos aos pomares. A
farda era composta por um dólmen (casaco largo com quatro
bolsos grandes) e calças com bolsos atrás, aos lados e nas
pernas… Já estava com os bolsos quase atestados quando
alguém disse: Calem-se! Que diabo, ninguém falara… voltou o
silêncio… De repente ouviram-se passos no restolho por baixo
dos pessegueiros. Rapidamente ficámos em alerta e então
alguém gritou o alarme “pirem-se que vem o guarda!”. Foi o
descalabro… Saltámos numa confusão o muro para a estrada, o
que para nós não era difícil e em vez de me dirigir para o local
do carro, corri estrada fora em direção a Lamego. As botas eram
pesadas mas a fruta nos bolsos cheios, também não ajudava.
Nisto, pareceu-me ouvir passos atrás de mim. Corri ainda mais
depressa. Já cansado, notei que os passos que me perseguiam,
continuavam no mesmo ritmo. Aí, não hesitei e atirei-me para a
berma da estrada onde corria uma caleira com alguma água, mas
pior eram as silvas que me rasgaram as mãos e a cara. Não me
mexi mais… voltara o silêncio. Pensei “o guarda deixou de me
ouvir e aguarda que eu volte a correr”. Passou um carro por mim
a toda a velocidade e pensei: perdi a boleia para o quartel.
Passados uns 10 minutos conclui que não havia guarda algum e
que os passos que me perseguiam eram afinal o eco dos meus na
noite serena. Levantei-me envergonhado, com a farda
empapada, toda suja pelos pêssegos esmagados e, agora tinha
que ir para Lamego a pé… Ainda consegui comer um pêssego.
O resto da fruta desfeita, fui deitando fora à medida que corria
chateado, a caminho do quartel.
No dia seguinte, eu só queria saber quem fora a sacana que
gritara que vinha lá o guarda.
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Conceição Marques (profª. na USCQAL)

Uma história infantil ligeiramente autobiográfica
“A memória é o único paraíso do qual não podemos ser expulsos.”
Johann Paul Richter

Aos meus pais a quem devo a pessoa que sou.
Quando era criança tinha a sensação que o tempo
demorava muito a passar. Os invernos na Fazenda eram longos e
os dias pareciam sempre iguais: ora chovia, ora fazia vento, ora
havia uma enorme tempestade. O sol despontava timidamente e
logo se escondia, como se recusasse o ato de nascer. O mar, nos
seus tons de azul acinzentado, umas vezes encapelado, outras
vezes sereno, parecia refletir essa monotonia do tempo. Depois
existiam aqueles dias de bruma em que a ilha desaparecia
misteriosamente como se o universo a tivesse engolido. Então os
dias tornavam-se enormes e parece que nada acontecia, a não ser
aquela estranha sensação de que eu própria tinha emigrado para
outro planeta perdido algures no meio do nada…
Embora nos anos 50 e 60 o Nordeste fosse um Concelho
ostracizado pelo regime Salazarista (havia quem o considerasse
a 10ª ilha dos Açores), na minha casa discutia-se frequentemente
política e respirava-se cultura. No silêncio do seu quarto, os
meus pais ouviam clandestinamente a “Rádio Livre de Argel”
(não fossem as paredes ter ouvidos), liam livros, bem como o
jornal “Açoriano Oriental”, que recebiam diariamente. Era uma
forma de se manterem atualizados pois, à data, não existia
televisão (a TV só chegou aos Açores em 1975). O livro
preferido do meu pai era o “Titanic” do historiador americano
Walter Lord, que permaneceu na sua mesa-de-cabeceira até à
morte. Este livro era uma espécie de “fetiche” para o pai, mas
havia uma razão objectiva para tal. É que, em jovem, o pai tinha
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partido à aventura com um amigo para as ilhas Bermudas (um
destino de férias de ingleses e americanos abastados) e tinha o
sonho de um dia poder lá voltar, a bordo do Titanic. Ora, o
naufrágio do navio significou o fim do seu sonho e isso tornouse uma espécie de obsessão para ele. O pai era um homem de
personalidade forte e muito exigente consigo e com os outros,
nomeadamente com os filhos. Dizia que eram resquícios de
hábitos britânicos adquiridos nas Bermudas.
A mãe era uma mulher culta, inteligente e ponderada e,
por isso, muito estimada por todos. O grau de iliteracia no
Nordeste, naquela data, rondava os 70%, pelo que a mãe
dedicava, voluntariamente, muito do seu tempo a ensinar a ler e
a escrever adultos interessados. Lembro-me que, à noite, a nossa
casa parecia uma verdadeira escola de adultos. As pessoas que
não se sentiam capazes de aprender recorriam à mãe para que
lhes redigisse as cartas para os filhos ou familiares emigrados
nos EUA e Canadá. De notar que, nos anos 60, os EUA estavam
em guerra com o Vietname pelo que muitos jovens emigrantes
açorianos tinham sido recrutados para a guerra. Assim, dá para
imaginar a angústia daquelas mães e pais relativamente à
necessidade de receberem e enviarem notícias para os seus
entes-queridos. Acresce que, à data, as cartas eram a única
forma de contacto entre as pessoas, uma vez que não existiam
comunicações telefónicas dos Açores para os EUA e vice-versa.
Recordo de ver a mãe sentada à secretária, com as pessoas a seu
lado a falarem dos seus problemas, sentimentos e emoções. No
fim, a mãe lia a carta e as pessoas agradeciam-lhe
penhoradamente, muitas vezes desfeitas em lágrimas. Depois
saiam apressadamente com o envelope na mão para irem colocálo no correio. Quanto mais cedo o fizessem, mais cedo as
notícias chegariam. Mas as pessoas também procuravam a mãe
para pedir ajuda sobre problemas da sua vida pessoal. Eram
casais em crise, pessoas com problemas de saúde, jovens que
necessitavam de ajuda para tratar dos papéis para a emigração.
40

A todos a mãe ajudava com carinho e, por isso, era considerada
um ser humano excecional. E era mesmo!
O mano aos 10 anos foi para a cidade para frequentar o
Liceu. A cidade de Ponta Delgada distava 80 Km do Nordeste,
mas pareciam 300. A viagem durava três horas, porque as
estradas eram muito más. Devido a estas dificuldades, o mano
só vinha a casa nas férias e nas festas. Como tínhamos uma
diferença de idade de 7 anos, não me recordo dele em pequeno,
mas lembro-me daquele jovem bonito e inteligente a quem eu ia
acordar ao quarto com um beijo de bom dia e que nutria por
mim um carinho quase paternal. Mais tarde, recordo-me dele, já
como oficial no exército, ter começado a namorar com a minha
maior amiga e, a partir daí, a cumplicidade instalou-se
definitivamente entre nós.
Os meus avós maternos e paternos eram pessoas
economicamente abastadas e toda a família muito respeitada.
Nasci, pois, num ambiente privilegiado para a época, pelo que
não é de estranhar que tivesse algumas prerrogativas negadas à
maioria das crianças da minha idade. Quando fui para a escola
primária já sabia ler e escrever (a mãe ensinou-me) e gostava de
ajudar os colegas que tinham algumas dificuldades de
aprendizagem. Meninos e meninas juntavam-se lá em casa, a
seguir às aulas, para que os ajudasse a fazer os trabalhos de casa
ou para lhe explicar algumas coisas que não tivessem percebido
bem na escola. Herdei essa disponibilidade para ajudar os outros
da minha mãe e ainda hoje a mantenho. Sinto-me feliz por poder
ser útil.
A mãe incutiu-me cedo o gosto pela leitura que, aliás, se
tornou o meu passatempo favorito. O meu padrinho (irmão do
meu pai), que era padre, costumava deixar lá em casa alguns
livros religiosos, mas confesso que essa leitura não me
entusiasmava muito (preferia os clássicos e os românticos).
Contudo, para não o desapontar, lá lia um ou outro livro trazido
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por ele. Afinal o padrinho podia fazer perguntas sobre o livro e
era suposto eu estar habilitada a responder-lhe.
Existia uma biblioteca razoável lá em casa, pelo que tinha
sempre livros para ler. Porém, como gostava de novidades,
frequentava sempre a biblioteca itinerante da Gulbenkian que
todos os meses ia ao Nordeste. Foram muitos os livros que li,
sendo certo que alguns que me marcaram especialmente: “Crime
e Castigo”, de Dostoiévski“, “Romeu e Julieta” de Shakespeare,
“As Pupilas do Senhor Reitor”, “Uma Família Inglesa”, “A
Morgadinha dos Canaviais”, “Os Fidalgos da Casa Mourisca”,
de Júlio Dinis; “Eurico o Presbítero”, e “O Bispo Negro”, de
Alexandre Herculano, “Viagens na minha Terra” de Almeida
Garrett e, mais tarde, “Os Maias”, “O crime do Padre Amaro” e
a “A Cidade e as Serras”, de Eça de Queirós. Hoje reconheço a
importância que os livros tiveram na minha vida. Para além do
gosto pela leitura e pela escrita, os livros ajudaram a moldar a
minha personalidade muito estruturada entre os valores da
família e a influência que as correntes literárias, nomeadamente
o romantismo e o realismo, tiveram ma minha forma de pensar.
Com os livros, ou por causa deles, amadureci precocemente e
aprendi a desenvolver o espirito crítico. As histórias faziam
parte do meu imaginário, de tal modo que a ficção muitas vezes
se confundia com a realidade. Foi então que me apercebi que a
Fazenda começava a ser pequena para uma menina que, ao
tentar matar o tempo, descobrira que o mundo estava muito além
do horizonte que confinava o mar e a ilha.
Aos 10 anos terminei a Escola Primária (com distinção) e
fui fazer exame de admissão ao Liceu, a Ponta Delgada.
Lembro-me perfeitamente que quando chegou o resultado do
exame (aprovada com 19 valores), em vez de alegria havia
tristeza no semblante dos meus pais. O jantar naquela noite foi
tenso. O pai achava que eu era muito novinha para sair da sua
alçada. Talvez fosse melhor aguardar mais um ano ou dois para
que amadurecesse um pouco mais. Mas a mãe, logo o contestou:
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ela é bastante madura para a idade e não podemos, por egoísmo,
impedir que faça o seu percurso escolar sem interrupções. O
irmão também saiu de casa aos 10 anos e tudo correu bem, pelo
que não a podemos discriminar pelo facto de ser rapariga! Como
era inteligente e avançada para a época, a minha mãe!
E depois lá apareceu a minha professora primária: “oh!
Senhor Melo não pode impedir a sua filha de ir já para o Liceu.
Um ano em casa pode desmotivá-la. Sabe que é uma menina
inteligente e com o futuro promissor.”
Face a tanta pressão o pai ficou sem argumentação pelo
que decidiu questionar-me diretamente: a menina quer mesmo ir
já para Ponta Delgada? Ao que eu respondi perentoriamente: “O
pai sabe que quero ser advogada, como o tio-avô Manuel João,
pelo que tenho mesmo de ir. Não é o pai que diz que devemos
cumprir os nossos desígnios sem os questionar?”
E foi assim que naquele dia 20 de Setembro de 1963, os
meus pais me foram levar à cidade. Nesse dia tive a sensação de
que a minha vida ia mudar para sempre e que a menina que eu
fora tinha ficado perdida ou encantada entre as montanhas do
Nordeste. Lembro-me de ver, através dos vidros do carro, as
casas, as árvores, as freguesias a ficarem para trás, como se já
fizessem parte do meu passado. Um passado rapidamente
transformado em memória nesta coisa misteriosa a que
chamamos a vida.
A partir desse dia, o tempo passou a correr veloz, tão
veloz que dias houve em que, se eu pudesse, o teria feito parar,
definitivamente, naquele dia 20 de Setembro de 1963. Mas o
tempo é inexorável e não pára. Contudo, a cadência dos
momentos que o caracterizam produz em nós emoções,
sentimentos e recordações que a nossa memória guarda para
sempre.
Só mesmo a memória é capaz de vencer o tempo!
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Emília Gomes da Costa (profª na USCQAL)

A procissão
Às 10 horas, o sino da igreja convidava os fiéis para a
missa de Domingo organizada pelo padre João que encantava a
gente com palavras claras que todos entendiam. Achávamos até
que ele só podia tê-las ido buscar ao céu, aquele lugar misterioso
todo feito de azul e bondade para onde erguíamos os olhos
sempre que queríamos implorar por curas, casamentos,
nascimentos, respostas para desavenças e até a vida sem
desfecho final e irreversível.
Quando nos ajoelhávamos para lhe pedirmos a bênção e
lhe confessarmos os nossos pecados, ele não nos absolvia sem
antes rezarmos uma avalanche de ave-marias e padres nossos
que nos esgotavam o corpo e a alma.
E ... que pecados ? Tantos ... como dizer um palavrão bem
a nosso gosto, tocar nos batentes das portas e fugir
apressadamente para não sermos vistos, untar as mãos de
manteiga para a palmatória da professora resvalar e não nos
magoar, blasfemar contra o bêbedo mais bêbedo da aldeia e a
quem atirávamos cada pedrada... Houve uma que lhe fez um
galo que ficou vermelhão como a crista do dito.
Pecados do nosso tamanho que eram do tamanho da
alegria, da cor, da algazarra das nossas brincadeiras e dos nossos
segredos cúmplices. Pecados? O maior de todos foi o meu.
É que depois de muitas instâncias e promessas
convenceram-me a ir vestida de anjo na procissão pascal.
De anjo? Mas porquê de anjo? Ora, porquê? Os anjos vêm
do céu, têm asas, são alvos como a neve e simbolizam a
generosidade, a bondade, a amizade e sei lá que mais!
E lá fui eu como alguém que é anjo mas com cara de não o
ser.
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Chegou o dia. Meu Deus, o que eu caminhei, o que eu
andei por becos, ladeiras, caminhos de terra e pó, ribeirinhas de
água e rãs e até ao cemitério fomos, bem no alto da aldeia
para..., calculem, a bênção dos mortos. Abençoados?!
Por fim, de tão cansada que estava e com os pés a gritarem
de dor, desisti. Resolvi sentar- me no chão, descalcei os sapatos
e abandonei o meu anjo. Uma vergonha!
A procissão parou por largos minutos, a fanfarra deixou de
tocar o tempo necessário até à chegada da minha avó para que se
confrontasse com tamanha insubmissão da neta e desrespeito
pelos santos preceitos da Igreja. E ela chegou.
Com espanto e consternação de todos, a minha Avó
pegou-me ternamente ao colo, aconchegou-me nos seus braços e
mais que arrependida de me ter convencido a ser anjo, ela, que
bem conhecia a minha alma de diabinho matreiro, segredou-me
um pedido de desculpa.
Em casa, comemos um pudim de ovos cujo sabor guardo
na memória e adormecemos com a alma lavada de
constrangimentos.
No dia seguinte, tivemos a surpresa da visita do senhor
Prior à hora em que almoçávamos e, claro está, convidado foi a
saborear o belo “bacalhau com todos” que fazia as minhas
delícias.
Será que, pensei de sopetão, haverá comida que chegue
para saciar aquele estômago proeminente, sorvedouro de
iguarias como as da minha avó? Ou será que não vai aceitar o
convite e antes recriminar-me pela atitude indecorosa do anjo?
O almoço regado por um afamado vinho levou o senhor
prior para outros prazeres onde o pecado não ocupava traição
alguma e os anjos, meros decoros das procissões terrenas.
Por mim, estejam os anjos onde estiverem, serão sempre
lembrados, pelas longas asas que me levaram em voos sem fim
nos céus azuis e misteriosos da minha infância.
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Épopée
C’est l’épopée
De ma pensée
De mon idée
C’est tout mon cœur
Tout mon bonheur
Tous mes malheurs
À traverser
Tout un désert sans oasis
Ou un dessert fait de sourire
Ou un désir
Qui ne vient pas
Ou qui arrive
Sans me parler
Et sans bouger
Et qui vient et qui s’en va
Les gens... les gens
Qui n’ont ni le temps
Ni l’ombre rose
Pas grand-chose à nous donner
Des portes closes
À partager
Fenêtres ouvertes
Où êtes-vous ?
C’est une idée
Cette épopée de tant d’années
Je la connais
Et de plus près
Elle est à moi et je la tiens
C’est la fontaine
C’est la montagne
C’est la chaleur
C’est la plaine
C’est tout mon cœur
Au clair de lune
Et une à une
Chaque étoile
Fait mon berceau
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Papa
Papa
Je le vois
Il vient là
Il a le vent
Dans ses yeux
Il a le temps
Dans ses cheveux
Il vient là
Bien près de moi
Parlant tout bas
Il vient et il s’en va
Mais pourquoi
Le temps qu’on a
Passe sans grâce
De place en place
Et reste seul
Tout près de moi
Il vient là
Papa
Papa

Pintura de Christian Schoe
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Pintura de Mª João Câmara (aluna da USCQAL nº 1)

Singularidades
O dia-a-dia sem o sonho esgotava-me o corpo.
A minha avó sabia-o e, por isso, se encarregava de me
levar por campos e riachos para eu reter as cores. Era ela que me
iluminava os olhos com o cheiro e as formas das flores silvestres
que se espreguiçavam ao vento. Ao seu lado, o movimento das
coisas tornava-se corpóreo e íntimo.
As suas mãos que vinham sempre atadas às minhas
diziam-me palavras de repouso e descansavam-me dos meus
desassossegos.
Era um ritual antigo, dizia minha avó, este de dimensionar
o amor pelas mãos que veem e reconstroem a alma universal do
homem.
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A minha matriarca herdara das mulheres suas
antepassadas o privilégio de transmitir o legado de todas elas em
torno da purificação e da magia femininas que se soltavam da
sua vontade de erguer, solidificar, fazer nascer e passar a
palavra.
Só assim se cumpria a vida, dizia.
Aprendi com ela a sedução, o fascínio de se ser inteiro e
de viver o ser na liberdade do amor.
A terra, sublinhava frequentemente, era o único ventre que
paria luz e que tornava os homens viajantes da sua vida.
Nas nossas longas deambulações pelas flores e pelos
frutos eu ia encontrando as imagens que tornava minhas ao som
dos passos cadenciados e mornos que as nossas cumplicidades
soletravam.
Quando perto nos abeirávamos das ribeiras onde as
lavadeiras com as grandes barras de sabão azul lavavam a roupa
da semana, a minha avó, olhando para o céu, dizia-lhes que não
tardaria a chuva e era tempo de se recolherem. Elas
sorriam, habituadas que estavam aos vários conselhos que
ouviam, todos os dias e a oferta dos alimentos para o seu jantar.
Era só passarem lá por casa.
À tardinha, preparávamos os farnéis para os jantares
diários de dezenas de famílias onde nada faltava, nem mesmo os
bolinhos secos feitos na véspera, à volta da massa batida com o
nosso amor.
Víamo-las partir, à janela de casa, com os cabazes cheios,
enquanto os homens regressavam da lavoura com os carros de
bois carregados de legumes que faziam questão de nos oferecer
com olhos de gratidão.
Esta troca sem preço nunca mais a vivi!
Fica o tempo que se demora e onde me exilo a crescer à
sombra da cerejeira que ainda hoje maternalmente me baloiça...
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Felicidade Silva (aluna nº 65)

Jardim do Amor
Um dia propuseram-me que construísse um jardim
imaginário, que tivesse uma história com ele relacionada e no
qual os seus intervenientes se sentissem felizes. Assim, nasceu o
meu jardim, a que dei o nome de "Jardim do Amor".
Este jardim foi pensado como um espaço de paz e
harmonia com árvores de fruto, arbustos, pedras e charcos, onde
as crianças pudessem brincar em liberdade, descalças, e
sentissem o agradável toque da terra e o enraizamento á mãe
natureza.
Mariana, criança viva e alegre foi criada nesta
envolvência. Descalça e sentada num tronco, que lhe serve de
banco, escuta o canto dos passarinhos e contempla as oliveiras
carregadas de azeitonas, as aroeiras em botão, as romãzeiras
com belas romãs cor de carmim e as folhas das árvores de
variadas matizes, varridas pelo vento.
Um raio de sol aquece-lhe o rosto corado. Sente-se bem,
alegre e feliz. Chama pela Mãe:
Mãe! Mãe! vem ver as azeitonas, as romãs e os
botõezinhos das aroeiras.
Que lindo filha!
E ouves o canto dos passarinhos?
Sim Mãe. E gosto de os ver e ouvir. Estão ali no cimo
daquele pinheiro.
Sabes, Mãe, também gosto muito de correr e brincar
descalça, para sentir nos pés, a terra quente e as folhinhas
secas que vão caindo das árvores e formam uma cama tão
fofinha. E atirar pedrinhas ao charco e ver as rãs a saltitar.
Olha filha, esta terra é muito fértil. É cuidada pelo teu
avô com muito carinho. Ele diz que é um Jardim de Amor,
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especialmente dedicado aos filhos e netos e se todos nós
cuidarmos dele com carinho perdurará.
Eu adoro este jardim. Sinto-me aqui tão bem. Quando for
crescida, também vou tratar dele com muito amor como faz o
avô. Mãe, encontrei esta romã caída no chão ao pé das
azeitonas. É tão bonita e perfeitinha. Tem uma coroa como as
das princesas, e uma cor vermelha, que brilha com o sol.
É verdade. Sabes que a romã é o símbolo da fertilidade?
Ah! Então é por isso que a terra é fértil?
A terra é fértil porque é bem cuidada e adubada, mas
símbolo quer dizer representação. Neste caso, a romã representa
o nascimento de todos os seres vivos. E nesta terra, como é
fértil, tudo o que nela se planta nasce e cresce forte e viçoso.
Olha, vou contar-te uma história:
A romãzeira, provém da Grécia, Síria, Chipre e Centro do
Oriente. A sua importância é milenar. Já aparecia nos
textos bíblicos e está associada às paixões e á fecundidade. Esta
árvore foi consagrada pela mitologia grega à deusa do Amor
chamada Afrodite. Mas para os judeus a romã é utilizada no
ritual do Ano Novo, como símbolo religioso, pois
acreditam, que o ano que chega será melhor do que aquele que
termina.
Segundo a Bíblia, quando os judeus chegaram á terra
prometida, depois de abandonarem o Egipto, os 12
mensageiros que foram enviados para aquele lugar, voltaram
carregados de romãs e outros frutos como amostras da
fertilidade da terra que Deus prometera.
Esta árvore, na antiguidade era muito considerada, pelo
que esteve presente nos jardins do Rei Salomão. Foi cultivada
por povos como os fenícios, gregos e egípcios.
Em Roma, a romã era considerada nas cerimónias e nos
cultos como símbolo de ordem, riqueza e fecundidade. Hoje em
dia, usa-se muito como fruto decorativo e planta ornamental em
festas e banquetes. No Natal há quem enfeite as mesas com as
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romãs que dão um efeito muito bonito. Mas também se comem
como fruta fresca e em sumos que são benéficos para a saúde.
Mãe a romã é linda. Quando está aberta parece que tem
dentes a sorrir para nós. Temos que plantar mais romãzeiras. Eu
também gosto muito de as comer. Quando estão madurinhas são
saborosas.
Sim, mas há outras árvores também importantes, como a
oliveira, o castanheiro, o sobreiro, o pinheiro a azinheira, a
pereira a macieira o limoeiro a nespereira e muitas, muitas
mais.
E essas árvores têm histórias? Gostei muito de ouvir a
que acabaste de contar.
Algumas têm. Mas fica para outra ocasião. Por hoje
chega.
Mãe, posso brincar mais um bocadinho?
Podes até ao pôr-do-sol e o regresso do teu pai do
trabalho. Depois, tens que tomar banho, jantar e ir para a cama.
E contas-me mais histórias bonitas até eu adormecer?
Que histórias queres que eu te conte?
Ora Mãe, histórias que conheces sobre as árvores, a
natureza, os animais do campo, o cultivo da terra e sobre o
trabalho, que o avô tem, para cuidar do Jardim do Amor.
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Glória Fanha (aluna nº 438)

A minha varanda
Sou feliz
Na minha varanda,
Dela vejo o horizonte
O farol
O nascer do Sol
O lindo azul do Mar
As andorinhas na tarde
A esvoaçar
E um casalinho de rolas
A namorar…
Na minha varanda,
Eu escrevo
Leio e admiro
O campo com suas árvores:
Figueiras
Amendoeiras
Alfarrobeiras…

Pormenor da Pintura de Luísa
Marvão (aluna da USCQAL nº 670)
(pormenor)

Neste Sul e nesta frescura
Tudo me leva a dar mais sabor
À minha leitura
Onde me perco…
Na minha varanda!
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Aos meus netos
Fui abençoada!
Depois de tanto tempo
Deus me ofereceu
quatro joias valiosas
que brilham…
São os meus amores
filhos dos meus filhos
meninos trabalhadores
lindos, maravilhosos.
Adoro pérolas
E estas são diferentes
de todas as outras.
Estas são vivas, verdadeiras
brilham, brilham…
Inconfundíveis das demais pérolas
Porque são diferentes
Porque são inéditas
Porque brilham mais…
Impossíveis de se repetirem.
São elas que nos enchem a alma
quando estão connosco.
Mas quando vão…
ficamos olhando o caminho
com aquela tristeza…
pensando no seu regresso,
no seu brilho…
O melhor tempo que tivemos
foi quando eram crianças.
Passavam muito tempo connosco,
os nossos filhos,
os nossos meninos,
filhos dos nossos filhos,
que brilham!...
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Eclipse Lunar
Estávamos no sul em tempo de férias e, nesse dia
fenomenal, escolhemos um sítio com menos luz para ver!
Fomos para cima da ponte da linha do comboio, o local
mais alto e o melhor sítio posicional para se poder ver tudo.
Impressionada com a observação dos astros que nos dá
para pensar, vi e presenciei o inédito em minha vida, o eclipse
total da Lua.
Primeiro mirei, olhei e não se via nada…
A Lua Cheia estava completamente tapada, baça, rosada,
depois ficou avermelhada, duma beleza impressionante!
Eu vi a Lua Cheia grande, vermelha, maravilhosa!
Tanta coisa linda e espetacular no mundo que a natureza
nos deixa observar, como a visão do Eclipse Lunar Total… Essa
noite na minha vida foi fenomenal para pensar e recordar…
Depois, lentamente, a Lua foi surgindo “Linda”, branca,
ficando com mais luz e mostrando-se como sempre é…

MÃE! Era Noite de Natal!
Naquela noite,
Fatídica noite,
Ou talvez,
Uma boa noite!
Até nessa noite
Conseguiste…
Deixaste que estivéssemos
Todos juntos
Com os teus catorze netinhos
Na noite da consoada

Pintura de Mª João Câmara

(aluna da USCQAL nº 1)
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Numa boa noite!...
Tu adoravas os teus meninos!
Mas o pior, minha mãe
Foi ao romper do dia
(era de madrugada)
Esse foi o fatídico dia
Ou, talvez
Um bom dia!
Era o “Santo Dia de Natal”
Sem alegria!
Eras uma santa
Penso não ser por acaso
Que aconteceu nesse dia
Ao fim de tanto tempo
Vinte e seis meses em coma
Minha Mãe
Mas como gostavas
Tanto de meninos
O Menino Jesus
Levou-te para junto Dele.
Lá está Ele…
A olhar por ti e por nós
Por toda a nossa família
Que tanto adoravas
Junto do teu amado.
Ainda hoje, na vossa cabeceira,
Lá está a Tua Santinha
Que o pai te ofereceu
No dia dos teus vinte anos.
Ela lá está, na ermidinha, junto a vós
Lá continua, Linda, como tu,
Mãe!
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Rodopiar
Rodopiar!…
Coisa de espantar…
Vi junto da minha janela
Correndo pela rua e pelo ar
Farrapos de espessa e branca
espuma,
A serpentear, vindos do mar!
A praia coberta de densa espuma
Subindo pelo alto da falésia
Saracoteando pelas ruas da aldeia
E pelo ar a rodopiar…
É raro ver-se coisa tão bela
Vindo do mar a bambolear!
A Natureza é impressionante
Tem coisas de espantar, de admirar
Trazidas para o cimo da falésia
Pelo vento forte, invernoso
Que as sopra pelo ar
Correndo por toda a aldeia
Vindas do mar!
Vi os habitantes da aldeia a admirar
O saracotear,
o vaguear,
o rodopiar…
Na Zambujeira do Mar!..
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Pintura de Mª João Câmara

(aluna da USCQAL nº 1)

Gracinda Tavares Dias (aluna nº 490)

As minhas memórias de Moçambique
Em 1965, após a minha formação de professora do ensino
primário, viajei de avião para Moçambique, onde viviam três
dos meus irmãos, a fim de iniciar, nessa colónia portuguesa, a
minha vida profissional.
Comecei o ano em Mossuril, Nampula, onde permaneci
durante dois anos letivos. Daqui, do que me lembro para além
das aulas, foi o que confraternizávamos, muitas vezes, com
lanches partilhados e deslocações à linda Ilha de Moçambique
para pedir produtos para as nossas Quermesses, que revertiam
para a Caixa Escola, a fim de ajudar os alunos mais carenciados.
Ainda não havia ponte e íamos de batelão e a pé ainda na água
costeira.
Tínhamos excelentes praias perto do Mossuril, no Oceano
Índico, com águas escaldantes, onde podíamos nadar, mesmo à
meia-noite. Era mesmo maravilhoso!
Desta Escola, fui para Nampula para casa do meu outro
irmão.
Trabalhei na Escola Dona Filipa de Lencastre, com a
minha cunhada, como colegas.
Passeava imenso com os meus colegas, indo ainda, muitas
vezes, à Ilha de Moçambique.
Desta cidade fui para uma bem pequena, Lacerdónia, à
beira do rio Zambeze, com passeios nesse rio com um
barquinho, com motor fora de bordo.
Lacerdónia, esta pequena terra, pertencia à freguesia do
Charre, concelho de Marromeu e distrito da Beira, cidade onde
trabalhei e me casei. Aí nasceu a minha única filha.
Havia muitos convívios, muitos passeios e belos banhos
em boas praias.
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Finalmente, fui para uma fronteira com o Malawi,
chamada Vila Nova da Fronteira, freguesia de Charre,
Município de Mutarara, distrito de Tete.
Aqui lecionei durante 6 anos.
Havia uma Professora regente e eu, nesta localidade. Falei
com o administrador e conseguimos muitos alunos para a escola,
tendo sido necessário improvisar mais uma sala de aulas.
Aqui, como eu era a diretora, organizava muitas festas
escolares, quermesses, exposição de trabalhos e até conseguimos
uma bata para cada aluno.
Na aldeia éramos todos tão unidos que juntávamos, muitas
vezes, os nossos almoços e organizávamos bailaricos bem
animados.
Lá, o ensino pré-primário funcionava na mesma escola,
sendo, portanto, cinco anos de escolaridade.
Passei aí a festa da independência de Moçambique, em
1975, vestindo um vestido comprido de capulana e a minha
filha, de 7 anos também.
Em 1976 regressámos a Portugal, quase sem nada, para o
Quadro Geral de Adidos.
Foi um tempo maravilhoso da minha vida, mesmo com os
dissabores finais.
Jamais poderei esquecer estas minhas memórias.
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O trabalho do milho na minha aldeia
Antigamente, os aldeãos cultivavam o milho nas hortas,
Era um trabalho muito árduo, desde a preparação do
terreno, sementeira, rega, com processos rudimentares, como
seja o uso de uma picota para tirar água com um balde que
levavam ao poço e puxavam para um reservatório, a fim de a
encaminhar para o terreno, onde o milhareiro a recebia, com
alegria para não morrer de secura.
Seguiu-se o processo da nora, que era um engenho
puxado, normalmente, por um burro, andando à volta da nora
para puxar água do poço, através de alcatruzes, que encaminham
a água para a rega do milho, através por regos, que têm que ser
calcados para a água não se perder.
Eu e o meu irmão, em tempo de férias, Agosto, descalços,
fazíamos esse trabalho, de que muito gostávamos.
Faziam-se tranços nos regos, na horizontal e, dos tranços,
a água ia para leiras.
Agora o pouco milho que ainda se cultiva é regado com
mangueira ou mesmo só esperando a água da chuva.
Claro que já existem as regas artificiais que facilitaram
muito o trabalho de outros tempos.
Quando o milho ainda não estava bem maduro tirávamos
algumas maçarocas para grelhar e comer com manteiga.
Quando já estava maduro tirava-se a extremidade,
chamada bandeira, que se utilizava para feno dos animais,
A seguir apanhavam-se as espigas do milho e levavam - se
para as eiras, fazendo um monte, colocando na base, escondidas,
melancias.
Aos serões juntavam-se as pessoas da aldeia para
ajudarem a desfolhar as espigas do milho, tirando as folhas ou
camisa.
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Era uma alegria este trabalho de convívio, cantando e
conversando.
Sempre que saía uma espiga de milho preto, os rapazes
iam dar abraços às meninas do grupo.
Ao acabarem o trabalho comiam-se as melancias,
continuando o convívio.
Nos outros dias íamos para outras desfolhadas de outros
vizinhos.
As espigas de milho, depois, eram malhadas, na eira pelos
homens, com moeiras ou manguais, e as mulheres cozinhavam
para todos.
Mais tarde quando as folhas do milho estavam bem secas,
cortavam-se às tirinhas para pôr no enchimento dos colchões.
Também se utilizavam para alimentar os animais.
Os grãos do milho eram levados para moinhos, movidos a
vento ou a água, a
fim de serem
moídos
e
transformados em
farinha para o pão
ou papas.
Os moinhos
na ribeira eram
comunitários
e
cada um moía de
sua vez.
Os fornos
onde se cozia o pão eram também comunitários, cozendo cada
um de sua vez. Se, entretanto acabasse o pão pediam um
emprestado a quem acabasse de cozer e depois devolviam.
Nunca esquecerei esta minha memória de belos tempos, na
minha aldeia que é Chaveira de Cardigos, Mação, Santarém.
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Isabel Martins (aluna nº 326)

Tudo o que o tempo não apagou
e a alma não esquece
A mala nova
Sou a terceira rapariga seguida de uma família beirã e o
ansiado rapaz varão ainda não era eu. Que desilusão devem ter
sentido os meus pais ao nascer mais uma menina, quando já
tinham duas tão lindas (uma morena, com olhinhos de chinesa e
outra mais clarinha e que prometia transformar-se numa
mocetona quando crescesse).
Mas como bons cristãos aceitavam ternamente os filhos
que Deus lhes dava e eu fui bem acolhida no seio daquela
família alargada em que a matriarca avó imperava, tendo até
recebido na pia do batismo o seu nome.
E lá fui crescendo, habituando-me a viver na sombra das
duas irmãs mais velhas (poucos anos cada uma), imitando-as em
tudo para tentar não parecer tão pequena como de facto era.
Herdava as suas roupas, dormia com elas, imitava-as em tudo e
os brinquedos eram poucos pelo que tinham que ser partilhados
entre nós.
Entrei na escola primária com seis anos e tal como as
minhas irmãs ía a pé para a escola numa povoação próxima
donde morávamos e onde a minha mãe era a professora.
Levava o livro da 1ª classe, a pedra, o ponteiro e o pano
num saco de serapilheira que segurava na mão. Ia sempre com
vontade de chegar à escola e mostrar que era capaz de aprender
o que os mais velhos sabiam. Tentava acompanhar as passadas
dos colegas nem que tivesse que ir sempre a correr ou aos
saltinhos. O que mais me afligia não era esse andamento
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acelerado, mas o frio que continuamente me castigava as pernas,
mal protegidas nas meias e fustigadas pelo impiedoso vento
cieiro que soprava sem parar naqueles meses de Outono.
(Naquele tempo ainda não se usavam collants ou calças).
E assim, sem dar por isso, chegou o Natal.
Como de costume, no dia 24 à noite, coloquei o sapato no
banco corrido junto à lareira e fui dormir, ansiosa que a manhã
chegasse para ver o que o Menino Jesus me poria no sapatinho.
Na manhã seguinte nem queria acreditar! O meu sapato
não estava no banco ao lado dos outros. Pensei que mais uma
vez eu tinha sido esquecida por ser tão pequena ou pouco
importante. No lugar do sapato estava uma mala de plástico,
castanha, dura e reluzente! Disseram-me que aquela era a minha
prenda mas a dúvida continuava. Onde estava o sapato? Tinha a
certeza de o ter deixado ali! Quando abri a mala descobri
estupefacta que o sapato estava lá dentro. Mais perplexa fiquei a
tentar descobrir como é que o Menino Jesus o tinha colocado lá
dentro.
Senti-me radiante com a prenda! Era talvez a primeira
coisa nova que era só minha! Sentia-me uma rainha! Fui a correr
meter lá dentro os livros e esperei ansiosa que as aulas
recomeçassem.
No segundo período o frio parecia já não me incomodar
tanto e o caminho parecia já mais curto. Queria aprender tudo
depressa, imitar os mais velhos e saber o que eles sabiam. Eu
bem me esforçava! Quando regressávamos da escola, antes de
entrar em casa sentava-me nas escadas exteriores e a primeira
coisa que fazia era os trabalhos da escola sem me esquecer de
nada. Não adiantava a minha mãe ou a minha avó gritarem lá de
dentro: “Zabelinha, vem merendar!” Eu não arredava pé antes de
ter todos os deveres feitos e os livros arrumados na minha mala
nova, castanha e brilhante. Cada vez que olhava para ela os
meus olhos brilhavam de orgulho e satisfação.
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José Duarte (aluno nº 22)

Lembrança de criança
Recordar é sempre uma viagem no tempo, na imaginação,
na saudosa lembrança de quando éramos pequenos, adolescentes
e, agora adultos, com tudo o que fomentou o nosso crescimento,
desenvolvimento, capacidade de resistir e tentar ser cada
momento melhor, sob todos os aspetos.
Na nossa vida, desde que aprendamos a senti-la, somos
cada vez mais Gente.
Vou reportar-me a um acontecimento de quando tinha seis
anos e de que, ainda hoje, recordo o quanto chorei, chorei..,
gritei, gritei… de muito, muito medo.
Por altura da Grande Guerra, vivíamos pai, mãe, irmã
(quatro anos), irmão (dois anos) e eu (seis anos), na estação
ferroviária Abela Gare, a 6 km de Abela povoação. A estação
fica no Ramal Ermidas – Sines, e tinha uma linha anexa para
cargas e descargas.
Gostava muito de assistir à chegada e partida da
composição pela movimentação de gente a sair e a entrar.
Também gostava muito de assistir ao trabalho atarefado de
homens a encher os vagões com sacos grandes de carvão, que
eram trazidos das carvoarias do mato em volta.
Eram quatro ou mais vagões carregados com toneladas de
carvão vegetal. Não sabia para onde ia tanto carvão. Mais tarde
soube que o mesmo era usado em Portugal e toda a Europa na
alimentação dos gasogénios, aplicados a automóveis, camiões,
tanques de guerra, tratores.
Isto pela falta de gasolina.
Voltando ao acontecimento. O meu pai foi sempre um
excelente caçador e contava ter aprendido com o meu avô. Dizia
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que, com a minha idade, o avô ia com ele, à noite, para o monte
e levavam dois furões que enfiavam nas tocas dos coelhos.
Depois era esperar a saída destes, e, com rede ou espingarda
apanhavam-se. Os furões, entravam nas tocas, e seguiam sempre
em frente, até à próxima saída da toca. Isso podia demorar
tempo. O meu avô ia-se embora, antes do nascer do sol, para ir
trabalhar, e o filho ficava à espera que os furões saíssem para os
levar para casa, o que podia levar uma ou mais horas. Quando
ouvia o meu pai falar sobre o que ele sentia (orgulho e receio)
dessa missão, achava que seria capaz de fazer igual.
Por vezes, o meu pai levava-me com ele quando ia caçar
perto. Eu ia afastado enxotando as perdizes para o seu lado.
Um belo dia lá fomos. Fomos para uma encosta com
muito mato, estevas, tojo, carqueja, medronheiros, etc, e eu ia
pela parte mais alta enquanto o meu pai ia no vale.
Passado algum tempo, levantou-se um bando com seis ou
sete perdizes que voaram para o vale. Disparou dois tiros e duas
caíram no mato. O Tarique, o nosso cão, entrou no mato, uma e
outra vez, e trouxe a caça, que o pai pendurou à cintura.
Continuámos, e mais á frente, voltou a acontecer com três
perdizes. Matou uma e errou as outras.
Entretanto fui entrando pelo mato dentro e quando reparei
estava perdido, pois o mato era mais alto que eu e não via nada à
volta. Chamei pelo pai, voltei a chamar o mais alto que
conseguia e nada. Também o pai não me ouvia. E aí o medo
invadiu-me e tentei andar mas sem saber para onde ir. Gritei o
mais que pude, chorei imenso e o desespero tomou conta de
mim.
Dada a minha idade o vestuário consistia em calções,
camisola e botas cardadas. Às cegas, deslocava-me pelo mato
fora, os montes de tojo arranhavam-me as pernas e as estevas
pegajosas apanhavam-me a roupa e a cara.
Entretanto o meu pai estava como eu, também gritou a
chamar por mim. Mas por mais que gritasse eu também não o
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ouvia. Estávamos distantes. E aí, atirou um tiro para o ar e eu
ouvi-o, senti esperança e procurei a orientação. Novo tiro e
outro mais e já ouvia o chamado do meu pai. E, finalmente, com
o meu berreiro e o abraço dele, voltámos para casa. Sei que
também aprendeu a lição pois continuámos a fazer caçadas
juntos, mas em zonas bem abertas.
Foi uma experiência que considerei muito importante.
Ao longo da vida dos meus dois filhos sempre procurei
que não ocorresse algo semelhante.

Lembras-te?
(Texto escrito a duas mãos – José Duarte e Mª José Duarte)

Gostamos de viajar. Observar as belezas arquitetónicas
que as cidades nos oferecem, as características únicas de cada
lugar, enriquecendo de conhecimentos “in loco” que aumentam
o nosso entendimento do mundo em que vivemos.
Foi com toda esta vontade que impusemos, a nós próprios,
viajar todos os anos o que temos cumprido, primeiro juntamente
com os filhos e, depois, sozinhos, quando eles iniciaram as suas
vidas profissionais.
Todas as viagens eram bem estudadas e planeadas para
podermos usufruir o máximo delas. Para além do alojamento, já
tínhamos, em cada aeroporto, um automóvel previamente
alugado, para nos podermos deslocar sempre com toda a
liberdade para onde quiséssemos e com maior rentabilidade de
visitas, no espaço de uma semana.
Foi assim também, que planeámos o percurso da viagem, à
Riviera Francesa. O alojamento foi em Nice e dali sairíamos,
todos os dias, bem cedinho, para onde já tínhamos planeado.
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Começámos por Mónaco, um dos países mais pequenos do
mundo, com um aglomerado populacional muito grande.
Mónaco, é um daqueles lugares onde se respira riqueza. É lindo,
visualmente falando, luxuoso e caro. Banhado pelo mar
mediterrâneo, não lhe faltam marinas, cheias dos maiores e
melhores veleiros.
No alto do promontório lá está o palácio da família
Grimaldi, imponente, muito bem guardado, no chamado
Rochedo do Mónaco, projetado sobre as águas do mar
mediterrâneo.
No dia seguinte, apanhámos a autoestrada para Nice, e em
determinada altura, vendo uma placa com a designação de Nice,
enveredámos nessa direção e deixámos a autoestrada. Na
continuação do percurso, começámos a notar o estreitamento da
via e a embrenharmo-nos numa zona montanhosa. Começámos a
sentir que estávamos perdidos, cercados por altas montanhas,
cheias de arvoredo. O dia dava lugar à noite. As árvores que nos
cercavam, tornavam-se vultos medonhos. O nosso receio
aumentava a cada momento. Com desespero procurávamos algo
que nos indicasse onde estávamos. Ouvíamos o correr de um
regato, o que nos dava a esperança de estarmos a descer e
podermos chegar a algum lugar habitado. Foi quando, vimos, na
margem do regato, uma placa com a indicação de Gourdon.
Sentimos renascer a esperança. Conseguimos passar o carro para
o outro lado. Tomámos a via indicada na placa e às curvas ao
longo da colina, conseguimos alcançar o alto onde existia a
povoação. Numa rua, encontrámos duas pessoas, a quem
expusemos as nossas dificuldades maiores, que eram, poder
comer e onde passar a noite. Indicaram-nos uma pousada que
ficava a quatro quilómetros desse lugar. Fizemos esses quatro
quilómetros com um receio enorme. A estrada era à beirinha da
encosta o que tornava ainda mais difícil a condução. Finalmente
chegámos a Gourdon e à estalagem onde jantámos e dormimos.
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No dia seguinte, surpresa das surpresas, estávamos perante
uma paisagem luxuriante de altas montanhas em plenos Alpes
Marítimos.
Tomámos o pequeno-almoço num terraço da pousada” Le
Nid d´Aigle”, a 800mts de altitude, e tendo como paisagem em
volta, montanhas, muita vegetação e lindos vales.
No local existe uma aldeia medieval, com casas de pedra,
ruas estreitas, com detalhes a cada esquina, falando-nos de
séculos atrás.
Em todas as ruas, paredes e recantos, uma imensidade de
plantas floridas emprestando beleza e muita luz.
Deliciámo-nos, e guardamos na memória a beleza natural
daquela região, e o único susto enorme que sentimos em todas
as viagens que já fizemos.

Gourdon, Alpes Marítimos
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Lúcia Lagoas (aluna nº 276)

As brincadeiras na 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 complexidade das mesmas 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… conforme 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, neste jogo só participavam as
meninas. Os rapazes jogavam ao botão.
O jogo das escondidas era muito engraçado e tinha sempre
muitos participantes.
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No verão, brincávamos pela noite dentro. Era preciso
muitas vezes as mães nos chamarem para irmos para a cama.
Esta atitude da parte das mães, mesmo que involuntária,
fazia-nos felizes 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 e o quão
importante era o papel desempenhado pelas mães pela
prioridade dada às crianças.

Foto de Vitalino Bassetti, 1954
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Maria Albertina Silva (aluna nº 258)

Senhor Gerson
O Gerson, homem dos seus trinta e tal anos, chegou, balde
de tinta numa mão, escadote na outra.
- Bom dia, sou o Gerson e venho pintar a sua sala, a
mando da companhia de seguros.
- Faça favor de entrar, sr. ...
- Não, não, só Gerson!
Vestiu a sua roupa de trabalho, que pouco diferia da outra,
a não ser nos pingos de tinta que ostentava, protegeu o soalho e
deu início à pintura. Da sala ao lado, ouvia a modinha que ele
trauteava em surdina. Reconheci logo a música e aproximei-me
para lhe perguntar de onde era ele oriundo.
- Nasci em São Tomé, mas a minha família é de Cabo
Verde, ilha de Santo Antão. Nunca lá fui! Vontade não me falta,
mas...
Que coincidência, eu também sou de lá! Trocámos
conversa. Fiquei a saber que agora ele vivia em casa da mãe,
com a mulher e as três filhas, pois tinha perdido a casa num
incêndio e o “ganho” não dava para pagar o aluguer de um
apartamento. A mãe, que vivia só, viu-se, de repente, com mais
cinco em casa.
Ao meio dia, disse-me que ia almoçar e perguntou-me se
eu não ia também ou se queria que me trouxesse alguma coisa.
Como não me tinha visto entrar na cozinha... Agradeci e ele lá
foi. Pouco tempo depois regressou, e na mão tinha um pequeno
embrulho que me deu, ao mesmo tempo que me dizia:
- A senhora não saiu, não foi almoçar, então trouxe-lhe
esta bifana.
Eu não soube que dizer, além de um fraco agradecimento.
Embora dispensasse o título, ele era, na verdade, um
senhor, o Senhor Gerson!
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Maria Bárbara Ventura (aluna nº 413)

Memórias de infância
Por volta dos meus 7 anos de idade, já a viver em Caxias e
acabada de chegar do Alentejo onde nasci, éramos quatro lá em
casa: os meus pais, eu e o meu irmão, sendo que eu era a mais
nova.
O meu pai tomou a decisão de irmos viver para o distrito
de Lisboa por achar que na capital haveria melhor futuro para os
seus filhos.
Na minha pouca idade mas sempre muito observadora,
muitas vezes pensava “com os meus botões”:
- Porque é que todos são ricos e eu não?
Eu achava que merecia ter os mesmos vestidos das
meninas das vivendas onde a professora me mandava receber as
quotas das Mocidade Portuguesa, quando ia da escola para casa,
porque calhava no meu caminho.
Ainda hoje, por vezes, me vem à memória um episódio
marcante que se passou quando um dia fui às compras com a
minha mãe.
Havia, em Caxias, um lugar onde se vendiam frutas e
hortaliças. Um dia, a minha mãe foi lá e levou-me com ela.
Como a senhora do lugar não me conhecia, perguntou à minha
mãe:
- Quem é essa menina?
Sem pestanejar e toda vaidosa, a minha mãe respondeu:
- É minha filha.
Prontamente, como se as palavras estivessem entupindo a
garganta, a senhora do lugar respondeu:
- Os pobres não deviam ter filhos bonitos!
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Maria Carlos Santos (aluna nº 223)

As tardes na Casa do Forno da Cal
Todas as tardes
eram mágicas.
Do forno
emanava aquele
aroma fantástico dos
bolinhos da bivó
Zezinha.
A criançada,
depois de sair da
escola, corria sem
fôlego pela ladeira
inclinada a poente onde
se localizava a sua casa, que mais parecia tirada de um conto de
fadas.
Saíamos da escola sempre a cismar na história desse fim
de tarde que iríamos escutar, assim como o delicioso lanche
feito para nós.
Quando chegávamos ao portão, todos queriam entrar de
supetão, para ver quem conseguiria abraçar, em primeiro lugar,
a nossa doce bivó. Muitas vezes, caíamos, uns sobre os outros
sob o seu olhar atento, que sorria contente, ao ver- nos chegar.
Atirávamos os livros para cima do sofá, este, também, com
muitas histórias de brincadeiras e partilha de dias e dias de boas
conversas, e corríamos, logo de seguida, para a mesa onde os
talheres, os pratos, os copos tilintavam de prazer ao verem-nos
chegar.
A nossa alegria misturava-se com aquele aroma delicioso
dos scones e com a história que nos era contada de forma
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criativa e mágica. O encantamento enchia o nosso coração de tal
forma que nunca tínhamos pressa de regressar a casa.
Quando os raios do pôr-do-sol começavam a esconder-se
por detrás da colina era, então, hora de partir.
Todos os dias se repetia este ritual que nos alimentava de
amor.
As tardes na «Casa do Forno», a vivência com os primos e
a bivó Zezinha marcaram profundamente a minha memória de
afagos, texturas e aromas que nenhum de nós poderá esquecer.

NOTA: Foi mandado construir, em 1228, para ser utilizado durante a

edificação do Mosteiro de Santa Clara sendo, mais tarde, classificado
como imóvel de interesse público.
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Maria Celeste Oliveira (aluna nº 135)

A teia
Sou eu que faço a minha teia,
mas ela depende sempre
do ambiente que me rodeia.
A vida é mesmo assim...
O percurso que seguimos,
os passos que damos, é,
a maioria das vezes,
o produto das nossas escolhas.
Alguns falam em destino.
Eu prefiro ter a responsabilidade
da minha melhor ou pior escolha.
A tarefa é grande,
mas muito trabalho já foi feito...
É uma teia linda,
uma mistura de rendas
e tons que me agrada.
É o resultado de muito esforço,
sangue, suor e lágrimas
e, também, muita felicidade,
e muita vontade de continuar
esta teia que é a minha vida.
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Maria de Lourdes Fortes (aluna nº 61)

Natal, anos trinta
Naquele dia, ah! ... mas antes vou contar-lhes.
Eu vivia num prédio e tinha como vizinhas quatro irmãs.
As duas mais velhas já andavam na escola e entre as mais novas,
uma era da minha idade e eu chamava-lhe mana.
Geralmente, brincávamos no quintal ou no patamar das
escadas e eu, aí, já ouvia a palavra Natal e Menino Jesus.
Naquele dia, a minha mãe tinha feito arroz doce e tinha
dito que tínhamos de lavar a chaminé e forrá-la com jornais para
eu pôr o meu sapatinho.
Eu e as minhas amiguinhas andávamos pensativas e
irrequietas porque o Menino Jesus vinha aí.
Para isso, teria de me deitar e dormir, o que se revelou
quase impossível.
Na manhã seguinte e sem ter dormido nada levantei -me e
fui direita à chaminé e ... qual não foi o meu espanto quando vi o
que lá tinha: tachinhos e um boneco de papelão acompanhado de
vestidos que a minha mãe tinha feito para ele.
Tudo para mim?
A minha mãe agarrou- me com ternura, eu chorava sem
saber o que fazer mas com a certeza que o Menino Jesus tinha lá
estado, embora não o tivesse visto.
Era, então, o dia de Natal de que tanto tinha ouvido falar e
que me dava o direito de ter um vestido novo para o
comemorar.
Quando o usei pela primeira vez senti-me muito feliz e, à
minha maneira, dei graças por tudo o que estava a viver.
Foi uma passagem da minha vida entre tantas outras
vividas com alegria e saudade.
Nunca a esquecerei!
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Maria dos Anjos Alves (aluna nº 30)

A minha gata LADY
Planeei a vinda dela
Com meses de antecedência
Porque a minha gata amarela
Deixou uma grande ausência
Disse que queria uma gatinha
A tudo o que era gente
Que fosse linda e meiguinha
Tudo ficou indiferente
E disse ao meu irmão:
“Não voltas a este lar
Sem trazeres pela mão
Uma gatinha a miar”
E meu irmão assim fez
Trouxe a gata por engano
Eu a queria com um mês
Ele a trouxe com um ano
Fiquei parada a olhar
Não sabia o que fazer
Se havia de a aceitar
Ou se a ia devolver

Pintura de Mª João Câmara

(aluna da USCQAL nº 1)

Lá fiquei com a gatinha
Branca e com bolas pretas
Parecia um pandinha
Tinha inchadas as tetas

77

Os dias foram passando
E ela muito comia
Sua barriga ia inchando
E eu de nada sabia
P’lo marido alertada
Para a barriga da gata
Pois estava prenhe, coitada
E era uma grande chata
Eu não queria acreditar
E ao meu marido dizia;
“Prenhe estás tu no olhar
Deixa lá essa mania”
Sete semanas após
Num dia de manhã cedo
Foi-se deitar entre nós
Me parecia com medo
Levantei-me e percebi
O que ali se passava
Uma cama lhe ofereci
Para ver se a sossegava
Gemeu, miou a coitada
Pois nunca tinha parido
Obriguei-a a estar deitada
Para seu dever ser cumprido
E não houve mal nenhum
Nesta história da gata
Só que houve três em um
Por um engano de data
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A Pantera cor-de-rosa
A pantera cor-de-rosa
Pôs a Dora a pensar mal
Andava em polvorosa
Quis vê-la ao natural
O Zoo quis visitar
Mas não me disse a razão
Levei-a sem perguntar
Porquê tanta animação
Após ter chegado o dia
Ao zoo foi normalmente
Ficou doida de alegria
Dançava de tão contente
Andou sempre num vaivém
Corria atrás da quimera
Dizia-me então “ó mãe
Vai mostrar-me a pantera”
Não sabia o que dizer
Fui apanhada por ela
Fui ao zoo sem saber
Qual seria razão dela
Disse-lhe que a pantera
Estava dentro da casinha
Por ser a bicha que era
Deveria estar sozinha

Tentei sempre desculpar
A ausência do animal
Não lhe podendo explicar
Que ela não era real

Espreitava, espreitava
Nem sequer sinal de vida
A pantera não estava
Em lado nenhum metida

Saiu do zoo sem gozo
Por a pantera não ver
Dei-lhe um lanche gostoso
Para ela se esquecer
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Como ela sofria
Em tempos que já la vão
Ela era muito falada
Seu marido um mauzão
A tratava à pancada
Falava pelos caminhos
E se punha a gritar
Pois a falta de carinhos
A deixavam a chorar
Se eu me aproximava
Para poder ajudar
Suas lágrimas secava
E me dizia a falar
“O que ouviste Maria
Nada o contes a ninguém
Talvez te conte um dia
Para saberes também”
As pessoas criticavam
Lhe tiravam a razão
O desconto não lhe davam
Tratavam-na como um cão
Eu vivia revoltada
E me punha a pensar
Que ao ser assim tratada
A deviam ajudar
Ficou-me sempre gravada
Esta triste recordação
Por não poder fazer nada
A não ser dar-lhe atenção
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Pintura de António Freire
(aluno da USCQAL nº 318)

Maria Fátima Coradinho (aluna nº 463)

A minha história
A minha história
Bom dia, mundo!
Nasci, hoje, e chamo- me Fátima.
Quis o destino que eu nascesse pobre, muito pobre e aos
onze anos comecei a trabalhar a arranjar os cabelos das senhoras
num bairro do meu sítio.
Os meus seis irmãos trabalhavam também, para ajudar os
meus pais e os irmãos mais pequeninos.
Os pobres são pobres e não têm direitos, só deveres.
Por isso, decidi deixar de ser pobre, deixar de chorar por ter
fome, deixar de apanhar tareia por tudo e por nada e de viver de
humilhação em humilhação.
Fui para França à procura de uma outra vida e em busca de
dignidade e trabalho.
De começo, trabalhei a limpar casas e mais casas e a tratar
de crianças para poder pagar o curso de esteticista, o meu maior
sonho.
Com persistência e teimosia fui subindo degraus na minha
emancipação e liberdade.
A vida encarregou-se de me recompensar na realização
dos meus sonhos.
O futuro vem aí, é já agora, caminho para ele e sei que o
que fiz ontem me serve e me ajuda a renovar a vida de amanhã.
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Maria Helena Cunha (aluna nº 98)

O que ficou depois do tempo
Ainda meio adormecida, estremeci com um ruído estranho
vindo do exterior do meu quarto. Fiquei estupefacta e até meio
sarapantada, acabando por a medo abrir os meus teimosos olhos.
Tudo estava calmo dentro de casa, mas lá fora no luscofusco de uma manhã que ainda não estava totalmente clara,
avizinhava-se uma tempestade de vento!
Logo ao abrir a porta da rua me apercebi de que algo de
terrível estava prestes a acontecer.
Corri então para a rua, meio vestida, descalça, de cabelos a
esvoaçar com o vento e a bracejar de uma forma quase
involuntária. Seguindo o meu caminho enquanto o vento me
empurra e quase me arrasta neste difícil trajeto.
- O medo não há de vencer a minha FORÇA! E tu? O que
é que te leva a uma atitude tão drástica, revolucionando tudo ao
teu redor? – perguntei eu impetuosamente.
Perplexa ouço um urro angustiado, muito forte, que se foi
esmorecendo pela rua fora, quase como se correndo, enquanto
fez tremer tudo por onde passava.
As árvores dançavam, mas a música era uma sinfonia que
podia ter sido tirada de um filme de terror. As suas folhas
soltavam-se dos ramos como se não fizesse sentido lá se
encontrarem. Voavam sem direção, sem destino. E algumas das
ramificações mais fracas, mais esguias, partiam-se com uma
facilidade atroz e estatelavam-se no chão.
Terrível era pouco, muito pouco, para descrever este
momento!
Foi então que voltei a gritar:
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- Mas quem és tu que corres descomandado, passando por
tudo e por todos e deixando um rasto de terror e destruição?
Casas sem telhados, tudo destruído à sua passagem, a dor
acontecia por todo o lado.
- Quem és tu que tens um coração tão gélido, que não
respeita nem velhos nem novos? Sim! Quem és tu?
Oiço outro ronco vindo
das profundezas do que
poderia ser o inferno, e uma
resposta soa finalmente:
- Sou o VENTO!
Depois desta tempestade não
restará pedra sobre pedra! E
aqueles que não se dignam a
respeitar a Mãe Natureza no
seu âmago mais profundo,
não merecem também o meu
respeito e vão sofrer sem fim!
Hoje fui só eu, amanhã
serão
os
Vulcões,
os
Tsunamis, a Chuva, Neve,
Granizo e Frio, muito Frio ou demasiado Calor!
Hoje passo em termos de aviso, mas grande futuro não hão
de ter, com as tragédias que posso prever.
E continuou a rugir ferozmente, enquanto ia alcançando
cada vez mais planícies, vales, montes e serras…
Eu, tremendo ainda de pavor, continuava a seguir o meu
caminho, sem rumo, até desfalecer e cair desamparada no fundo
de uma vala.
A lição foi dura, mas penso que justa. As minhas palavras
parecerão ter sido em vão, mas pelas respostas que ouvi, sei que
não. Não serão.
PREZEM A NATUREZA E RESPEITEM-NA, SENÃO
O QUE FICARÁ SERÁ, “NADA”!
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A trovoada
Mais um dia se prepara para nascer.
A Lua já se escondeu atrás da Terra, ou melhor a Terra é
que lhe trocou as voltas.
O céu começa a clarear devagarinho, mas aqui e além
ainda cintilam algumas estrelas já quase impercetíveis.
Não há vento, muito embora se comece a notar uma ligeira
brisa.
O ponteiro do relógio vai rodando e o tempo vai passando.
O céu clareou lentamente até ficar dia claro.
No horizonte começa então a notar-se um tom mais
amarelo e os raios de sol vão surgindo.
A temperatura sobe conforme a época em que isto
aconteceu.
Agora tudo está iluminado e podemos ver o que nos rodeia
sem obstáculos.
Passa um avião, depois outro e outros e a sua rota avistase, pois as manobras a fazer antes da aterragem, ficam mesmo
na minha frente.
Parece um dia normal. Os barcos já saíram cedo para a
pesca, as pessoas retomaram o seu dia de trabalho. Até as
gaivotas, pombas e outra passarada correm velozes na minha
frente.
Eis quando o imprevisto surge.
Mais ou menos onde o Sol nasceu, começaram a surgir
umas nuvenzinhas, de cor cinza, que logo escureciam,
aumentavam a olhos vistos e iam cobrindo o céu. Nessa altura
também já se notava que o vento tinha aumentado de
intensidade arrastando essas nuvens que a pouco e pouco
tapavam o céu, o que fazia com que o dia fosse ficando mais
escuro.
Foi uma mudança muito brusca e sentiu-se na temperatura
que baixou significativamente. Então o inevitável aconteceu.
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Começaram a ver-se os relâmpagos, serpenteando em
direção à Terra, que nos faziam tremer.
Passados alguns segundos, surgiam os estrondos horríveis
da trovoada.
Cada vez que diminuíam os segundos entre o intervalo do
relâmpago e do som, já se sabia que a trovoada estava mais
próxima e bem por cima das nossas cabeças, o que nos
aterrorizava. Nessa altura, começaram a cair uns pingos de
chuva forte que foram engrossando ainda mais e logo se
transformaram em pedras de gelo. Era o Granizo que caiu com
tanta força e abundância que cobriu tudo com um manto branco.
Quando o susto acabou, já as nuvens se tinham dispersado.
O céu ficou limpo e deixou que o sol brilhasse de novo. Mas a
temperatura não foi mais a mesma, estava muito frio.
Veio então a noite, o céu escureceu e a Lua surgiu por fim
com a sua graça, desconhecendo toda a desgraça que tinha
acontecido.
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Maria Idália Simões (aluna nº104)

A viagem que nunca esquecerei
Onde tens de ir não podes fugir, diz o povo e tem razão.
Foi o que aconteceu comigo. Inscrevi-me para visitar
Madrid juntamente com um grupo de colegas que frequentam a
mesma universidade sénior que eu, depois, pensei melhor e
resolvi não ir. Já conhecia, mal, mas conhecia e o dinheiro que
iria gastar dava para ir a outro lugar que eu ainda não
conhecesse. Desisti.
Nunca mais pensei no assunto até a véspera da dita
viagem em que uma colega me telefonou, visivelmente
aborrecida. Estava doente, não poderia viajar e não encontrava
ninguém que ocupasse o seu lugar. Eu era pois, o seu último
recurso.
Como só se de todo eu não puder é que nego um favor
seja a quem for e, neste caso, a pessoa em questão, merecia a
minha simpatia, mesmo sem grande vontade, eu disse sim.
No dia seguinte, de madrugada, juntamente com o grupo
dos simpáticos colegas iniciámos a viagem até Madrid, onde
iríamos almoçar.
Chegámos ao restaurante, no centro de Madrid atrasados
e com fome.
O almoço foi-nos servido num espaço que me cativou:
um primeiro andar, onde madeiras e quadros de conhecidos
pintores, incluindo Velasquez nos receberam. O quente das
madeiras e a serenidade das personagens emolduradas,
acariciavam os sentidos.
O almoço, para ser em Espanha, onde ventos, comida e
casamentos não têm grande fama, não estava nada mau, mas é
evidente que a fome ajudou. Cá para mim, o importante era estar
em Madrid a almoçar num restaurante elegante, fazer um
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brilharete quando contasse a aventura, pois não é todos os dias,
nem toda a gente que se dá ao luxo de almoçar em Madrid, e
num restaurante elegante! Até pensei, só cá para nós, ainda bem
que a colega adoeceu, para eu poder estar aqui! Olha só o que eu
perdia!
Arrependi-me de imediato do feio pensamento e para me
redimir, telefonei para a colega que me cedeu a viagem a dizer
que estava tudo bem e eu estava a gostar muito.
Depois da barriguinha aconchegada, por um primo
pobre do nosso arroz de marisco, seguiu-se uma visita guiada,
de autocarro, pelo centro da grande cidade, que é Madrid.
Depois, a entrada no hotel, um duche relaxante, um
reconfortante jantar, um quarto partilhado, muito agradável - o
quarto, e a companhia.
Apesar de muito frio em Madrid, eu e a colega de quarto
optámos por deixar a janela da casa de banho aberta para
refrescar um pouco o ambiente. O quarto estava muito quente e
nós, por muito que tentássemos não conseguimos pôr o
aquecimento mais baixo e não quisemos incomodar ninguém.
Eu estava muito cansada, pela viagem e por me levantar
muito cedo, mesmo assim tive dificuldade em adormecer.
O calor era muito, quando me mexia, a cama fazia um
ruido, que me parecia o de um grilo debaixo do colchão, o que
provocou gargalhadas entre mim e a colega de quarto.
Quando o sono me venceu e eu dormia profundamente,
fui acordada por um estrondo que me assustou e fez perder a
noção do sítio onde me encontrava.
Os fortes ventos que nessa noite abanaram Madrid,
também deram um empurrão na porta da casa de banho.
Como o quarto já estava numa temperatura agradável,
não precisávamos da porta da casa banho aberta para o refrescar,
como tal não me levantei para fechar a janela e tentei adormecer,
o que não foi fácil.
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Quando já estava embalada de novo no sono, novamente
fui acordada. Desta vez, o raio da porta, que parece ter
embirrado comigo, começou a bater repetidamente, como que a
dizer: levanta-te e fecha a janela. Zangada com a impertinente
porta levantei-me e fui fechá-la e ao mesmo tempo espalhar o
sono.
Depois de voltas e mais voltas, sempre receosa que o
barulho do colchão, e não só, acordasse a companheira de
quarto, que benza-a Deus, dormia profundamente, lá adormeci.
Mas foi sono de pouca dura, só que desta vez, não era porta, não
senhora, antes fosse, mas não, era mesmo casa de banho que me
chamava. Tinha dores de barriga e estava enjoada.
Deitei-me logo a seguir ao jantar e isso fez-me mal,
pensei, mas passados poucos minutos a colega também acordou
com as mesmas queixas. A partir daí, durante toda a madrugada
iniciámos uma corrida para a casa de banho. Agora tu, agora eu,
agora eu, agora tu.
Apesar da situação não ser agradável, não fizemos
drama. Também não iria resolver nada e aproveitámos para nos
rirmos.
Quando de manhã bem cedo, cheguei ao restaurante para
o pequeno-almoço, vi colegas com pior cara que a minha, e até
ouve uma, que se achando a mártir do grupo, em alta voz e bom
som, teimava em contar as desgraças da noite, que ninguém
queria ouvir.
Com exceção de duas colegas que optaram por ficar no
hotel por não se sentirem bem, todos nós, com mais ou menos
indisposição, iniciámos a viagem para as visitas programadas.
Inicialmente, ninguém valorizou muito a indisposição,
mas a cada quilómetro percorrido ouvia-se: “quando puder, por
favor pare! Preciso de uma casa de banho”.
E um a um, todos os que almoçámos no tal restaurante
elegante, ornamentado por madeiras e arte só queríamos uma
casa de banho.
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Entre paragens para casas de banho e farmácias lá fomos
andando até ao novo destino.
Chegámos à misteriosa cidade de Segóvia à hora de
novamente almoçar e desta vez num restaurante chiquérrimo
onde o requinte e bom aspeto das iguarias abriria o apetite ao
mais exigente, mas, a maioria de nós, almoçámos arroz cozido,
que foi o meu caso, ou chá com pão seco, para grande espanto
dos empregados, perante os estranhos gostos de um grupo de
portugueses.
Mas o programa da visita tinha de ser cumprido.
Quando saímos do acolhedor restaurante, um ar gélido
açoitou os nossos rostos já bastante enfiados pela indisposição.
Quando a neve começou a cair, todos ficámos muito
contentes. “Que lindo!” Alguns, nunca tinham visto a neve cair.
Eu, que nasci no meio dela, sei o quanto é bonito vê-la
cair, mas através da janela de uma sala com uma lareira acesa.
E o cenário seguinte foi o que eu previ. A neve a derreter
em cima de nós e o frio húmido a gelar-nos os pés e os ossos.
Em Segóvia, fomos visitar o indiscritível Alcázar de
onde em 1474 a princesa Isabel saiu para ser proclamada Rainha
de Castela.
Tudo tão lindo!.. Com tanta história para ouvir!... Mas
nesse dia, não havia nada mais bonito do que uma casa de
banho. E houve pessoas do grupo que preferiram ficar sentadas
no corredor da mesma em vez de ver e ouvir o deslumbrante
passado do Alcázar
Ao terceiro dia, já um pouco melhores, continuámos as
visitas desta vez, ao Vale-dos-Caídos. Penso que nunca houve
um grupo de turistas tão solidário como nós. Estávamos quase
com tão mau especto, como aqueles que há muito ali caíram.
A paisagem era linda, mas o vento forte e gélido não
gostou da nossa presença e teimava em nos derrubar, o que nos
obrigou a correr para o autocarro sem que antes não tivéssemos
visitado mais uma casa de banho.
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A última visita foi ao Escorial e mais uma vez, nós
estivemos solidários. Também estávamos mortos, só que era de
cansaço.
Estas e muitas mais peripécias, que eu gostava de contar,
mas o bom senso não me deixa, fazem com que eu nunca mais
esqueça a viagem, que estive para fazer, mas deixei de estar e
depois fiz.
Valeu a pena? Vale sempre a pena, desde que se
cultivem instantes de harmonia e cooperação entre os
participantes, se encarem as adversidades com um sorriso no
rosto e se traga no olhar, a alegria de ter chegado.

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 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 um hábito, continuamos a dedicar-lhes a
nossa atenção e o nosso amor, afetos que se vão arrastando
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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.
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
USCQAL 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.
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Descansa em Paz, minha amiga!
Mas eis a hora de partir: eu para morte, vós para a vida.
Quem de nós segue o melhor rumo ninguém o sabe, exceto os deuses.
Sócrates

Um dos aspetos fascinantes da juventude é a crença de que
basta uma oração para mudar a vida.
Quando eu era uma jovem mulher, com uma fé inabalável
de que poderia mudar o destino, tinha uma amiga… minha
querida amiga! Como ainda me dói falar dela!
Já passaram quarenta e cinco anos, mas ainda hoje consigo
ouvir as suas sonoras gargalhadas.
Sempre alegre! Sempre amiga!
Partilhávamos tudo, até o nosso menino, o doce Pedro.
Criança maravilhosa!
Um dia, a minha amiga, com apenas vinte e seis anos,
começou a sentir uma estranha dor nas costas.
- Talvez seja por trazeres o menino ao colo - disse-lhe eu.
Mas o menino cada vez precisava menos de colo e as
dores iam aumentando.
Como nesse tempo, nos sítios onde eu nasci, a medicina
deixava morrer muita gente, os patrões do marido da minha
amiga, intrigados ou desconfiados, levaram-na a Espanha onde a
medicina estava mais avançada. Quando regressaram, a minha
amiga trazia somente medicamentos para as dores, que eram
cada vez mais fortes, acabando por ser internada no hospital
local. Durante o internamento, estava a emagrecer muito e
ninguém nos explicava o motivo. Concluí que seria tuberculose.
Logo que ela deu entrada no hospital, eu, preocupada,
levei o seu filho de apenas dois anos ao dispensário, assim se
chamava o sítio onde se faziam os testes da tuberculose que
nessa altura ainda matava muita gente.
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Como morávamos numa localidade onde todos se
conheciam, quando entrei com o menino, a técnica de saúde
disse:
- Vou examinar o menino para que fique descansada, mas
a doença da mãe dele não se pega!
Não compreendi ou não quis compreender o que a técnica
quis dizer. Só me interessou saber que a criança estava de boa
saúde, ao contrário da mãe que piorava a olhos vistos.
Tanto eu como o marido dela, ainda virgens de
experiência no que se relacionava com doenças graves das quais
ninguém falava, acreditávamos que era incompetência do
hospital, que se recusava a deixá-la sair para a levarem
novamente a Espanha.
Foi então que, com a inconsciência da juventude, o marido
da minha amiga e eu, organizámos um plano para roubar a
doente do hospital e levá-la a uma consulta num sanatório no
Porto. Se bem o pensámos, melhor o fizemos, e no dia
combinado, enquanto eu esperava num carro de aluguer, à porta
do hospital, o marido da minha amiga, aproveitando a distração
do pessoal clínico, pegou na mulher ao colo e correu pela escada
abaixo, sem que ninguém desse conta, e enfiou-a rapidamente
no carro.
Cheios de confiança, percorremos os quilómetros que
iriam dar saúde à minha amiga.
Chegados ao sanatório, fomos recebidos com hostilidade.
Não nos queriam atender pois a doente não era enviada por
nenhuma instituição médica.
Recorri a toda a minha simpatia e sinceridade, explicando
que tínhamos roubado a doente e a razão pela qual tivemos de o
fazer. Foi a chave para arrancar uns disfarçados sorrisos aos
clínicos e a minha debilitada amiga sem dizer uma única palavra
fez então os exames, sempre comigo a seu lado.
O marido tinha ficado a fazer companhia ao condutor que
nos iria levar de volta, aos dois, pois ela ficou internada, depois
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de me terem dito que não tinha tuberculose, mas estava muito
doente. Ao deixá-la no hospital, procurei transmitir-lhe
esperança, pois, na minha ingenuidade, acreditava mesmo na
cura. Tentei também tranquilizá-la, prometendo que tomaria
conta do seu menino, enquanto ela estivesse no hospital. Como
recompensa, recebi dela o seu último sorriso.
No dia seguinte era dia de São Pedro, festa religiosa na
minha aldeia.
Dando a mão ao filho da minha amiga, acompanhei,
rezando em silêncio, a procissão em volta da igreja. De repente,
o menino puxa-me pela mão e diz, na sua linguagem de pouco
mais de dois anos:
- IA! - era assim que o menino me chamava - olha além! É
a minha Zulmirinha!
Era assim que todos nós chamávamos à mãe do menino,
incluindo ele.
Peguei no menino ao colo:
- Não, meu amor, não é a tua mãe.
Ainda hoje não sei como se explica a uma criança que a
mãe pode não voltar. Limitei-me a abraçá-lo para que se sentisse
seguro.
Quando a procissão terminou, entreguei o menino e deixei
que toda a gente saísse da igreja. Eu tinha de ter uma conversa a
sós com o Divino, tinha de lhe lembrar que em breve eu tinha de
ir para longe e aquele menino precisava da mãe, pois nem eu iria
estar lá para lhe dar colo.
Finalmente a igreja mergulhou no silêncio. Senti o
encostar da porta. Nesses tempos, tal como nas casas de cada
um, a porta era só encostada para que a casa do Senhor fosse
visitada por que quem quisesse, fosse a que hora fosse.
Finalmente, eu estava sozinha, lembro-me de ter sentido uma
estranha paz. O bom Deus iria ouvir-me. Com a fé de quem
ainda não teve tempo para não acreditar, ajoelhei em frente ao
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Sagrado Coração de Jesus. Olhei-o nos olhos que transbordavam
piedade e o meu coração encheu-se de esperança.
- Meu Deus, por favor, ouvi-me!
Não disse mais nada, pois duas pessoas, mulheres da
aldeia, vindas não sei de donde, acercaram-se de mim e,
pegando-me pelos ombros, obrigaram-me a levantar. Em
murmúrio, disseram:
- Vamos embora! E desapareceram da mesma forma que
tinham aparecido.
Antes de sair, olhei o Santíssimo nos olhos que agora me
pareceram muito tristes.
Compreendi então que não valia a pena implorar saúde
para a minha amiga que, cedo de mais, fechou os olhos para a
vida, sem que eu a voltasse a ver.
Amargurada, tive de abandonar o rapazinho, não era meu,
era do seu pai. Eu tinha de seguir a minha vida na cidade grande
que nesse tempo ficava muito longe.
Mesmo longe estive sempre atenta ao percurso da criança
que ia crescendo saudável, sem deixar transparecer os danos
causados pela ausência da mãe.
Um dia, tinha o menino quatro anos, levei-o a passar uns
dias comigo. Quando o fui entregar ao pai, a criança disse-me:
- Sabes, Ia, um dia, eu tive uma mãe que gostava tanto,
tanto de mim!
Passou quase meio século e ainda não consegui
compreender qual a força sobrenatural que rouba o amor
materno a uma criança.
Mas a vida continuou e o menino fez-se homem, fez-se
marido e fez-se pai. Porque o homem, que tu, minha amiga,
escolheste para pai do teu filho, apesar de não distinguir uma
única letra, soube ser pai e mãe, soube amar e, acima de tudo,
soube transmitir valores que fizeram do teu filho um homem
respeitado por toda a comunidade.
Descansa em Paz, minha amiga!
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Ladainha à Senhora do Rosário
“Há pessoas que amam o poder e outras que têm o poder de amar”
Bob Marley

Vós, senhora, que tendes o dom da paciência,
Vós que sois conciliadora,
Protetora dos frágeis
Defensora dos indefesos,
Auxiliadora dos necessitados,
Compassiva com os complicados,
Conselheira dos sem-maneiras,
Atenuadora dos ânimos exaltados,
Condescendente com os refilões,
Atenciosa com os chatos,
Benévola com os “pica miolos”,
Clemente com os injustos,
Piedosa com os abusadores.
Vós, que desculpais os atrasados,
Ofereceis um sorriso aos distraídos,
Um olhar terno aos recém-chegados,
Palavras de veludo aos magoados.
Vós, que afogais as frustrações com um CARAMBA!...
Por tudo isto e muito mais, eu vos admiro, Senhora!
A vós imploro que continueis a fazer,
Ainda que as contas do vosso rosário pesem,

A USCQAL acontecer!...
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Poesia no coração

Não podemos encontrar a poesia em nenhum lado,
se não a levarmos dentro de nós.
Joseph Joubert
A poesia não quer seguidores, quer amantes.
Federico García Lorca
Cada leitor procura algo no poema.
E é natural que o encontre: já o levava dentro de si.
Octavio Paz

No Encontro de Poesia,
todos lemos um pedaço de um poema.
Uns gostaram, outros não.
Claro! Deu enorme confusão.
Mas que importância teve isso,
se todos nós tivemos a poesia na mão?!
Deu polémica, quando o poema se decifrou,
mas que importa,
se de um poeta se falou?!
Nem todas aceitámos a conclusão a que se chegou,
mas todas compreendemos,
que o poeta escreveu
sobre o universo que ele amou.
E foi com mais sabedoria
e muita emoção
que a poesia tivemos na mão,
provocou discussão,
e ficou em nós, escondida no coração.
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Recordações da Croácia, Eslovénia e Bósnia
Viajar! Perder países! Ser outro constantemente (…)
Fernando Pessoa
Afinal, a melhor maneira de viajar é sentir.
Álvaro de Campos
A vida é o que fazemos dela. As viagens são os viajantes.
O que vemos, não é o que vemos, senão o que somos.
Bernardo Soares, Livro do Desassossego

Não sou propriamente uma pessoa muito habituada a
viajar para fora do país. Uma visita a três ou quatro países
vizinhos, em família, e pouco mais.
Foi, pois, com uma certa expectativa que me inscrevi para
uma viagem organizada pela USCQAL, a universidade sénior
que frequento. Iria conhecer um pouco da Croácia, da Eslovénia
e da Bósnia.
Era a primeira vez que viajava em grupo para fora do país.
Fiquei admiradíssima quando às quatro da manhã cheguei ao
aeroporto de Lisboa e já fervilhava de gente.
Havia ainda pessoas com um ar ensonado, mas a maioria
estava totalmente desperta e ruidosa.
Para chegarmos ao nosso destino, tivemos que mudar de
avião na Alemanha e aí o cenário era estonteante. Gente, muita
gente, de muitas raças e de muitos falares, num corrupio,
escadas rolantes, mais escadas rolantes, muita sinalização, muita
porta, muitos terminais, formigueiros de pessoas que, arrastando
bagagens e evitando atropelamentos, corriam para os seus
destinos. Eu, ligeiramente atordoada com tamanho reboliço e
com medo de me perder, ia-me colando discretamente às mais
experientes.
Quando chegámos ao nosso destino, já instalados, tive
oportunidade de analisar mais pormenorizadamente o
comportamento dos meus companheiros de viagem e confirmar
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que só num ambiente mais íntimo se conhecem verdadeiramente
as pessoas.
Depois de algumas horas de observação, dividi os meus
acompanhantes, em três grupos: aqueles com os quais fiquei
agradavelmente surpreendida pela sua simpatia e sentido de
entreajuda, os que me desencantaram com atitudes menos
corretas - e só me desencantaram aqueles por quem tinha uma
certa estima - e os afortunados, aqueles para quem tudo estava
bem.
Para uns a comida era boa, para outros não prestava, o
hotel era magnífico para a maioria, o hotel deveria ser melhor
para alguns, o colchão era duro, mas para quem dormia ao lado
era mole.
Durante o tempo que durou a viagem, dormimos em
vários hotéis e a conversa era sempre a mesma, o colchão é
duro, a almofada é mole, o colchão é mole a almofada é dura.
As niquices só amainaram quando um colega, usando a
arma do bom humor, aconselhou:
- Da próxima vez, caros colegas, não se esqueçam de
trazer de casa o vosso colchão e a respetiva almofada.
A viagem terminou sem problemas, graças à sensatez e à
paciência dos elementos da direção da USCQAL, que iam
apaziguando os desatinos dos mais complicados.
Eu fazia parte do grupo para quem tudo está bem! Estava
ali para aproveitar a viagem e trazer comigo o máximo de
informação sobre os países que visitava, até porque queria fazer
um brilharete quando escrevesse sobre a viagem.
Ao segundo dia, à noite, peguei no meu bloco de
apontamentos, para tomar nota do que me parecia mais
interessante de tudo o que a guia dissera.
Para meu espanto, de pouco me lembrava.
Para o meu cérebro, era mais fácil estar ocupado com as
niquices do grupo do que estar atento aos relatos das guias que a
organização ia pondo ao nosso dispor.
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Pedi ajuda à companheira de quarto, mas infelizmente ela
ainda se lembrava de menos que eu.
Fiquei zangada comigo e comprometi-me a estar com a
máxima atenção aos relatos da guia, na próxima visita que, aliás,
me deslumbrou.
O local que fomos visitar era lindo, cheio de marcas do
tempo! Estávamos rodeados de velhas e majestosas muralhas e
eu queria muito saber a história de todo aquele passado.
Encontrávamo-nos na cave do palácio de Diocleciano.
Muitos grupos de turistas com os seus guias espalhavamse pelo recinto.
Lembrando-me da frustração da noite anterior, concentrei
toda a minha atenção na guia, que nunca foi a mesma nas
diferentes visitas que fizemos e nem sempre tinham um
português muito percetível.
Dificilmente eu iria voltar a estes lugares; queria, pois,
levar comigo toda a informação possível e, por isso, a minha
atenção tinha que ser plena. Além disso, tinha que fazer o tal
brilharete. Como teriam vivido aqueles povos? Quantos anos
teriam sido precisos para construir aquela grandiosidade?
Quantos seres humanos teriam sido escravizados para que eu,
agora, pudesse observar aquela imensidade de pedra sobre pedra
e pisar o chão onde muitos teriam sucumbido?
Eram estes os meus pensamentos quando me apercebi de
que não conseguia entender nada do que a guia dizia. Com o
olhar sempre pousado na pessoa que falava, para não perder
palavra, dei discretamente com o cotovelo um toque na colega
do lado e baixinho perguntei:
- Estás a perceber o que a guia diz? É que eu ainda não
entendi nada, absolutamente nada, do que ela disse.
Como a colega não respondeu, olhei discretamente para
ela a confirmar se me tinha ouvido. Foi então que dei com um
chinês a olhar para mim com curiosidade. Olhei em volta e
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apercebi-me de que estava num grupo que não era o meu, mas
sim num grupo de chineses, dos muitos que abundavam por ali.
Depois de oferecer um sorriso ao senhor chinesinho que
tinha a minha altura e continuava a olhar para mim, procurei o
meu grupo do qual me tinha perdido.
Desisti do brilharete que tinha pensado fazer e deixei que
o meu cérebro guardasse espontaneamente o que mais lhe
agradasse e guardou: a deslumbrante paisagem aérea, quando o
avião sobrevoou os Alpes cobertos de neve, o sereno Mar
Adriático, o universo subterrâneo, com formações geológicas de
estalactites e estalagmites das maiores grutas da Eslovénia, de
uma beleza de cortar a respiração, e o expoente máximo da
Croácia que é o Parque Nacional Plitvice, densa floresta
verdejante com as suas melodiosas cascatas de esplendor sem
igual, que iam enchendo os muitos lagos de um azul
indescritível.
O meu cérebro concluiu igualmente que a beleza consegue
unir os povos. Isso ficou bem provado quando navegávamos no
lago Kazjak e, influenciados por tão exuberante beleza,
começámos todos a cantarolar.
Para nossa surpresa, um grupo de chineses que viajava no
mesmo barco aplaudiu-nos euforicamente e cantaram connosco
ao desafio, como se de amigos de longa data se tratasse, sem que
nenhum dos grupos falasse uma única palavra do idioma do
outro. Bastou a beleza que nos rodeava e um sorriso em cada
rosto para se fazer uma festa.
Mas o meu cérebro não registou só o belo e o alegre; pelo
contrário, o que mais o marcou foram os destroços da guerra. As
casas esburacadas, os prédios e os santuários destruídos, a
pobreza, as crianças famintas na rua, por toda a parte,
cemitérios, muitos cemitérios!
Muitas gerações hão-de passar até que a Bósnia possa
sarar as feridas que os donos das guerras causaram.
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Maria José Duarte (aluna nº 24)

A casa da avó
Nesta fase da vida que atravessamos, é comum
relembrarmos algo que nos marcou, quando o tempo ainda não
era tempo propício a recordações. Agora, em qualquer altura, a
nossa memória volta para trás e localiza-se aqui e ali,
normalmente em «sítios» que nos fazem sorrir pela envolvência
de alegria, de amor e de fantasias que os caracterizava.
Hoje tenho-me lembrado de como eram os verões
passados em casa da minha avó paterna, que vivia em Sines,
terra de mar. E eu, numa vila, no interior do Alentejo, quente e
seco. O bom, é que os meus pais tiveram a feliz ideia, de, a
partir dos meus nove anos, me mandarem para casa da avó
Maria, durante os três meses de férias grandes. E, como a avó
Maria era a única que vivia em terra de mar, era lá que se
juntavam, todos os verões, os dez ou doze netos com idades
entre os cinco e os onze anos
Dezasseis pessoas à mesa, quatro adultos e doze crianças.
Santos tios e avó que tanto nos aturavam! Mas também, havia
uma logística bem montada. Às nove horas todos tínhamos que
estar lavados e com o pequeno-almoço tomado. Havia uma
prima, adulta, que nos acompanhava para todo o lado. Enchia-se
um saco com vinte ou vinte cinco “papo secos” com manteiga,
água e fruta e aí vai a malta miúda feliz e contente, de toalhas às
costas, ringues e bolas nas mãos, fatos de banho vestidos, pronta
para “abrir” a praia, pois eramos nós quase sempre os primeiros
a invadi-la. Tínhamos um toldo alugado para toda a época, que
só servia para depositarmos o que, no momento, não queríamos.
Depois, eram corridas, jogos de “mata” com o ringue,
jogos com o “prego”, os mergulhos e o nadar até aos barquinhos
que os pescadores deixavam ancorados a uma distância, já
considerável, da praia.
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Os meus primos, mais velhos, subiam para os barcos para,
depois, se atirarem, mergulhando. Eu nadava até lá, mas ficava
agarrada na borda do barco, porque o mergulhar não era comigo.
Bastavam-me os mergulhos forçados que essa prima adulta nos
dava, porque, no entender dela, banho sem mergulhar a cabeça
não era banho!!... Ainda hoje odeio mergulhar!
A aprendizagem da natação fazia-se uns com os outros.
Quem já sabia ensinava e, se ele ou ela, não aprendesse nesse
verão, aprendia no verão seguinte. Às treze horas tínhamos que
estar em casa para almoçar. O “paizinho”, como todos o
designávamos, quer filhos quer sobrinhos, não tolerava atrasos.
Passado o almoço, voltava-se a encher outro saco de “papo
secos”, água e fruta e íamos para o pinhal, que ficava na ponta
da vila (Sines era vila na altura) e onde se estendiam mantas
rústicas para quem quisesse dormir ou descansar, mas, naquelas
idades, quem é que quer descansar? A descansar ficavam a tia e
a prima que nos vigiavam, porque nós, cabritos monteses,
queríamos era jogar à apanhada, às escondidas, às corridas, sei
lá o que inventávamos! Os dias passavam a correr (literalmente
falando). À noite estávamos estoirados. Banho, jantar, cama. E a
repetição para o dia seguinte.
Agora, analisando a esta distância, não há dúvida, que esta
era a melhor maneira daqueles adultos poderem gerir o facto de
doze ou até mais crianças, conviverem, divertirem-se,
beneficiando de tudo o que o mar e pinhal, com liberdade
vigiada, nos proporcionavam.
Ainda hoje, setenta anos passados, esses primos são os
irmãos que não tive. Há carinho, ternura, prazer, amizade,
envolvendo todas as recordações felizes que absorvi nessa
época. Há também a tristeza dos que fisicamente já não estão
entre nós, assim como da distância geográfica de outros.
E, neste tempo que é tempo de recordar, sinto uma tristeza
feliz por todos os dias divertidos e cheios que vivi em sua
companhia.
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A classe
A classe especial que me foi entregue, localizava-se na rua
das Janelas Verdes, mesmo em frente ao Museu de Arte Antiga.
Grande parte dos alunos eram filhos de estivadores da
zona de Alcântara. Dos quinze, o que mais se destacava, era o
Américo, criança franzina, mal alimentada, habituada a
pequenos roubos, muitos deles para comer. Era o mais velho da
turma e o mais franzino. Desinteressado, em absoluto, de tudo o
que fosse aprendizagem escolar. Era o meu ajudante preferido.
Um dia, estava o Américo em cima de uma carteira a ajudar-me
a colocar, na parede, alguns trabalhos que tinham feito. Como
havia um bichanar em toda a classe, espontaneamente disse
“chui”. Ao ouvir a palavra “chui” o Américo dá um salto para o
chão e correndo pergunta
– Onde, onde está o chui?
Nesse dia compreendi, um pouco mais, o Américo.
O Manuel era outro dos alunos. Nas suas frases havia
sempre palavrões.
Um dia convidei os pais do Manuel a virem falar comigo
para entender o que se passava.
Fui ingénua, eu sei!
A linguagem natural dos pais era aquela.
O José era autista. Queria-me totalmente para ele.
Trabalhava se estivesse a meu lado. Amuava quando me via dar
um carinho a um colega. Um dia, no recreio, atirou-me uma
pedra à perna, porque não lhe estava a dar a atenção que queria.
Poderia continuar a falar de todos eles. As memórias são
isso, o remexermos em emoções que fizeram parte da vida e
moldaram a pessoa que somos.
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ASAS
(Avó e neto em férias de Verão)

- Hoje vamos brincar com letras móveis.
- Letras móveis?... Elas mexem-se?
- Sim, e queres saber onde se vão mexer? Vão mexer-se
dentro da tua cabecinha. Com elas vais formar palavras.
Primeiro, palavras pequenas, depois maiores e assim vais
aprender a ler nos teus livros.
E, foi assim, com o “a” a juntar-se ao “i”, ou o “i” a
juntar-se ao “a”, que começou a aventura de uma criança de seis
anos e que o levará, como indivíduo, até onde ele quiser ir.
Não pude deixar de pensar que, cada um de nós, se parece
com as bonecas russas ‒ as matrioskas ‒ que acumulam dentro
delas, uma, outra e outra boneca e que nós, indivíduos,
acumulamos também, ao longo do nosso “crescimento”, todos
os saberes desde o nascimento, infância, adolescência,
juventude, maturidade e que todos eles coexistem
permanentemente dentro de nós. Somos uma enorme biblioteca
com registos de diversas épocas, emoções, pensamentos e ações.
Aproveitei estes dias, de proximidade e disponibilidade,
para ter a alegria de começar a dar-lhe as ferramentas que serão
a base dos voos, que irá iniciar no próximo ano letivo
Há muitos anos que não sentia a satisfação que sempre se
sente, quando a criança está a absorver o que lhe ensinamos, e
começa a ter “asas” para, primeiro com a nossa ajuda, depois
sozinha, experimentar os seus voos, de início inseguros, depois,
cada vez mais audazes, até à altura em que poderá dizer:
- Já sei ler!!!
Essa foi, ao longo de muitos anos, a alegria que sempre
senti, por, profissionalmente, dar ASAS a crianças.
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Memórias
Na faixa etária em que nos situamos, o que não nos falta
são memórias. O ir buscá-las também é bom. Não dizem que
“recordar é viver”?
Há uma que nunca esquecerei. Quando vim para Lisboa,
quis entrar no Instituto Aurélio da Costa Ferreira e fazer a
especialização no ensino de crianças com dificuldades de
aprendizagem – autistas, trissomia 21, correção da fala e tudo o
que significasse atraso cognitivo. Curso de muito trabalho, mas
que correu muito bem.
No dia da avaliação final fui posta perante uma classe, que
não conhecia, e, um membro do júri de avaliação diz: “Senhora
professora comece a trabalhar.”
Muito bem, vamos começar, mas sem que nada o fizesse
prever, todos os alunos tiraram (não sei de onde) um pedaço de
esferovite, começando a esfregá-la no tampo da carteira num
ruído ensurdecedor.
Há uma fração de segundo em que o cérebro parece que
não reage, perante o inesperado, mas foram apenas segundos de
indecisão. O trabalho tinha sido muito para se perder. Pedi a um
deles um dos bocados de esferovite, ao mesmo tempo que
propunha um acordo.
-Vamos todos fazer o maior barulho possível, durante um
minuto, mas passado esse tempo recolho todas as esferovites e
vamos trabalhar.
Resultou! A primeira batalha estava ganha! Interiormente
aplaudi-me, embora todo no íntimo estremecesse.
O curso acabou positivamente. Ainda hoje, não sei, se não
foi o próprio avaliador a distribuir os pedaços de esferovite para
me testar.
Fosse como fosse, ficou na memória.
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Maria José Henriques (aluna nº 45)

Lugares comuns e deslumbramento
De manhã, abri a porta da rua e algo inesperado tinha
acontecido, estava tudo branco!
Para se sair de casa, mobilizaram-se os homens da família
e com as ferramentas possíveis, abriram passagem nessa grande
espessura de neve para podermos caminhar.
Nunca tinha visto nada assim! Neve!
Nem sei que idade teria então. A imagem ficou no entanto
gravada entre tantas da minha infância na serra, de que nos
dispensamos saber o nome. É a serra. E foi na casa de meus avós
maternos que visitava periodicamente, vinda de localidade
igualmente serrana mas de outra cumeada, onde ficava a “nossa
casa”.
Este meio campestre é o ambiente que suporta as minhas
vivências iniciais com as singularidades próprias do tempo.
A casa do fogo era o espaço da habitação mais utilizado e
de porta aberta. Bem acessíveis, estavam os cântaros abastecidos
diariamente de água e os cocharros de cortiça, um mais
pequeno, para crianças.
A confeção das refeições ao fogo, envolve muita lenha,
além dos utensílios próprios da culinária. Tudo ali à mão.
Terminado o cozinhado, sentados à mesa, o ”chefe de família”
faz-se ouvir: Jesus. Os homens tiram o chapéu e inicia-se a
refeição. No centro da mesa está o prato grande com o “jantar de
grãos” e colheres para todos. O pão e as azeitonas nunca faltam
e a fruta é a que a época permite.
Sempre vi na “nossa casa” duas conchas marinhas: a vieira
e o búzio. A vieira era utilizada na época da queijaria. Com ela
espalhava-se da melhor maneira o “almece” sobre os bocados de
pão cortados e dispostos nas tigelas. Delicioso!
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O búzio desempenhava outra função: avisar, apregoando a
partir de um sítio alto, a toda a população, qualquer
acontecimento que fosse urgente comunicar: objeto perdido,
diversão (…esta noite há baile,…há rifa de laranjas em casa de
M.A….).
A presença de marujos no local era frequente: vendiamnos alguns produtos da sua faina: peixe, conquilhas. No inverno,
quando o tempo não permitia pesca, passavam dias muito
difíceis. Visitavam a serra e traziam conchas. Eram bem
recebidos, ajudados e sempre havia manta e palheiro para a
dormida.
Recordo os serões à lareira e a grande chaminé que na
época própria continha o varão das chouriças. Para nós,
crianças, não eram as chouriças que nos interessavam mas sim
as histórias ouvidas com muita atenção. De passagem pelo
monte e pernoitando aqui, lembro um contador de histórias
maravilhoso. Ficávamos a escutá-lo…e os adultos também.
A rua por sua vez, tinha lugares de encontro privilegiados.
No vale, a qualquer hora havia provavelmente alguém nos poiais
e tantas vezes em pé, à conversa. No verão à sombra ou ao
fresco da noite e no inverno onde o sol aquecesse.
Relembro também serões lindíssimos com a presença do
”Cego Matias” com a sua viola. Na rua, sentados nos poiais, em
cadeiras, de pé, estávamos todos até ao fim do serão, madrugada
fora. Era a poesia que ele nos trazia: versos a pedido dos
presentes. Informava-se sobre a pessoa em questão (em voz
baixa) e a propósito fazia um poema. Dizia-o acompanhado pela
sua viola, até esgotar as encomendas…
Percorria os montes da serra e toda a gente o conhecia. Era
o seu modo de ganhar a vida e muito respeitado.
Ficaram lembranças e muita afeição a esta gente, a minha
gente. Estão comigo, eu sei.

108

Maria José Matos (profª na USCQAL)

Florbela
Florbela, mulher vanguarda,
sempre à frente do seu tempo
por isso incompreendida...
tinha a solidão guardada
na alma largada ao vento
a gritar hinos à vida.
Florbela, sempre mulher!
Nem um instante sequer
Negou essa condição.
Viveu de amar, de escrever
e também de muito querer
que a vida não fosse em vão...
Florbela da frustração
dos sonetos, da emoção,
da verdade libertada!
Tiveste uma vida tua
foste tu - completa e nua...
conquistaste a Alvorada!!!
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Palavras invisíveis
(Outubro/2014)

As palavras invisíveis
Que eu invento
só p´ra ti
são como farrapos d´alma
que rasgo
mas não escrevi…
São palavras de mistério
com cores
de pecados brancos
– brotam das pedras vadias
brilham nas nuvens sombrias
como as orgias dos santos.
São palavras tão despidas
– e tão tiranas, também,
quando as retenho na mão
e porque t´as não entrego
alma e magia renego
sem direito a redenção.
As palavras invisíveis
que aguarelo para ti
com cores
que vou inventando,
são sonhos que não escrevi
e entre nós ficam pairando…
110

Provocação
Provocar é provocante...?
Será ou não... não sei bem...
Soa a palavra atrevida!,
que transporta a ilusão
de dar luz à escuridão
num bom desafio à vida...
Mas será?... que faz a vida
ao sentir-se provocada?
Responde à sua medida
ou finge não dar por nada?

Sigamos o ritmo
(Abril/2016)

Sempre ao ritmo da vida
vamos subindo e descendo
com a pressa de chegar.
Mais devagar na subida
mas na descida correndo
p´ra de repente parar!
O tempo tem esta afronta:
deixa-nos na ilusão
de controlarmos a vida.
Mas quando nos damos conta
já vamos em contramão
nalgum beco sem saída...
Vigilante, o tempo avança
Sempre em pezinhos de lã
como quem não tem poder...
e nós vivemos na esp´rança
de ter sempre um amanhã
que um dia deixa de o ser...!
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Maria José Melo (profª. na USCQAL)

Que saudades!...
Que saudades do tempo em que a minha vida funcionava
no meio de tapetes!
O meu marido, que conheci aos 17 anos, trabalhava no
ramo das decorações. Encontrámo-nos casualmente, quando eu
me dirigia para o meu primeiro e único emprego. Sim, aos 17
anos, em 1956, já eu trabalhava.
Após terminar o 5º ano do liceu no Maria Amália,
frequentei por mais dois anos a Escola Lusitana Feminina. Esta
escola formava secretárias e, nela, aprendia-se datilografia,
estenografia, geografia económica, noções de comércio e,
intensamente, francês e inglês com professores da
nacionalidade. Para as alunas que terminavam o curso com
média elevada, a Escola assegurava emprego. Foi assim que dois
meses após o fim do ano escolar, eu já estava empregada na
Siderurgia Nacional como Secretária. Foi uma fase de ouro na
minha vida. Ganhava bem, era estimada por colegas e chefes e...
comecei a namorar e a seguir... veio o casamento.
O meu marido começou a trabalhar por conta própria,
dentro da sua área, mas mais dedicado aos tapetes. Tinha muitos
clientes americanos e ingleses, precisa de quem falasse e
escrevesse em inglês e, como seria normal dada a minha
formação, fui trabalhar com ele!
Abrimos uma fábrica em Arraiolos e foi lá que eu,
contactando com o processo de fabrico, aprendi a fazer tapetes,
matizar e adaptar desenhos e tudo o que se relacionava com a
confeção.
Trabalhámos muito...!
Cada cliente era um amigo ao ponto de trocarmos
correspondência e fotos, talvez por sermos uma empresa
familiar onde até o filho entrava no “grupo”.
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Os anos passaram, o filho cresceu, formou-se em
arquitetura, casou e deu-me duas netas que são o meu orgulho.
E... em 2003, o meu marido partiu. Para além das saudades que
sinto dele, também as tenho dos “nossos” tapetes. Por isso,
resolvi aproveitar a minha experiência para ensinar a outras
“amigas” a arte de confecionar os “Arraiolos”.
As três horas de aula e convívio semanal, são para mim a
melhor ajuda para atenuar as saudades do tempo em que os
tapetes preenchiam grande parte da minha vida.
Olhando para trás, considero que fui feliz, trabalhei ao
lado de quem mais amava e, com o meu contributo, ajudei a dar
a conhecer em Portugal e no estrangeiro, uma das riquezas do
nosso país, o que de melhor tem o artesanato, tanto em beleza
como em utilidade.
Agradeço à USCQAL e às minhas alunas e amigas, a
oportunidade que me deram de voltar aos meus velhos tempos,
rejuvenescer e ser feliz.

A tapeçaria, o artesanato, Arraiolos

Fotos de Armando Mota
(aluno da USCQAL nº 488)
Aula de “História/Técnica
dos Tapetes de Arraiolos”
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A tapeçaria
Os tapetes são utilizados pelo homem há muitos séculos.
De um modo geral, podemos afirmar que foram os povos
nómadas quem deles fez uso mais prático e intenso. Habitando em
tendas desconfortáveis e deslocando-se de um lugar para o outro,
procuravam, pela utilização de tapetes, um pouco mais de conforto e
bem-estar.
À medida que o homem se sedentarizou e descobriu novas
técnicas de fabrico, aumentou a perfeição dos tapetes com novos
elementos nascidos da sua própria experiência e imaginação.
Transformou-os em obras de arte.
A tapeçaria tem uma história que se enquadra na História mais
vasta dos povos, das suas técnicas e da sua arte.
O artesanato como expressão de cultura popular
Desde que o homem aprendeu a trabalhar com as suas mãos,
não mais deixou de criar formas cada vez mais belas. À natureza, foi
buscar os elementos primordiais: o barro, a lã, as peles, os metais.
Transformando-os, colocou neles a marca da sua personalidade.
Em cada povo há uma história, um sentir coletivo que
transparece na vida diária das suas gentes e se objetiva nas suas
manifestações culturais e artísticas.
A tapeçaria é a simbiose da mão e da lã.
Da tradição e da imaginação, da arte recebida e da recriada, a
tapeçaria é ainda a expressão cultural de um povo, das suas ocupações
e tradições, dos seus gostos e da sua sensibilidade artística.
Arraiolos
Arraiolos é vila do distrito de Évora, sede de concelho.
O seu primeiro foral foi-lhe concedido por D Manuel I, mas
existia já nos começos do séc. XIII.
Possui um castelo de portas góticas mandado construir por D.
Dinis em 1310.
D. Nuno Álvares Pereira e exerceu em Arraiolos o direito de
senhorio, foi conde de Arraiolos e aí habitou, sobretudo de 1415 a
1423.
Depois de 1496, Arraiolos foi um dos pontos do país onde os
árabes procuraram guarida, após a sua expulsão de Lisboa ordenada
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por D Manuel I. Tal facto terá dado origem ao lançamento da
produção artesanal de tapetes de Arraiolos, ainda que só nos séculos.
XII e XIII viesse a atingir a sua época de florescimento. Entretanto,
desenvolveram-se em Arraiolos outras indústrias mas foi, sem dúvida,
a indústria de tapetes que deu fama à terra dentro e fora do país.
Pensa-se que a chegada dos Árabes a Arraiolos terá sido
marcadamente influente na indústria artesanal dos tapetes.
Conhecedores da técnica do fabrico e da concessão artística
persa, aproveitaram a lã das ovelhas da região como matéria-prima
importante. Apoiaram-se na população que lha vendia e que começava
a tomar contacto com a profissão, colaborando inicialmente na
cardagem e fiação, depois no tingimento, na elaboração das telas e,
finalmente, em todo o processo de fabrico que foi adotado e
prosseguido.
As cores
O colorido é essencial à beleza dos tapetes de Arraiolos.
Originalmente, a lã utilizada na sua confeção era tingida
segundo receitas tradicionais que incluíam ervas e outros produtos do
campo.
Quatro corantes principais estão na base da policromia dos
tapetes de Arraiolos: o anil, o pau-brasil, o lírio e o trovisco.
Com estes corantes, conseguem-se diferentes cores: várias
gradações de azul, o roxo, a cor de pulga, o encarnado, o amarelo, o
amarelo-torrado e o verde. As cores castanho e branco-sujo, eram a
cor natural das ovelhas, sendo a lã apenas lavada antes de aplicada.
Embora o número de tons utilizados, por norma, não vá além de
dez, existem tapetes em que se utilizam dezassete tons diferentes. É,
então, uma festa para o nosso olhar, podemos ver dourados, lilases,
verdes, marfins, beges, azuis, rosas e muitas outras cores e tons, numa
disposição ordenada, e minuciosamente aplicados a cada elemento
representado no tapete.
O bordado de Arraiolos
Os tapetes de Arraiolos são feitos sobre tela de linho, estopa,
canhamaço ou outros tecidos fortes. Esse tecido é, depois, bordado
com fios de lã grossa, em ponto de Arraiolos, também conhecido por
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ponto de “trança eslavo”, que é uma adaptação do vulgar ponto-decruz. São estes os pontos que vão cobrir toda a área do tapete.
Alguns antigos povos eslavos, utilizaram igualmente o pontode-cruz oblíquo, mais tarde difundido pelos árabes da Península
Ibérica. Embora utilizado noutras localidades do país, esse tipo de
“ponto” continuou a chamar-se “de Arraiolos” devido à fama,
entretanto alcançada pelos tapetes ali fabricados.
O número de pontos de cada tapete varia conforme o seu
tamanho e grossura. É por isso importante a sua densidade que, em
certos tapetes, chega a atingir 800 pontos por cada metro quadrado.
Da densidade, da antiguidade e da conceção decorativa,
depende o valor do tapete. São, portanto, esses os elementos
apreciados quando se pretende determinar a data da sua execução.
A composição
A composição dos tapetes de Arraiolos é heterogénea, facto que
se explica pelas muitas influências assimiladas e pelo seu verdadeiro
caráter popular. Além das influências provindas de alguns países
europeus e sobretudo do Oriente, os tapetes de Arraiolos receberam
também influência dos vários períodos da história da arte portuguesa e
da arte popular.
Assim, a composição é, por vezes, um misto de influência
erudita e popular, marcada ainda pela criação popular do autor.
Poder-se-á dizer que os motivos predominantemente utilizados
na composição dos tapetes dos séculos XVII e XVIII são vegetais, tal
como flores, ramagens, hastes, folhas e estilização destes elementos,
sendo também frequentes os motivos geométricos ou geometrizados, e
ainda aves, outros animais e diversos ornatos figurativos de inspiração
persa ou popular.
Os contornos
Uma das características dos tapetes de Arraiolos é o facto de
possuírem contornos muito bem definidos. Para isso, utilizam-se cores
diferentes das que se aplicam no fundo do tapete. Os motivos assim
bordados ganham maior relevo pela definição das suas formas. Por
vezes, chega-se a bordar os contornos mais de uma vez. Usam-se
várias cores, o que confere ao tapete uma policromia de rara beleza.
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Em tapetes antigos, era mesmo usado um ponto diferente para
demarcar os contornos, chamado “ponto pé de flor”.
Os contornos ajudam, pois, a individualizar ainda mais os
tapetes de Arraiolos e aumentam o seu valor artístico.
Elementos pré-decorativos
Os tapetes têm as mais diversas dimensões.
Cada artífice pode escolher a que mais desejar. Mas há regras
que são fundamentais para se fabricar um tapete de Arraiolos.
Para além do ponto, há uma estrutura elementar fixa. Dela
fazem parte o “campo do tapete” e a “barra”.
A barra é a margem exterior do tapete, a faixa que, em volta dos
quatro lados do tapete, delimita a restante superfície a que se chama
“campo”.
Normalmente, um terceiro elemento completa a estrutura do
tapete e situa-se no centro do campo. É um elemento essencialmente
decorativo que sobressai, em geral, do resto da composição e que, por
isso, se chama “centro” ou “ornato central”. Estes elementos prédecorativos são o primeiro passo da composição dum tapete. Após a
marcação dos contornos, eles serão decorados com motivos que
acentuam a estrutura apresentada, de modo a que cada zona ganhe
autonomia. Estas regras, observadas nos tapetes antigos, continuam a
ser respeitadas nos que atualmente se fabricam em Arraiolos.
Importância económica e cultural
A tapeçaria ocupa um lugar importante no artesanato português.
Em 1979, o valor das suas exportações ultrapassou os 750 mil
contos, valor só superado, neste setor, pela cerâmica. Os tapetes
portugueses são vendidos em muitos países do mundo,
particularmente nos Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, Japão e
Brasil.
Correspondendo a uma tradição de séculos, digna da cultura
portuguesa, a tapeçaria artesanal, onde ocupam lugar de muito
destaque os tapetes de Arraiolos, corresponde a autênticas obras de
arte que, simultaneamente, constituem manifestação requintada de
cultura nas artes e na decoração.
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BACALHAU, o quanto gosto de ti!...
Desde a infância, e na casa dos meus pais, aprendi a gostar
do bacalhau.
Desde o “Bacalhau com todos”, tão simples e saudável, ao
aproveitamento dos seus restos, que a minha mãe transformava
em autênticas “refeições de festa”, os pastelinhos e as
pataniscas, o arroz ou massa com bacalhau, assado na brasa, no
forno e… cru, simplesmente demolhado e desfiado em frescas
saladas de verão, são algumas das inúmeras formas de preparar
este peixe que não pode faltar na mesa de grande parte dos
portugueses.
Cresci comendo e apreciando bacalhau… quando havia!
Ao longo dos anos, sempre me interessei pelo bacalhau,
por constatar como um simples peixe pode ser tão rico em
história e gastronomia, pela sua variedade e origens e pelos seus
benefícios para a saúde. Peixe magro, fonte de proteínas de alto
valor biológico, o bacalhau é também fonte de fósforo, um
mineral que contribui para a manutenção dos ossos e dentes
saudáveis. É ainda rico em vitaminas “D” e “B12” que ajudam
ao normal funcionamento do sistema imunitário.
“Comam BACALHAU e sejam felizes”!
Breve história do Bacalhau “O Fiel Amigo”
O bacalhau da Terra Nova e do Labrador, é um peixe
bonito com pintas cor de âmbar como as dos leopardos, num
dorso verde azeitona, e com uma longa lista branca que liga a
barriga ao dorso pintalgado. Um bacalhau de 45cm a 55cm tem
entre 2 a 3 anos e um de 75cm tem cerca de 7 anos.
Os bascos, os pioneiros na pesca do bacalhau, vivem e
sempre viveram no que é agora o canto noroeste da Espanha e
num entalhe no sudoeste da França, há mais tempo do que a
história regista. A origem da sua língua é desconhecida, assim
como a sua própria origem. Gente de faces rosadas, cabelo
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escuro e nariz comprido, foi, provavelmente, o povo ibérico
original, tendo sido escorraçado por invasores para o
montanhoso canto dos Pirinéus, os montes Cantábricos e a Baía
da Biscaia.
Os bascos não foram apenas pastores mas foram, também,
gente marinheira. Este povo tem grande ligação ao bacalhau do
Atlântico, “Gadus Morhua”, um peixe que nunca foi encontrado
em águas bascas ou mesmo espanholas. Durante a Idade Média,
os bascos viajavam para distantes mares desconhecidos onde
encontraram enormes cardumes de bacalhau e salgavam as suas
capturas, o que lhes proporcionava alimento nutritivo que não se
estragava nas longas viagens. Foram pioneiros na salga do
bacalhau, antes de o secar, o que permitia uma conservação
prolongada. Pelo facto do bacalhau ser, virtualmente,
desprovido de gordura, raramente se estragava.
Os portugueses também exploraram e traçaram mapas na
América do Norte na rota do bacalhau. Um mapa de 1502
identifica a Terra Nova como “Terra do Rei de Portugal” e,
ainda hoje, muitos portugueses consideram a Terra Nova como
sendo uma “descoberta” portuguesa. Por volta de 1508, 10% do
peixe vendido nos portos portugueses do Douro e Minho, era
bacalhau salgado da Terra Nova. Portugal, com as suas salinas
de Aveiro, tinha o melhor sal da Europa.
A disputa pelas melhores águas para capturar bacalhau em
abundância tornou-se de tal modo importante que deu origem a
vários conflitos entre Espanha, França, Inglaterra, Holanda,
Dinamarca, Islândia e Portugal.
Curiosidades sobre o bacalhau:
“As primeiras referências à pesca do bacalhau em Portugal datam
do séc. XIV, num acordo com a Inglaterra para que os pescadores
portugueses pudessem pescar nas águas inglesas. No séc. XVI, os
portugueses levaram até o Brasil o hábito de apreciar bacalhau, o que
ganhou ainda mais relevo com a ida da corte portuguesa para aquele país
no séc. XIX. Portugal consome cerca de 70.000 toneladas de bacalhau seco
salgado por ano”.
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Maria Vitória Cruz (aluna nº 234)

NATAL: Partilha de afetos, sons e sabores
Em terras do Barrocal, os preparativos para a festa de
Natal começam no dia de Todos os Santos com a matança do
porco, de modo a que as linguiças estejam prontas para a Ceia
de Natal.
O porco é comprado em pequeno, bacorinho, criado e
engordado com abóboras, milho, bolotas, figos e alfarrobas.
No fim do dia da matança e, quando a azáfama estava
terminada o avô Zé dirigiu-se aos presentes erguendo o seu
cálice de medronheira:
- Ora bem, como temos a alegria de ter hoje reunidas as 4
gerações da nossa família, eu e a minha São temos muito gosto
em convidá-los para a celebração do Natal em nossa casa!
E voltando-se para os compadres nascidos e criados no
Norte, continuou esboçando um sorriso:
- Compadres, não fiquem com ar desconfiado, sem
desprimor para as tradições de Natal no Norte, ficarão a
conhecer as tradições da nossa terra. E quem sabe, talvez até
lhes puxe o pé para a dança ou se solte a língua para o descante!
Dito isto, propôs à comadre, em tom desafiador:
- Será desta vez que irei provar essas rabanadas e a aletria
doce que o compadre tanto elogia? Assim, casaremos também à
mesa, o Norte e o Sul. Mas não pensem as senhoras que a
cozinha é vosso reino exclusivo, tenciono fazer-vos uma
surpresa, ou não seja eu caçador…
E, lançando um olhar cúmplice ao compadre, continuou:
- O pior será a limpeza da cozinha, mas para isso conto
consigo!
E segredando-lhe ao ouvido:
- É a modo de não termos de ouvir as patroas …..
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- Pois bem compadres, se puderem, venham uns dias antes
do Natal para fazermos o Presépio com os nossos netos, e
sempre me darão uma mãozinha a anotar a saída das caixas de
fruta. É que há muita procura de laranjas e clementinas nesta
quadra e temos de as apanhar antes que a geada negra deite tudo
a perder. “Laranjas do chão” ninguém as quer….
Os sombrios dias de Novembro passaram céleres e,
naquele ano, Dezembro chegou frio e chuvoso.
Os avós do Norte tinham bem presente a preocupação do
compadre sobre a apanha da fruta e, assim que puderam,
rumaram ao Sul.
Aguardava-os uma receção calorosa, como era natural
naquela família. Vindo do lado do armazém o avô Zé saudou-os
com alegria redobrada:
- Ora vivam! Acomodem-se à vossa vontade e, quando
puderem, vamos cear. Amanhã já cá teremos os nossos netos e
vamos fazer o Presépio. Estou a contar com a sua ajuda,
compadre.
- Já repararam nos pinheirinhos que estão ali nas traseiras?
Plantei-os eu, aquando do nascimento de cada neto. Agora pelo
Natal é vê-los, saltitando entretidos, a decorar cada um o seu
pinheiro.
E, levando o compadre pelo braço até ao armazém,
apontou para um amontoado de caixas em madeira, canas e
troncos emaranhados:
- Para a cabana, poderemos escolher uma caixa que esteja
em melhor estado, e se apararmos bem umas canas, talvez
sirvam para a cobertura. Que lhe parece, compadre?
O compadre não só concordou como também lhe sugeriu:
- Com tanto musgo que por aí há nos campos, vamos
orientar os nossos netos onde poderão apanhá-lo, para fazerem
um lindo tapete à volta do Presépio e colocarem as tradicionais
figurinhas de barro que comprei em Lisboa: faz parte das
surpresas….
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O avô Zé, conhecedor das habilidades do compadre,
propôs-lhe:
- Vossemecê compadre, bem poderia fazer uma
manjedoura com estes pedaços de cortiça e aqueles tronquinhos.
Os gaiatos iriam gostar…
E entregando, cuidadosamente, ao compadre uma pequena
caixa que segurava na mão, fez-lhe mais um pedido:
- Já agora, como o compadre sabe lidar bem com “as
eletricidades”, poderia fazer as ligações e colocar umas
lâmpadas. O melhor seria fazer isto sem os miúdos verem.
Imagine o espanto deles: o Presépio iluminado!
Com um brilho especial nos olhos e a saudade que lhe
traia a voz, o avô Zé confidenciou:
- Sabe compadre, quando eu era pequeno fazíamos a
iluminação do Presépio com azeite e decorávamos com laranjas
e searinhas de trigo ou de ervilhacas que tinham sido semeadas
no dia 8 de Dezembro, o dia de N. Sra. Da Conceição.
Todos participavam nos preparativos. O bisavô,
fisicamente frágil, ainda tocava banjo e mantinha o dom de
versejar. Em jovem tinha sido grande animador de desgarradas.
O filho tinha-lhe herdado a veia. A bisavó estava bem rija, só a
vista lhe ia faltando para rendilhar os seus bilros, mas ainda
cuidava do forno no dia da amassadura, tratava das galinhas e
dos coelhos e alindava as flores no quintal.
Manhã cedinho, e depois de orientar os trabalhadores na
apanha da fruta do dia, o avô Zé sentou-se para acompanhar o
compadre num café bem quentinho.
Na cozinha, a avó São amassava e sovava o pão enquanto
a bisavó ia preparando o forno.
Entendendo o olhar surpreendido dos compadres, o avô
apressou-se a esclarecer:
- Por cá, na semana do Natal, a amassadura não fica só
pelo pão de trigo, faz-se um outro pão mais escuro com farelo e
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aproveitamos também para fazer as costas doces, os torresmos e
batata-doce assada, daí esta agitação!
Levantou-se energicamente e, correspondendo ao aceno de
cabeça, os compadres seguiram-no até ao armazém.
- Dêem-me aqui uma mãozinha – pediu-lhes afavelmente
– por modo a ajeitarmos os temperos para o borrego e levarmos
a assar à do Ti Chico que tem um forno maior do que o nosso.
Quando regressarmos, será mesmo a tempo de provarem uma
tiborna à nossa moda: vamos fritar umas sardinhas estivadas que
sobraram da adiafa, e quando o pão sair do forno, acasalam bem
com a pinga que guardo para as ocasiões especiais.
É véspera de Natal, as avós estão exaustas! Desde o
almoço que lidam na cozinha, já amassaram, tenderam e
fritaram. Agora os doces enchem as travessas. Aproximou-se a
hora do lanche e a avó assomou-se à porta do quintal:
- Meninos! Façam um intervalo na brincadeira e venham
lanchar. Depois tenho aqui um “servicinho” para vocês: ajudemnos a deitar a calda nestes doces e aqueles acolá enfeitem com
açúcar e canela e, quando tiverem acabado, vamos preparar uns
cestinhos com figos secos, uns quantos bolinhos de amêndoa e
umas empanadilhas. Logo à noite, antes do jantar, vão levar um
a cada uma daquelas três casas ao fundo da estrada.
E acrescentou, em tom triste:
- Sempre dará para adoçar o café, já que o peso dos anos
não lhes permite fazê-los. E se elas eram mestras!...
Cabia à avó São orientar a lide doméstica e distribuir
tarefas por todos. Nesse papel lembrou ainda aos netos:
- Quando voltarmos da Missa do Galo, terão de ajudar as
vossas mães a pôr a mesa para recebermos as Charolas.
E, como era palavra desconhecida para os compadres,
tentou explicar-lhes, mas não completamente para não estragar a
surpresa:
- Depois da Missa, há grupos de homens que ficam no
adro da igreja, cantando noite dentro à roda de um cepo a arder,
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e há outros grupos, as charolas, que vão cantando de porta em
porta acompanhados por bandolim, viola e ferrinhos e os da casa
oferecem-lhes bebidas, linguiça frita com ovos, bolinhóis, filhós,
empanadilhas, e o que mais houver… Este ano, também vamos
pôr na mesa as rabanadas e a aletria, para provarem os doces do
Norte.
O avô Zé não perdeu a oportunidade para desafiar os
presentes:
- Quando chegarem as charolas é que eu os quero ouvir
…. Contem com o bisavô para a desgarrada. E o compadre
esteja atento às deixas, é a sua estreia!
- Ouviram os sinos? Despachem-se! Está na hora da
Missa, agasalhem-se bem porque a noite está fria – alertou a
bisavó, aconchegando-se melhor junto à braseira e aguardando o
silêncio para rezar o seu terço.
Pela noite dentro e enquanto aguardavam as charolas os
homens da casa jogaram às cartas e foram comendo figos cheios
e suspiros de amêndoa regados com uns cálices de boa
aguardente de medronho.
Fazendo jus à tradição, as mulheres sentaram-se à volta da
braseira saboreando o chá de “bela Luísa” e recordando o Natal
de outros tempos.
As crianças brincavam num vai e vem entre a sala e a
cozinha, teimando em manter-se acordadas para festejar a meianoite e irem colocar o sapatinho na chaminé.
Na casa dos avós havia um só quarto para todos os netos.
Aquilo sim era animação!...deitar e dormir, para eles, não fazia
parte do programa para a noite de Natal.
Após dois suaves avisos, a avó abriu a porta e deparou-selhe o reino da barafunda: uns escondidos debaixo das camas
espreitavam, outros atrás dos cortinados e os pés à vista e os
dois mais velhos mal cabiam no guarda-roupa. Até o mais
pequeno espreitava pela arca entreaberta….
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- Todos imediatamente para a cama! – ordenou a avó, em
tom zangado, mas mal contendo o riso.
- Eh, meus meninos! As almofadas e os cobertores onde
estão? – perguntou-lhes ajeitando os lençóis que restavam.
- Nem consigo imaginar o que estes “marafados” terão
feito – desabafou em voz alta.
Sentou-se numa das camas, cruzou os braços e ficou à
espera.
Um por um, os miúdos saíram do quarto, foram à cozinha
e trouxeram as almofadas e os cobertores que vinham arrastando
pelo chão.
E, um deles justificou, em voz sumida, como a pedir
clemência:
- Oh avozinha, nós só queríamos ficar na cozinha para
vermos os presentes a descerem pela chaminé !
Sorrindo enternecida, ouviram a voz doce da avó:
- Agora, vamos lá todos a deitar.
Beijou um por um, aconchegou-lhes a roupa e apagou a
luz.
De manhã bem cedinho, descalços, a segurar as calças do
pijama e ainda esfregando os olhitos chegaram em correria à
cozinha. Talvez o Menino Jesus se tivesse lembrado … então e
não é que Ele, às vezes, atende alguns pedidos!
A bisavó e as duas avós tomavam o pequeno-almoço e
deliciaram-se com este quadro, tantas vezes repetido por outras
tantas crianças. Mas as emoções renovam-se em cada Natal…
A manhã estava soalheira e os gaiatos puderam ir brincar
para o quintal. Uns foram à Missa e outros ficaram a pôr a mesa
para o almoço. E o que o avô Zé tinha prometido, cumpriu.
- Chegou a hora da surpresa: aqui está uma canja de perdiz
cozinhada por este caçador! – anunciou ele orgulhoso.
E a avó acrescentou:
- E vamos lá ver se o nosso borreguinho sabe tão bem,
como bem cheira.
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Num alegre desafio, o avô propôs aos filhos e compadres:
- Depois deste nosso almoço vamos todos ao baile na
“Sociedade”, como manda a tradição! Este ano há gente nova a
tocar a concertina.
Os bisavôs sentaram-se junto à janela, ajeitaram as
mantinhas nos joelhos, olhavam-se e sorriam. Não precisavam
falar.
Já alguns iam andando pelo corredor fora, outros
chegando à porta, mas o neto mais pequeno não arredava pé
diante do Presépio. O avô voltou atrás, e reparando no seu ar
preocupado aproximou-se. Ao sentir aquela mão no ombro, o
pequeno soube que poderia partilhar a sua preocupação:
- Oh avô! agora o Menino Jesus vai crescer e temos de lhe
fazer um berço maior!
O avô puxando-o para junto de si e olhando-o com
ternura, tranquilizou-o:
- O Menino Jesus irá crescer, crescer e vai saltar do
Presépio para nos acompanhar todos os dias…
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Miguel Anjos Simões (prof. na USCQAL)

A paz que trago no meu peito
Quis fazer uma introspeção
À minha vida e alguns valores.
Refleti sobre muitas situações
E vou revelar algumas conclusões
A que cheguei…
A liberdade que trago hoje no meu peito
É diferente da liberdade
Que eu sonhei um dia.
Quando se é jovem ou imaturo
Imagina-se que ser livre
É poder fazer o que se quer
Repousar, ficar em silêncio
E jamais enfrentar uma contradição
Ou uma depressão.
Todavia o tempo vai mostrando
Que a liberdade é resultado
De algumas lições importantes
Que a vida nos oferece.
A paz está no dinamismo da vida
No trabalho e na esperança
Na confiança e na fé.
E a liberdade é ter a consciência tranquila
É ter a certeza de que se fez
O melhor, ou pelo menos, tentou.
Ter paz é assumir
Responsabilidades e cumpri-las
É ter serenidade nos momentos
Mais difíceis da vida.
Ser livre é ter ouvidos
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Que ouvem, olhos que veem
E boca que diz palavras que constroem.
É admitir a própria imperfeição
E reconhecer os medos, as fraquezas
E as carências.
Ter liberdade é não querer
Que os outros se modifiquem
Para nos agradar
É respeitar as opiniões contrárias
É esquecer as ofensas.
Ser honesto é aprender com os próprios erros
É dizer não
Quando não se quer dizer…
Errar é ter forças para voltar atrás
Pedir perdão, refazer o caminho
E agradecer.
A paz que hoje trago no meu peito
É a tranquilidade
De aceitar os outros como são
É a disposição para mudar
As próprias imperfeições
É a vontade de dividir
O pouco que tenho com os outros
É admitir que nem sempre
Tenho razão e mesmo que tenha
Não brigar por ela.
Ser humilde é melhorar
O que está ao meu alcance
Aceitar o que não pode ser mudado
E reconhecer que não sei tudo.
Finalmente, meu amigo
Estar em paz contigo e com o mundo
É ter um coração que ama.
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Bom dia!
O nascimento do novo dia
é o espetáculo mais bonito do mundo
Porém esvai-se muito depressa
e a maior parte das vezes perco-o.
E ainda que se repita incessantemente
os meus afazeres e preocupações
fazem-mo esquecer.
Talvez até ele quisesse
compartilhar comigo
alguns seus momentos…
Oferece-me um espetáculo sem pretensões
sobre um palco imaginário
imerso nas mesmas cores
da alba na natureza
tendo como teto o céu.
Amar a vida
Desfrutá-la…
Inspirar fundo
Degustar aromas…
E olhar o céu
Diferente todos os dias
mas sempre lindo.
Outro amanhecer
que me traz novos caminhos a percorrer…
Que não me assustem as tormentas
porque são sempre passageiras.
Que os meus olhos se inundem de cores
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iluminando o meu olhar!
Que os meus ouvidos
oiçam os sons da natureza
transmitindo-me a sua serenidade!
Que a sua beleza
enobreça a minha alma
e eleve o meu espírito
para os mais nobres sentimentos!
Esqueço-me de tudo…
e permanecendo em silêncio
admiro a paisagem.
Quero ser parte dos elementos
da natureza que me rodeia…
Identificar-me com ela
e dar-me conta que a solidão não existe.
Quero sentir a brisa
que acaricia o meu rosto e me envolve
com uma delicada sensação de bem-estar…
Elevar-me enfim em pensamento
para bem longe – O INFINITO
e compreender o que valho…
Observar as nuvens brancas
que pintam o céu
como se fossem anjos nelas voando…
Não quero perder o mais maravilhoso:
VIVER!
E quando chegar o fim da jornada
sentirei que a paz infinita me envolve
e uma profunda alegria brilha no meu coração.
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Como teriam surgido os primeiros organismos
Em meio a tantas teorias científicas, como a das fontes
hidrotermais, a dos primórdios do gelo, a da panspermia, a das faíscas
da vida, a da argila… todas elas apresentam um conceito comum: a
idade da Terra é estimada em cerca de 4,5 biliões de anos e começou
a ser habitada há mais de 3,5 biliões de anos por micróbios, quando
uma crosta terrestre começou a formar-se com o esfriamento do nosso
Planeta.
Porém, de entre as muitas hipóteses que explicam a origem da
vida sobressai uma, a mais aceite, chegando à conclusão que na
atmosfera da Terra não havia Oxigénio e Nitrogénio, sendo o ar
composto de gases como Metano, Amónio, Hidrogénio e Vapores de
água.
Não havendo oxigénio, não havia uma camada protetora de Ozónio e
isso significava que além da luz visível, a superfície do Planeta era
bombardeada por raios ultravioleta e a temperatura bastante elevada.
Sob o efeito adicional de tempestades elétricas constantes e de grande
atividade vulcânica, o ar estava saturado de vapor de água, levando ao
surgimento das chuvas que, por sua vez, traziam os aminoácidos para
o solo quente, onde se combinavam uns com os outros para formar as
proteínas.
As chuvas persistentes provocaram o resfriamento da superfície
da crosta terrestre e a água começou a acumular-se nas partes mais
baixas, originando os mares primitivos, que acabavam por receber as
proteínas, formando um caldo oceânico, repleto de açúcares simples,
aminoácidos e nucleosídeos. As proteínas no meio aquoso
formaram gotículas que se fundiam em estruturas chamadas
COACERVADOS.
Naturalmente, outros compostos químicos começaram a
combinar com as proteínas, formando as NUCLEOPROTEÍNAS, que
seriam os primeiros “genes” isolados e que, ligados uns aos outros,
teriam formado os primeiros CROMOSSOMAS (fitas químicas
formadas pela junção de vários genes) presentes nos coacervados.
Com isso, começava a aparecer uma estrutura de PRÉ-CÉLULA.
Algumas proteínas evoluíram para a formação das ENZIMAS. Dessa
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forma, cada vez mais substâncias orgânicas passaram a participar da
estrutura dessas primitivas células. Iniciava-se a vida no planeta.
As primeiras células originadas há 3,7 biliões de anos foram as
PROCARIOTAS, que apresentavam incrível habilidade para se
desenvolverem e adaptarem. As profundas transformações do
ambiente possibilitaram o surgimento de um outro tipo diferente de
célula, as EUCARIÓTICAS.
Na célula procarionte, o material genético (DNA) está disperso
no citoplasma, numa região chamada nucleoide, sem presença de
membrana nuclear, não há compartimentos e o ribossoma é a única
organela presente. Representa o reino monera, formado por bactérias,
cianobactérias e arqueobactérias, todas elas simples, unicelulares.
Na célula eucarionte, as organelas são
estruturas altamente especializadas no desempenho de determinadas
funções. O material genético está associado a proteínas e representam
o reino protista, o reino fungi, o reino vegetal e o reino animal. Neste
reino, os seres são unicelulares, portanto possuem núcleo
individualizado, envolvido por membrana. Neste grupo incluem-se os
protozoários e as algas unicelulares.
ENERGIA PARA A VIDA
Os primeiros seres vivos, mergulhados no caldo oceânico
primitivo, tinham como recurso viver à custa das moléculas. Na
ausência do oxigénio, a utilização dessas moléculas devia ser feita por
fermentação, que libera gás carbónico. Com o tempo, mutações
permitiram que alguns indivíduos passassem a utilizar gás carbónico e
a luz solar, mas não dispunham de oxigénio. Desprendido pela
fotossíntese, o oxigénio passou a ser liberado em larga escala para a
atmosfera. Posteriormente, surgiram os seres aeróbios.
Com o advento do oxigénio, formou-se, nas partes superiores da
atmosfera, a camada de ozónio, que impedia a penetração da maior
parte da radiação ultravioleta, permitindo assim aos seres vivos
emergir e conquistar o ambiente terrestre, o ar e a superfície dos
oceanos.
Os cientistas conseguiram datar com precisão a época em que a
atmosfera terrestre foi dotada de quantidade apreciável de oxigénio -
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evento que modificou drasticamente a composição do ar e permitiu o
surgimento de formas complexas da vida. O evento teria ocorrido há
2,32 biliões de anos. Acredita-se que o aumento de Oxigénio tenha
sido causado pela ação de cianobactérias, seres fotossintetizantes que
convertem gás carbónico em oxigénio.
Nota – O trabalho foi realizado com a ajuda de apontamentos tirados
nas aulas de ASTROFÍSICA e leituras apropriadas sobre a origem da
vida.

Quando surgiu o primeiro humano?
Já sabemos há quanto tempo existe o Universo, a idade do
nosso Planeta e até temos uma boa ideia de quando surgiu a vida na
Terra. Mas quando é que nós, seres humanos, aparecemos?
Antes de entendermos o aparecimento dos humanos, é preciso
dizer que uma espécie é um cariótipo idêntico ou uma estrutura
cromossómica que representa vários seres, que são bem semelhantes e
que podem reproduzir-se juntos.
Para que dois seres sejam considerados de espécies diferentes,
eles precisam real- mente ser distintos. O responsável por essas
desigualdades é o ADN, que é um código que possui todas as
informações para criar um ser.
Com o passar dos anos, o ADN vai modificando-se. De geração
em geração sofre mudanças, que são tão pequenas que é impossível
notar, somente observando várias e várias gerações é possível ver as
mudanças que são causados por ele.
Na acirrada competição que os seres vivos travam pela
sobrevivência, prevalecem aqueles que melhor se adaptam ao meio
específico em que vivem. Dessa maneira as caraterísticas que
contribuíram para a sobrevivência de cada espécie são preservadas e
transmitidas para as gerações futuras.
Nós, assim como todos os outros seres que vivem neste planeta
atualmente, somos sobreviventes dessas mudanças de ADN ao longo
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de milhões de anos. Além disso, ainda existe a influência do ambiente,
alimentação, clima e outras coisas, que ajudam nessas transformações.
É por isso que existem tantos animais diferentes no mundo, pois cada
um foi-se adaptando ao ambiente, às necessidades à sua volta e às
mudanças do ADN.
A partir de observações e de estudos de material fóssil, e além
de experiências, os cientistas puderam traçar a linha de evolução dos
seres vertebrados, afirmando que teriam surgido do mar, de
organismos menores. Entre os primeiros vertebrados estariam os
peixes, em seguida os anfíbios, e na sequência os répteis, as aves e os
mamíferos.
Em algum momento dessa escalada evolutiva surgiram os
símios, que são os macacos. O dado mais antigo que se tem dessa
espécie é um fóssil do KENYAPITHECUS, datando 14 milhões de
anos. Acredita-se que esse possa ser o ancestral comum entre o
homem e os atuais macacos. Esse ser, da mesma maneira que os
outros, passou por milhões de anos de evolução, gerando novas
espécies que não podiam cruzar entre si. Uma delas acabou gerando o
que viria a ser os “homos” posteriormente.
Foi sucedido pelo AUSTRALOPITHECUS (cerca de 4 milhões
de anos atrás), contemporâneo do HOMO HABILIS, surgido há
aproximadamente 2,3 milhões de anos.
Há cerca de 1,5 milhões de anos, a espécie do HOMO
ERECTUS floresceu com postura e dimensões do cérebro próximas
das do homem atual. Acredita-se que o local da origem do “Homo
eretos” tenha sido a África centro-oriental, de onde ele teria saído para
povoar o mundo, chegando primeiramente à Ásia e à Europa.
Há mais ou menos 500 mil anos atrás, surgiu o HOMO
NEANDERTHALENSIS, que é considerado o primeiro ser humano
como nós conhecemos hoje. É claro que eles foram extintos, dando
lugar ao HOMO SAPIENS, surgido entre 400 e 100 mil anos atrás,
que é um dos últimos elos da corrente da espécie à qual todos nós
pertencemos. Suas origens ainda não estão totalmente explicadas.
Uma das teorias afirma que os seres humanos modernos
(HOMO SAPIENS-SAPIENS) evoluíram ao mesmo tempo a partir de
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populações primitivas da África, Ásia e Europa, misturando-se uns
aos outros geneticamente.
Os mais antigos fósseis já encontrados de seres humanos
modernos datam de 130 mil anos e foram localizados em África. E de
todas as espécies, o Homo sapiens-sapiens foi a única que se espalhou
e conquistou os 5 continentes do nosso planeta.
Baseando-nos, agora, nos períodos da pré-história humana, o
PALEOLÍTICO compreenderia os anos entre 4 milhões a.C. e 12000
a.C. e suas caraterísticas são os instrumentos rudimentares de pedra,
de madeira ou de osso, a arte rupestre, o nomadismo e a subsistência
baseada na caça, mas também voltada para a pesca e a coleta de
vegetais; no NEOLÍTICO, a Humanidade entrou num segundo estágio
da sua evolução cultural, entre 12000 a.C. e 6000 a.C., com a
descoberta da agricultura, que passou a ser a principal fonte de
subsistência. A agricultura levou ao sedentarismo, com as primeiras
tentativas de domesticação de animais e os utensílios multiplicaramse. Já não se tratava de simples machados de mão ou clavas, mas sim
de vasos, estatuetas, fusos e pilões. Surgiu também a cerâmica.
O sedentarismo teria permitido o aumento populacional e o
surgimento de organizações sociais mais complexas: - uma divisão
social do trabalho e uma especialização de funções; - poder
organizado com autoridades temporais e religiosas; - e, por fim, o
advento da escrita.
CONCLUSÃO - A evolução da espécie humana passou por diversas
etapas. Nestas etapas o corpo humano mudou muito, embora não
pareça. Ele mudou seu rosto, seu cabelo, seu corpo e demais atributos,
além de sua mente e genes. Mas isso continua ocorrendo na
atualidade, a evolução contínua, mas até agora não sabíamos para
onde estávamos a ir. Concretamente, o homem em 1.000 anos, não
terá nada a ver com a sua aparência atual.
Nota - O trabalho foi realizado com a ajuda de apontamentos tirados
nas aulas de ASTROFÍSICA e leituras apropriadas.
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O cirurgião que encontrou Jesus
no coração duma criança
Já lá vão muitos anos… mas ainda recordo, com muita
emoção, a história que minha mãe me contava para eu ser
bonzinho na vida. Nunca soube quem lha teria contado… mas
devo dizer que me norteou para sempre.
Era este o diálogo travado entre o cirurgião e a criança,
que tinha uma deficiência no coração:
- Amanhã de manhã vou abrir o teu coração - explicava o
cirurgião à criança.
E a criança interrompeu-o:
- Tu vais encontrar Jesus dentro dele?
O cirurgião olhou para ela e continuou:
- Eu vou cortar uma parede do teu coração para ver “a
ferida” que ele tem.
- Mas quando abrires o meu coração, encontrarás Jesus lá?
Voltou a criança a interrompê-lo.
O cirurgião voltou-se para os pais, que estavam sentados
em silêncio, e olhou-os com espanto. E dirigiu-se novamente à
criança:
- Quando eu tiver visto tudo o que não está bem,
planearemos o que fazer em seguida ainda com o teu coração
aberto.
- Mas tu vais encontrar Jesus no meu coração? A Bíblia
diz que Ele mora lá. Todos os que acreditam n´Ele dizem que
vive no coração. Então tu vais encontrá-Lo lá!
O cirurgião pensou que era suficiente e explicou-lhe:
- Depois da operação, digo-te o que encontrei no teu
coração. Fica combinado? Eu tenho a certeza que encontrarei
um músculo cardíaco danificado, baixa resposta de glóbulos
vermelhos e fraqueza nas paredes e vasos. E, só depois disso,
saberei o que posso fazer para curar-te.
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- Mas tu também vais encontrar Jesus lá dentro, não vais?
É a Sua casa, Ele vive lá, está sempre comigo.
O cirurgião fartou-se dos comentários insistentes da
criança, saiu e foi para o consultório. Começou a gravar os
estudos prévios para a intervenção: “Aorta danificada, veia
pulmonar deteriorada, degeneração muscular cardíaca massiva,
sem possibilidades de transplante, dificilmente curável.
Terapia: analgésicos e repouso absoluto. Prognóstico!?…
Fez uma pausa e em tom triste disse:
- Morte nos primeiros anos de vida.
Então, parou o gravador e perguntou em voz alta:
- Porquê acontecer isto com esta criança? Deus colocou-a
aqui, nesta dor, condenando-a a uma morte precoce. Mas
porquê?
De repente, Deus nosso Criador, responde:
- O menino, minha ovelha, já não pertencerá ao teu
rebanho, porque ele é parte de mim e comigo estará por toda a
eternidade. Aqui, no Céu, no meu rebanho sagrado, já não
sofrerá. Os seus pais, um dia, unir-se-ão a ele, conhecerão a paz
e a harmonia juntos e no meu reino e no meu rebanho sagrado
ele continuará a crescer.
O cirurgião começou a chorar intensamente, mas sentiu
ainda mais raiva. Não entendia as razões por que Deus criou
aquele menino e também o seu coração para morrer em poucos
meses.
E Deus respondeu-lhe:
- Porque é tempo de regressar ao seu rebanho. A sua
missão na Terra já se cumpriu. Há uns anos atrás, enviei uma
ovelha com dons de médico para que ajudasse os seus irmãos,
mas com tantos conhecimentos na ciência esqueceu-se do seu
Criador. Então enviei outra das minhas ovelhas, o menino
enfermo, não para perdê-lo, mas sim para que a ovelha perdida
há tanto tempo, com dotes de médico, voltasse para mim.
Então, o cirurgião chorou e chorou inconsolavelmente.
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Dias depois, após a cirurgia, o médico sentou-se ao lado
da cama do menino enquanto os pais estavam do outro lado, à
sua frente. A criança acordou e, murmurando, perguntou
imediatamente:
- Abriste o meu coração?
- Sim! - respondeu- lhe o cirurgião.
- O que encontraste? - perguntou o menino.
- Tinhas razão! Lá, reencontrei o teu Jesus.
Moral da história - Deus tem muitas maneiras para nos lembrar
que voltaremos para o Seu lado.

Saudade é o amor que fica
Durante os oito anos de estudos, em Roma, vivenciei
alguns dramas de crianças vítimas inocentes de cancro.
Com o nascimento da primeira filha de um casal meu
amigo, a Daniela, comecei a acovardar-me ao ver o sofrimento
das crianças até o dia em que um anjo passou por mim.
Meu anjo veio na forma desta criança, a Daniela, já com
11 anos, calejada por dois longos anos de tratamentos diversos,
manipulações, injeções e todos os desconfortos trazidos pelos
programas de químicos e radioterapias.
Mas nunca vi o pequeno anjo fraquejar.
Via-a chorar muitas vezes. Também vi medo nos seus
olhinhos, mas isso é humano.
Um dia cheguei ao hospital para a visita da tarde e
encontrei o meu anjinho sozinho, no quarto.
Perguntei pela mãe. A resposta que recebi, ainda hoje não
a consigo contar sem vivenciar profunda emoção.
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- Zio, - (era assim que me chamava) - disse-me ela - às
vezes a minha mãe sai do quarto para chorar escondida nos
corredores. Quando eu morrer, acho que ela vai ficar com muita
saudade. Mas eu não tenho medo de morrer, Zio. Eu não nasci
para esta vida!
E perguntei:
- E o que a morte representa para ti, minha querida?
- Olha, Zio, quando a gente é pequena, às vezes vamos
dormir na cama do nosso pai e, no outro dia, acordamos na
nossa própria cama, não é?
- É isso mesmo! - respondi eu já emocionado.
- Um dia - continuou ela - vou dormir e o meu Pai vem
buscar-me. Vou acordar na casa d´Ele, na minha verdadeira!
Fiquei com a voz embargada, e não sabia o que dizer,
chocado com a maturidade com que o sofrimento acelerou a
visão e a espiritualidade daquela criança.
- E a minha mãe vai ficar com saudades! - remendou ela.
Já triste e muito emocionado, contendo uma lágrima e um
soluço, perguntei à Daniela:
E o que a saudade significa para ti, minha amiguinha?
- Saudade é o amor que fica!
Hoje aos 78 anos de idade, desafio qualquer um a dar
uma definição melhor, mais direta e simples para a palavra
SAUDADE.
O meu anjinho, a Daniela, já se foi, há longos anos. Mas
deixou-me uma grande lição, que ajudou a modificar e a
melhorar a minha vida.
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Odília Raimundo (aluna nº 588)

Tudo começou quando o vi pela primeira vez...
Parecia uma bolinha de pelo, um pompom redondinho,
castanho claro onde brilhavam duas continhas negras, brilhantes
e irrequietas e no meio delas um narizinho rosado. A sair desse
novelinho agitava-se uma também irrequieta caudinha que não
parava de abanar.
Era o cãozinho que eu, há tanto, desejava ter.
Resolvi pôr-lhe o nome de Friend pois senti que seria o
meu amigo de todos os momentos.
À partir daí tornámo-nos inseparáveis.
Quando eu saía para o liceu, ele ficava à espera a ver-me ir
rua abaixo e quando me voltava para o olhar lá estava ele a
abanar a cauda como que a acenar -me. Quando sentia que eu
estava a chegar vinha a correr dar-me as boas-vindas. Sentavase, depois ao meu lado enquanto eu fazia os T.P.C a aguardar a
oportunidade de ir brincar comigo para o quintal.
Mas a minha felicidade não durou muito. Acabou por
adoecer e foi o primeiro grande desgosto da minha vida de só
onze anos.
Entretanto e para grande consolo meu, uma gata sem dono
que costumava habitar nos quintais da vizinhança e,
normalmente, usava o da minha casa como restaurante onde lhe
eram servidos os restos de peixe das nossas refeições, sim,
porque, nessa época não havia rações para os animais, nem
mesmo para os de estimação que se alimentavam dos restos e os
gatos gostavam de peixe!
Ora, essa gata resolveu vir usar a casinha de arrumos do
quintal de minha casa como maternidade e teve lá quatro lindos
bebés todos branquinhos.
A minha mãe recomendou-nos, a mim, à criada, ao
jardineiro e à Senhora Luiza, a senhora que nos ia lavar a roupa,
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à segunda-feira, que não incomodássemos a família de gatos e,
principalmente, não lhes pegássemos.
Muitas vezes, ouvíamos uns miados de reclamação dos
gatinhos ou da mãe..., era a criada que ia buscar um dos gatinhos
para ficar ao colo com ele e tantas vezes isso aconteceu que a
mãe decidiu ir-se embora e deixar as quatro criancinhas para
trás.
Claro que sem mãe, eu tive que tomar o seu lugar. A
minha mãe arranjou-me um
frasquinho com uma pipeta para
servir de biberão e eu
alimentava os
esfomeados
bichinhos.
O pior era à hora de
almoço em que eu vinha a
correr comer à pressa e, ainda,
dar os quatro biberões.
Um dia, depois de ter
cumprido a minha tarefa e ter
três bebés a dormirem como uns
anjinhos, um chorava como um
desalmado! Peguei nele e fiquei
espantada ao ver que estava
«esticadinho» como se a sua
barriga estivesse vazia. Mas...eu
dera os quatro biberões.
Peguei, então, nos outros um a um: barriguinha cheia,
outra barriguinha cheia, mas o terceiro com uma barriga que
parecia ir rebentar!
Conclusão: com a pressa, eu dera duas vezes comida a um
e o outro ficara sem refeição!!!
Por pouco, não cheguei atrasada à minha aula da tarde,
porque tive que reparar o meu erro!
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Em jeito de Diário, uma breve partilha…
Poderia ser apenas um gira-discos a tocar um velho vinil, a
riscá-lo com a sua agulha e diabruras de uma criança, que
insistentemente ouvia uma música e queria repeti-la. Ao fundo,
ouvia-se uma voz a dizer ‘Ainda risca isso tudo! Cuidado com a
agulha!’. Poderia ter sido uma criança desconhecida ou tantas
outras que nesta altura, se divertiam com aquele escorregar da
agulha sobre o disco, mas não teria o impacto que tem agora, se
esta criança não fosse eu.
A voz ao fundo, tinha um timbre único, uma forma de
estar na vida que me atraía constantemente e ainda o faz, a voz
da minha mãe. E com o fechar dos olhos, ainda a ouço tão bem.
Tornou-se o meu mais real em tempo de passagem sem toque
físico, mas com um toque na alma, o que será alma? Bem, uma
discussão para algures ou nenhures.
Seria um gira-discos se pelo Brasil, não fosse uma vitrola.
O que importa uma palavra, diante de tanto significado? Neste
caso, nada. Todos os dias havia música, todos os dias havia algo
que ficava nas minhas memórias e hoje fazem parte do que me
construo em cada momento. Naqueles tempos, havia música
italiana, francesa, brasileira e tantas outras. Havia muitas
conversas com músicas que ficavam de fundo a colorir esta
pintura dos meus tempos do passado. Agora ao pensar, tenho
telas tão bem pintadas e coloridas, coloridas pelo conhecimento
da minha mãe que sabia colorir como ninguém a minha
existência.
Tínhamos uma coleção que muito nos orgulhava, recordome de ouvir a história de cada disco. Aquela coleção, que os
sucessivos empréstimos, fez o favor de alterá-la completamente,
até chegar ao vazio completo.
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Recordo-me que o cantor Roberto Carlos trazia em si uma
grande responsabilidade, tinha músicas que faziam parte da
história de amor dos meus pais. Os ‘Detalhes’ repetiam-se agora
e ‘Outra vez’, numa tentativa de se perguntar ‘Como vai
você?’ com uma vontade enorme de que ‘O Portão’ se abrisse
para que se pudesse voltar com a certeza de que aquele seria o
lugar, com uma voz que cantarolava ‘Eu tenho tanto para lhe
falar, mas com palavras não sei dizer, como é grande o meu
amor por você’. E foi assim, com pinturas de cenários da vida
real que a tela da minha existência continua a ser formada.
Eu poderia contar-lhes outras histórias, mas acabei de
imaginar que o ‘Calhambeque’ espera por mim.
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Recordações!
Recordações são fragmentos imutáveis do passado que se
tornam presentes, qual janela que se abre impetuosa, quando a
nossa máquina do tempo os chama e os envolve em mantos de
alegria ou sofrimento.
O tempo é um bom conselheiro, um apaziguador, um
suavizante das perdas de quem passou ao nosso lado,
intersetando história que nunca ficará perdida.
A água sacia, limpa, rejuvenesce e ajuda a joeirar na
medida certa!

Água fonte de Vida
(Fevereiro/2018)

Águas que correm em fúria
Em grito de liberdade
São como o suor dum corpo
Banhando tempo, saudade
Águas que são transparentes
Mostram-se em todas as cores
Água que brota dos olhos
Solta-se a cobrir as dores
Águas dos rios, dos mares
Água estável ou revolta
Aquela que lança espuma
Pinta de branco, vai solta
A água dada a beber
É vida em tons esperança
Cada boca onde ela cai
Vai guardá-la como herança

Sou mãe d’água, estou aqui
Venho de longe ou de perto
Corro por vales, por montes
Percorro o caminho certo
Envolta em gotas de prata
Sou grata à natureza
Vou-lhe saciando a sede
Ela mostra-se em beleza
E nas águas do meu rio
Eu me entrego e me deito
Num abraço sedutor
Banhando sons no meu peito
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Um ano de ausência
(Dezembro/2017)

Contei cada dia o tempo
Cada mês, cada momento
Um silêncio sem regresso
Contei um ano de ausência
Sabor a falta, carência
Vida finda sem progresso!
O tempo é curta miragem
Sem destino, sem paragem
Sem pena, mágoa ou tristeza
Sem controlo, sem medida
Onde o ser fica em guarida
Na muralha da defesa!

Sinto dor dentro, um vazio
Um calor sentido frio
À flor da pele emoção
A desordem, impotência
Tempestade, turbulência
Alvoroço, agitação!

Moras num templo sagrado
Na minha mente guardado
Em saudade, inquietação
Quero lembrar-te em grandeza
Recordando a subtileza
Dum tesouro coração!

Choro-te quando te penso
Num mar lágrimas imenso
Onde meus olhos se afogam
Sei que me falta encontrar
Dentro de mim o lugar
Onde as perdas se acomodam!

E quando for ter contigo
A esse destino abrigo
Onde a luz suplanta a dor
Quero ser anunciada
E levar obra criada
P´ra enaltecer o AMOR.
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Recordações são Varandas
Foi ontem! Foi ontem que os conheci e que te conheci, Foi
ontem que te amei – e estamos ambos velhos! O tempo – não sei se o
tempo existe… Pelo menos não decorre com regularidade. Custa
muito a passar até certa idade, e depois, atropela-se, desaparece,
escoa-se, some-se. E o que me impressiona mais não é o tempo, é a
distância. Há uma coisa monstruosa que nos leva e empurra, e as
figuras e os factos apagam-se pouco e pouco. Tu ainda conservas…..,
In “ Se tivesse de recomeçar a vida “ - Raul Brandão

***
Varandas incrustadas no mais recôndito do nosso âmago, a
que volta e meia tropeçamos no calcorrear do esmorecer da vida.
Como num espelho retrospeto que para dentro olha,
recorrentemente escarrapachamo-nos em busca de uma outra
nossa vida esvaída na caixa do tempo, e que, intermitentemente
surge a coexistir com o efémero do quotidiano, e se revolvem cá
dentro num aconchego côncavo e doem, doem, num doce doer.
Todos temos a nossa varanda. A minha é numa terra sobre
o Índico, como um dia a designou Eduardo Lourenço. E o que
ficou foi ternura. Pode-se nutrir esse sentimento por uma terra?
Vive-se ou trilham-se caminhos que nos sonham? Vê-se menino
e transparece por ele toda a envolvência do lugar que o viu
nascer. Dela chegam imagens como num filme. Brinca num
baloiço, e o movimento das pernas (para trás, para frente, para
frente e para trás) surgem ao ritmo das recordações que por ele
perpassa. Vê-se empoleirado numa amoreira em convivência
com a passarada multicor que debicavam as amoras em
chinfrineiras melodiosas. Com os amigos a surripiar mangas a
pedrada das mangueiras dos quintais dos vizinhos. Em frágeis
canoas a navegar por enviusadas reentrâncias do mar que
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rasgavam os matagais em meandros, afugentando as alvas
garças. Ou em tropelias por cima das dos colmos das palhotas
em acrobacias perigosas. Os momentos de antanho, chegam
assim sem sobreaviso e instalam-se independentemente da sua
vontade. Como o amor por vezes, esse sentimento inculcado na
mais íntima fronteira de cada um com contornos arredondados
como as ancas de uma mulher, as linhas curvilíneas da
configuração dos astros, da esfera celeste, dos troncos das
árvores. Tudo obedece ao eterno retorno, o tempo e o amor,
ambos acabam no seu recomeço, é circular.
Circular tem ele necessidade naquele momento. Precisava
de andar, andar ver o mar e esquecer-se. A nostalgia das
memórias como um chamamento remetia-o para a marginal,
para o passadiço defronte ao oceano com a serra ao fundo a
esbater-se. Só aquela natureza intacta de mar, céu e serra que a
visão abrangia enquanto caminhava o acalmava e lhe atenuava
as saudades. O encanto recomeçava ao som da maresia contra as
rochas, com os voos rasantes das gaivotas que o acompanhavam
e do cheiro intenso a mar. E então, todos os sentidos se
apuravam, tudo revia e meditava, e a serenidade invadia-o.
Será que iria cruzar novamente com o velho que olhava o
mar…
***
Mas varanda! Sabemos, é a transição entre o espaço
interior e o espaço exterior em que nos debruçamos ao alcance
de panorâmicas.
Para Tomasse (personagem anfíbia do texto) imagine-se, a
mais bela varanda até poderia ser para a cidade, com vista
panorâmica sobre o Tejo, numa zona histórica, a partir do topo
de um edifício em pleno centro da capital. Ou, as de uma casa de
campo, por onde se alcançasse uma paisagem luxuriante, com
rios a espreguiçarem-se ao fundo das colinas e um sol alaranjado
no poente.
Enfim, cada um têm a sua varanda para:
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Mas pode alguém ser varanda?
Tomasse, afirma que sim. Da sua casa (ele próprio),
sempre virado ao sul, ao mar, lhe* chegam fragrâncias da
omnisciente terra.
Fazia já algum tempo nos passeios junto ao mar, que
observava aquele homem com os olhos fixos horas a fio num
ponto algo indefinido para lá do oceano, e que por vezes pegava
num livro ou rebuscava escritos numa folha poisada ao seu lado.
Tomasse, parecia uma figura tirada de um livro de ficção.
Todas as raças caberiam na sua fisionomia. De estatura mediana,
sua tez era morena, pele de índio, avermelhada, macia, oleosa,
com uns olhos verdes profundos, rasgados como os orientais,
nariz achatado, o cabelo, algo encarapinhado, negro, polvilhado
de branco pelo vergar da existência.
Um dia, e hoje foi o dia, reencontrei-o, parei junto dele, e
perguntei-lhe.
- O que te diz o mar Velho, que te segreda o vento?
Primeiro olhou-me com espanto, depois inclinou
ligeiramente a cabeça, levou a mão direita em concha à orelha e
respondeu com outra pergunta.
- Ouviu?
- O quê? - retorqui.
- Os batuques senhor! Os tambores hoje estão fortes.
Depois, ao estranhar a minha interjeição, disse num tom
de voz cansada.
- Sabe! Senhor. Quando já só queremos olhar para dentro,
estamos sempre a regressar a uma varanda. Agora, só me lembro
mesmo da minha cubata sob um embondeiro, dos parentes em
redor da fogueira, das noites longas sob milhares de estrelas
tremeluzentes ao alcance do estender do braço, da floresta
pejada de coqueiros, do chilrear dos pássaros, dos bichos das
savanas, dos matopes 1) e terra vermelha, das fortes chuvadas
que vinham e iam com o vento, do cheiro a terra molhada
fecundada, das gordas nuvens brancas paradas lá no cimo em
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desvario, do cacimbo 2) das manhãs, da machamba 3) que me
garantia o sustento. É isso que o mar me traz, é disso que o
vento fala, para me fazer sonhar.
Ao aperceber-se do meu interesse pelo livro que tinha
entre mãos, a voz tremeu.
- * “A Varanda de Frangipani”. É de um conterrâneo lá da
Terra. Ele me faz viajar também. Minhas revisitadas vivências,
sobram das palavras dele. O livro é uma janela abrangente da
minha gente, da ilha, do mar.
- Mas também escreve?
Tomasse disse ao olhar para a folha solta escrevinhada.
-É um poema! Brejeiro mas é meu, quer ouvir?
Após o meu assentimento, levantou-se a custo do paredão,
girou sobre si e defronte para o oceano aberto declamou-o
gesticulando como se o fizesse para um auditório.
Há um sítio,….
Há um sítio por onde caminho
e me leva num tapete verde
a recônditos do meu esquecimento
E oiço músicas… do alto da minha varanda.
Há um sítio
no meu esquecimento
a que me encontro a lapsos de tempo
e por caminhos me transporta
E carícias toco… no fundo do meu ser.
Há um sítio
por onde o vento bate
e me leva em ondas verdes
a cálidos mares, finas areias
E espumas alcanço… esbatida no tempo.
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Há um sítio
que me agarra a céu aberto
e aprisiona a terra de lânguas
coberta por nenúfares.
E odores recolho … a perfumar existências
No vácuo da minha varanda.
Tomasse.

-Bonito poema o seu, deve ter muita saudade da terra.
Tomasse, aparentava naquele momento ter todas as idades,
não era o tempo que passava por ele, era ele que passava pelo
tempo. Após longo silêncio a olhar-me diretamente nos olhos,
perguntou.
*- Me fale Senhor, é a gente que escolhe o sítio de
nascença, nós já viveu no paraíso e esqueceu?
- Por vezes Tomasse, paraísos são só infâncias, aí o mundo
pertence-nos, mas a vida encarrega-se na sua fragilidade de a
fragmentar, de a diluir no espaço e no tempo. Tá-Tá4),
Chamuar5).
Com uma fraterna palmada nas costas, mista de resposta e
cumprimento, afastei-me refletindo sobre a diversidade das
varandas que cada um carrega, ainda a tempo de ouvir o lamento
sumido de Tomasse – Aiiii! Mãe África.
NOTAS:
1) Matopes – Lamas, 2) Cacimbo – Nevoeiro, 3) Machamba - Horta
4) Tá-Tá - Modo dos Moçambicanos se despedirem (Chau, até amanhã)
5) Chamuar - Amigo
Obs. ->* Há frases mal escritas propositalmente (tentei imitar a fala dos
naturais da Terra). Outras, por incapacidade mesmo.
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Homenagem
Nasci na Beira há seis décadas. A cidade foi quase
destruída na sua totalidade pelo ciclone “ Idai”. Aqui fica uma
pequena homenagem ao lugar que me viu nascer como digo no
meu conto.
Fernando Pessoa, ele que também andou lá por perto
daquelas bandas escreveu: “ Deus quer, o Homem sonha, a obra
nasce”.
E o Homem Português pela fibra de que é feito quis.
Edificou uma cidade num local improvável, sobre pântanos e
abaixo do nível da água do mar. Deram-lhe o nome em
homenagem a um Príncipe Português, que teimosamente
manteve o nome após a independência do País.
E numa Terra já martirizada e injustiçada, os deuses
zangaram-se também pela incúria dos Homens. Agora, suspenso
da “varanda” em que me debruço é sobre escombros. Mas sei
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TANGO
Esvoaça ave negra
cerra os olhos
e em bico de pés
Plana.
Enlaça-te vá, aprisiona-te
e em rodopios voa
gracioso pássaro
Entrelaçados membros
não te tolhem os movimentos
Desnudam-te
Oscila vá, contorce-te
e em maravilhadas elipses
poemas pela pista esculpe
Tua dança
pelo salão galopa
teu cabelo
crinas ao vento
“Médium-na-te” ave negra vá,
Incorpora frações da passada
e na leveza esfuma-te
Etereamente
captarei tua imagem
e visões recuperarei
ao voltar a este chão.
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A Boneca
"Há poucos brinquedos na minha vida, mas (…) a minha infância
está cheia de sol, cheia de água."
Eugénio de Andrade,
"A Pulsação do Olhar" , in Um Olhar Português, p.82,

É assim que recordo a minha infância.
Mas não será totalmente justo. Tive, é quase certo, muitos
brinquedos, mas não me lembro de nenhum em especial.
Ou melhor, lembro- me de uma
boneca que o meu pai me comprou em
Espanha, numa viagem que teve de
fazer a alguns países da Europa. Eu
devia ter uns cinco anos e a boneca era
do meu tamanho. Dava-se-lhe a mão e
ela andava. Enfim, um prodígio dos
anos 50.
Nunca gostei muito de brincar
com bonecas porque não tinha irmãs
ou primas da minha idade que
interagissem nos jogos "agora sou a
cabeleireira...", jogos de "faz de conta",
como vi, mais tarde, as minhas filhas
fazerem. Mas desta em especial,
lembro-me pelos piores motivos.
Estava sempre escondida para eu
não a estragar. De uma das poucas vezes que mexi dela, ao fazêla andar comigo, parti-lhe um braço.
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A minha mãe chorou tão copiosamente, que não sei o que
aconteceria se o braço partido fosse o meu.
Não houve bonecas na infância da minha mãe.
Parafraseando o poeta, "a minha vida está cheia de sol,
cheia de água." Andar de triciclo e, mais tarde, de bicicleta,
subir às árvores, andar de baloiço (às vezes improvisado), saltar
à corda, nadar, estar na praia, jogar basquete - foram as minhas
distrações favoritas. O sol e o mar, as minhas primeiras paixões.
Outra das minhas paixões foi a leitura. Eram os momentos
de pausa, de intimismo. O meu pai era livreiro e, na infância,
terá havido
poucos livros
que eu não tenha
lido. Não me
lembro de
autores
portugueses de
livros infantis.
Lembro-me da
Condessa de
Ségur. Lembrome da Enid
Blyton com a sua
série de
aventuras de Os
Cinco, que serviram de inspiração a milhares de publicações
destinadas ao mundo infanto-juvenil (Os Sete, Uma Aventura...,
O clube das sete chaves, Triângulo Jota etc...).
E lembro-me das muitas lágrimas que chorei com a
Princesinha ou o 0liver Twist.
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As meninas
Entrei para a escola, em Lourenço Marques, em 1952. O
estabelecimento, como todos os outros desta época, tinha uma
secção feminina e uma masculina. Na minha turma quase só
havia crianças brancas. Na área da cidade onde a escola (de que
não me lembro o nome) se situava, não habitavam negros.
Quando acabei a 4a classe (hoje 4o.ano) tive de fazer um
exame. Havia três hipóteses, um pouco de acordo com o que se
pretendia para o futuro: exame da 4ª classe, exame de admissão
às escolas comercial e industrial e exame de admissão ao liceu.
No dia do exame tenho ideia de os meus pais estarem mais
nervosos do que eu. No intervalo da prova, que durou toda a
manhã, lá estavam eles, como tantos outros pais. Um lanche
bem ao meu gosto para me animar e um sem fim de perguntas.
Entre elas "Há muitas meninas na tua sala?". Respondi de
imediato: "Não, meninas sou só eu. As outras são pretas.”
Juro que não entendi o ar atrapalhado, envergonhado,
mesmo, do meu pai e a discreta reprimenda que me deu. Afinal
o que tinha eu dito que não se ouvisse a toda a hora, em todo o
lado?
Nós eramos os brancos. Eles os pretos. Eu não estava a
inventar nada...
Ironia do destino. Meses mais tarde, já no Liceu, conheci a
Clara. Não era uma “menina branca” como eu, era negra. E
alegre, divertida, efusiva. Muito diferente de mim, veio a ser, em
pouco tempo, a minha melhor amiga. Juntas fizemos todo o
percurso escolar até concluirmos o curso de Românicas na
Faculdade de Letras de Lisboa.
Vivemos, sucessivamente, no mesmo lar, no mesmo
quarto alugado, em apartamentos vizinhos.
Quem, senão a Clara, podia ter sido a madrinha da minha
primeira filha?
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A aurora boreal
Um fogo-de-artifício natural que vai rasgando os céus e
um forte trovão mais ou menos próximo. É assim que recordo as
tempestades tropicais que acompanharam a minha infância.
Sempre me deslumbrou este espetáculo da natureza.
Tinha por isso muita dificuldade em perceber o medo que
via no rosto dos meus tios, homens e mulheres recém -chegados
a África. Eu, nascida em Moçambique, via, desde que me
lembro de existir, este e outros fenómenos naturais com
crescente fascínio.
O uivo do vento, as chuvadas inesperadas e rápidas, o mar
encrespado, tudo tinha uma dimensão imensa, pelo menos na
recordação que me ficou desse tempo.
Mas, num fim de tarde, na década de 50 (não sei
precisar a data), conheci, pela primeira vez, o pânico
perante um fenómeno que nunca mais voltei a ver. Pouco a
pouco tudo foi ficando amarelo à minha volta – pessoas,
casas, carros. De tanto ouvir falar no fim do mundo,
acreditei que tinha chegado a hora.
Felizmente tinha chegado a hora, sim, mas do meu pai
regressar a casa e, muito tranquilamente, explicou-me que
estávamos a assistir a uma aurora boreal. Se me explicou o
que era, não me lembro, se ele próprio sabia muito sobre o
fenómeno, duvido. Sei que me tranquilizou a ponto de irmos
os dois (a minha mãe, à cautela, ficou em casa) ver o
espetáculo para junto do mar.
Do susto ao deslumbramento, foi assim que eu vivi a
aurora boreal.
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Crianças e cães
Lamento ver tantas crianças com medo de cães, gatos ou
até passarinhos. Acho que vivem privadas da pequena relação
que ainda lhes resta com a natureza. Conhecem tudo através da
lente virtual.
Eu própria sinto pena de ter medo de vacas, de cabritos, de
porcos, de patos... de tantos outros animais que gosto de ver,
mas a uma distância adequada.
Creio que há uma certa vergonha de alguns adultos
quando se desculpabilizam com o "Eu até gostava de cães...,mas
fui mordido em pequeno e nunca me libertei do medo". Não é
vulgar os cães andarem por aí a morder um sem número de
criancinhas. O medo advém da falta de contacto, do
desconhecido cujo comportamento é imprevisível.
Eu nunca fui mordida por uma vaca ou por um porco, no
entanto, tenho medo deles, porque não os conheço. Não
compreendo as suas reações, não sei o que lhes agrada ou os
irrita.
Curiosamente já fui mordida por um cão. Tinha seis anos e
estive a brincar com uma cadela pastor alemão, cujos donos
tranquilizaram os meus pais sobre a docilidade do animal.
Interrompi a brincadeira para ir almoçar e quando quis reatar o
convívio, o animal, que estava a comer, atirou-se a mim, furioso.
A fera soltou-se, a defender a comida. Só tive tempo de deitar as
mãos à cara.
Felizmente, porque as marcas nas mãos ainda cá estão a
recordar o evento.
Gritei e chorei de medo e ofensa. Não conseguia perceber.
Eu gostava tanto dela, tínhamos brincado tão bem... por que é
que ela me fazia aquilo? Felizmente o meu pai, que gostava
tanto de cães como eu, acalmou-me e explicou-me que nunca se
mexe num cão que esteja a comer. Atacar é a forma que têm de
"dizer" que a comida é deles e não admitem intrusos a perturbar
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a refeição. Foi uma atitude inteligente do meu pai, uma
explicação convincente até para uma criança pequena e devo-lhe
esta estreita legação com os animais, que nunca chegou a ser
abalada.
Com o passar dos anos fui aprendendo muitas outras
precauções a ter na relação com os cães. Tenho a pretensão de
que sei ler nos olhos deles se desejam ou não uma aproximação,
se confiam ou não em mim e nas minhas intenções. A cautela
não é sinónimo de medo, mas de bom senso.
Há cerca de quarenta anos que tenho cães e/ ou gatos em
casa. Frequentemente dois cães. A relação com eles é diferente
conforme o temperamento de cada um. Mas cada perda foi um
sofrimento inexplicável. De cada um ficou uma memória sempre
reativada pela comparação com os outros e uma saudade que
nem um novo amor consegue superar.
Fiz e tenho feito tudo o que me é possível para transmitir
aos meus filhos e netos o carinho e respeito pelos animais, mas
também cautelas elementares.
É, não duvido, uma aprendizagem para a vida.

Fotos de Vera Batista
(profª. na USCQAL)
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O Santa Maria
Todos os anos, nas minhas férias de Verão, que em
Moçambique eram em Janeiro, íamos, eu e os meus pais, a
Joanesburgo, na África do Sul.
A 22 de Janeiro de 1962, acordámos com a notícia de que
Henrique Galvão chefiara um assalto ao paquete português
Santa Maria. Os objetivos dos revoltosos não foram alcançados,
mas conseguiram chamar a atenção do mundo para a ditadura
que vigorava nos países ibéricos.
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Foi uma bênção para o meu pai, opositor ferrenho do
regime salazarista, encontrar -se fora de Moçambique. Enquanto
a comunicação social moçambicana, pouco ou nada referia sobre
o assunto, os jornais sul-africanos contavam todos os
pormenores que iam sendo conhecidos.
Como o meu pai sabia pouco mais do que nada de inglês e
a minha mãe não estava para ler tudo quanto aparecia nos
“media” sobre o assunto, mal ou bem lá fui traduzindo as
informações de que o meu pai estava sedento.
Quando, no final do mês, regressámos a Moçambique
fomos sujeitos, na fronteira, a uma revista como nunca antes
acontecera. Mala a mala, saco a saco, nós próprios, tudo foi
minuciosamente revistado. O que procuravam não sei. Mas
ainda me lembro da revolta que senti por esta invasão da nossa
privacidade, quando tinha a certeza que não tínhamos nada que
lhes interessasse. Revolta ainda maior por revistarem até a
minha irmã, na altura com 4 anos.
A dado momento os agentes ficaram manifestamente
satisfeitos. Tinham encontrado um “single” do Elvis Presley que
eu comprara em Joanesburgo.
Apreenderam o disco por não terem ali forma de ouvir o
seu conteúdo. A minha fúria atingiu o rubro. Levava o “single”,
recém-editado, para fazer inveja às minhas colegas pois só
muito mais tarde chegaria a Moçambique. Acabavam de me
roubar o disco e a glória.
A desarrumação que provocaram na bagagem, irritou toda
a gente, sobretudo a minha mãe. Mas, a bem dizer, com o meu
disco ninguém se importou muito. Acho que o meu pai até se
divertiu ao imaginar a desilusão dos parvos, pois não era decerto
o Elvis que eles esperavam ouvir.
Semanas mais tarde, recebo em casa uma encomenda. Era
o tal disco, agora já sem o desejado impacto, mas com um
bilhete que hoje lamento ter sido rasgado pelo meu pai. A
missiva era breve: "Com os cumprimentos da PIDE".
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No lar alentejano
A Clara eu e vivemos cerca de dois anos (1964 e 1965)
num lar. Um lar de freiras, concebido para acolher jovens
universitárias que vinham do Alentejo para diversas faculdades
de Lisboa. Apesar de as alentejanas terem prioridade nas vagas,
não sei se seriam em maioria, o que aliás é irrelevante.
O que é curioso é que tendo convivido tanto tempo com
essas colegas, frequentando algumas a mesma faculdade ou até
o mesmo curso que eu, nunca me tenha sentido verdadeiramente
próxima de ninguém.
Não sei como fomos parar a uma residência alentejana,
mas, provavelmente alguém no-la aconselhou, a mim e à Clara.
Recordo-me vagamente que o ambiente era agradável. O
meu quarto tinha como hóspedes, além de mim, duas raparigas
de aldeias próximas de Castelo Branco. Cheguei a ir passar
alguns dias de férias de Natal ou Páscoa a casa de uma delas.
Dávamo-nos bem, mas, passados estes anos, já nem sei como se
chamavam.
A falta de fortes laços entre mim e as outras jovens da
casa, creio, hoje, que se devia a diferenças socioculturais difíceis
de ultrapassar aos dezoito anos.
Recordo, por exemplo, que uma das residentes tinha dois
quartos alugados para não ter de os partilhar com ninguém. A
iniciativa não era dela, mas da família. Órfã de mãe, fora criada
por duas tias solteiras e beatas que vinham com frequência de
Beja a Lisboa para controlar e mimar a menina Nas semanas em
que não vinham, mandavam o motorista com um cabaz com
pão, queijos, bolos... enfim, especiarias alentejanas . Imagine-se
como ficaram dispendiosos os estudos desta rapariga.
Acrescente-se desde já que, de todas as estudantes do lar,
só eu, a Clara e poucas mais acabámos os respetivos cursos nos
cinco anos previstos. Não éramos nem mais nem menos
inteligentes do que as outras. Éramos estudantes e era por isso
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que ali estávamos, para estudar. A maioria das jovens
alentejanas estavam matriculadas na Universidade para arranjar
namorado, ou para estar mais próximo do namorado que já
frequentava a faculdade ou ainda porque ficava bem ter alguma
cultura, particularmente a nível das línguas. Objetivos que nos
pareciam um tanto estranhos.
Mas, o mais espantoso era a riqueza que estas nossas
colegas ostentavam. Não era pretensiosismo, não era snobismo,
era simplesmente natural. As famílias eram grandes
proprietárias do Alentejo, na sua maioria, e os filhos usufruíam
de tudo o que a maior parte dos portugueses de classe média
nunca chegava a alcançar.
Nós, a Clara e eu, filhas de África, onde, segundo a
perspetiva de quem vivia no continente, existiam as árvores das
patacas (era só abaná-las e o dinheiro caía), nós, dizia, nunca
..
l
tínhamos visto jovens com tanto poder de compra.
Recordo-me de uma moça de Serpa, ter ido uma tarde à
Loja das Meias (estávamos em 1964, só havia comércio
tradicional) comprar um vestido para uma festa a que ia com o
namorado. Custou-lhe oito contos, o equivalente a oito meses de
mensalidade no lar. Acho que nem sabia que havia vestidos tão
caros. Fiquei tão pasmada, que nem me lembro se o vestido era
tão espantoso como o preço.
A partir de Maio começava o reboliço da preparação do
"enxoval" (a expressão era delas) para a praia. Não podiam
repetir o que já fora usado no ano anterior porque os
frequentadores eram os mesmos e estariam atentos a esse
pormenor.
Para a Clara e para mim, que tínhamos praia, em
Moçambique 10 meses no ano, tudo isto nos parecia anedótico.
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Habituadas a uma educação muito mais influenciada pelos
ingleses da África do Sul do que pelo Portugal europeu, a forma
como aqui encaravam o namoro na altura era, para nós, mais
inconcebível ainda.
Uma das minhas colegas de quarto levantou-se um dia
eufórica porque fazia um mês que namorava com o?. Pergunteilhe qual a importância desse prazo e, atónita, ouvi-a dizer que a
partir desse dia já podiam andar de mãos dadas. Não me lembro
quantos meses eram necessários para chegar, por exemplo, a um
beijo, mas, seguramente vários e contados a rigor.
Estes rituais eram-nos completamente desconhecidos. Já
ouvira falar do pedido de namoro formal ao pai da rapariga ou
da festa de noivado que precedia o casamento e nada mais. Em
boa verdade também não sei se os rituais que regiam a
progressão no namoro era "fenómeno" ligado a famílias de
classe média alta (ou muito alta) ou se era uma prática
transversal à sociedade da época.
Recordo ainda outro episódio em que uma colega passou
por um desgosto e uma vergonha imensos, porque o namorado
de longa data a deixou por ela ter cedido em ter relações sexuais
com ele antes de estarem casados. Foi posta à prova e depois
humilhada como se tivesse passado à prostituição. Embora mal a
conhecesse, lembro-me de ter sentido uma revolta imensa.
Recordações de um mundo que me era e foi sempre
estranho.
Lições desses anos? Talvez muitas, de exemplos a não
seguir.
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A cultura do "honête homme"
No meu primeiro dia de aulas na Faculdade de Letras de
Lisboa entrei para um enorme anfiteatro onde, segundo o
horário, tinha aula de Cultura Clássica. No estrado, lá ao fundo,
um senhor (soube depois que era o Padre Manuel Antunes)
falava, falava, falava... Eu procurava seguir a sua exposição.
Minutos depois, desisti. Não conseguia perceber rigorosamente
nada.
Convenci-me de que me tinha enganado na sala, de que
aquela seria uma aula do 5.º ano. Mas pareceu-me incorreto sair
a meio de uma sessão e lá fiquei a olhar para as centenas de
alunos que ali estavam.
Afinal não havia engano nenhum. O que me faltava, como
ouvi o professor lamentar várias vezes comentando as nossas
dificuldades, era uma cultura geral que me permitisse
acompanhar o seu discurso universitário. Por palavras suas,
faltava-nos a cultura do "honnête homme".
Ainda hoje não sei, exatamente, o que esse conceito
abrangia, mas reconheço que havia razões para se ficar
estarrecido com a nossa ignorância
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O autocarro
Em Novembro de 1963, tinha dezassete anos e deixei a
casa dos meus pais para vir frequentar a Universidade. De
Lourenço Marques (hoje Maputo) para Lisboa. Não foi só a
distância no espaço que me afetou. Foi, também, o dia-a-dia
numa cidade que me era completamente desconhecida.
Pequenos episódios, de importância relativa, vêm-me
frequentemente à memória. Hoje fazem-me sorrir, na altura
fizeram-me chorar.
No primeiro dia de aulas, quando saí da Faculdade de
Letras, segui as recomendações que me tinham dado: para
regressar à Av. 31 de Janeiro, em Alvalade (onde vivi
temporariamente). Tinha de apanhar o autocarro X, cujo número
já não recordo. Apanhei-o, de facto, e o primeiro contratempo
foi com o cobrador. Pedi-lhe um bilhete de um escudo e
cinquenta centavos (era a quantia que me tinham indicado) e ele,
para grande espanto meu, ficou irritado.
Devia pedir, como toda a gente, um bilhete de 15 (1$ 50)
em vez de estar a "brincar" com o seu trabalho. Queria dizer-lhe,
no meio da sua azáfama e irritação, que tinha vindo de África,
que não conhecia alguns hábitos lisboetas e não estava a "gozar"
com ninguém!!! Eu tinha tudo isso para lhe dizer, mas não disse.
Servia de alguma coisa?
Se esta "injustiça", presenciada por vários passageiros, me
deixou humilhada, quase a chorar, quando cheguei ao fim da
linha, desabei. Apanhara o autocarro certo, mas a fazer o
percurso contrário: Alvalade - Rossio.
Fiquei especada na Praça do Rossio, como se tivesse
aterrado em Marte.
Alguém me ajudou, decerto, e mais de uma hora depois de
ter saído da Faculdade cheguei a Alvalade. Cheguei a casa,
infeliz, desamparada e com dois bilhetes de 15.
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O Ardina
Uma simples palavra pode evocar uma história. Pode
mesmo fazer reviver uma época.
Há dias li uma crónica do
Ferreira Fernandes que já nem sei
do que tratava. O que me
despertou realmente a atenção foi
o título – “O ardina”.
Tinha esquecido
completamente como era divertido
ouvir o pregão de alguns ardinas.
As suas vozes de meninos já
sabiam entoar os nomes dos
jornais com uma técnica apelativa,
publicitária. Às vezes, em vez dos
nomes, gritavam um título que
alertava para uma notícia inesperada. Os jornais vendiam-se e as
jovens vozes ecoavam como um ex-libris da cidade.
Tinha chegado há muito pouco tempo, talvez semanas, a
Lisboa, vinda de Moçambique. Fui viver, por uns meses, em
casa de uns amigos dos meus pais na zona de Alvalade. Uma
tarde, saía do cinema com a Clara e ouvi um ardina anunciar
com convicção: "Tragédia em Alvalade".
Assustei-me, lembro-me bem.
Quando já me preparava para comprar o jornal a pensar se
ainda teria onde ficar essa noite, oiço várias pessoas a comentar,
rindo. "Olha, o Sporting perdeu."
Ficámos, eu e a Clara, estupefactas. Nem sabíamos (ainda)
que o estádio do Sporting era em Alvalade.

166

"Oui, Madame, c'est à moi"
Fui professora durante 40 anos. Em diferentes escolas,
passei mais de metade da minha vida. Globalmente foram anos
de boas recordações e talvez por isso não tenho memória de
momentos dignos de registo.
Inesquecíveis, muitos, únicos, não.´
Para poder fazer uma licenciatura em Língua e Literatura
Portuguesa, como queria, não tive opção (hoje há muitas
variantes). A língua e literatura francesa (e espanhola e italiana)
faziam parte do currículo, distribuídas pelos cinco anos de curso,
pelo que, com mais ou menos empenho, fui obrigada a estudá-las. Nunca tive grande aptidão para línguas estrangeiras, pelo
que só os estudos literários dos diferentes países românicos
atenuaram o desagrado e até algumas dificuldades,
particularmente no francês.
Pois bem, comecei a minha carreira no ensino a lecionar...
francês. Não foi azar. Foi necessidade, minha e do sistema
educativo. Eu precisava de trabalhar; o francês era língua
obrigatória no ciclo preparatório, (5.º e 6.º anos, atualmente) e
não havia professores suficientes para tanto aluno.
Fiquei colocada no Barreiro e todos os dias, de segunda a
sábado, fazia, de autocarro e barco, um percurso de quatro horas
(ida e volta).
Nesse tempo (1968) não se falava em "Necessidades
educativas especiais", aulas de apoio etc... Quem aprendia,
ótimo, quem não conseguia aprender ("não tinha cabeça para
estudos") ia fazer outra coisa qualquer.
Ora, logo nesse primeiro ano, tive um aluno de que nunca
mais me esqueci. Particularmente cordial com os professores,
ansioso por mostrar que cumpria com o que se lhe pedia,
tornava-se difícil dizer-lhe alguma coisa que o magoasse ou
inferiorizasse. Certo é que se o trabalho de casa (ou de aula) era
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uma pergunta sobre o básico no início de aprendizagem de uma
língua estrangeira ("quel est ton nom?", “quel âge as-tu?"...) a
resposta era invariavelmente a transcrição da pergunta. Nunca
consegui que percebesse que tinha de responder e não de
reproduzir. Oralmente, só ia variando as respostas repetindo o
que ouvia aos colegas, a propósito ou a despropósito.
Sempre que me lembro deste meu primeiro ano letivo
ainda oiço uma vozinha confiante repetir a frase que lhe era
particularmente grata: "Oui, Madame, c'est à moi".

Paris
Durante anos, nas aulas de Francês, falei do Museu do
Louvre, do jardim de Tuileries, da Catedral de Notre-Dame, do
Arco do Triunfo, da Torre Eiffel… enfim de vários locais
emblemáticos de Paris.
Falava com gosto, os alunos viam, duvido que com grande
entusiasmo, as fotografias reproduzidas nos manuais. Eram os
meios de que dispúnhamos na Escola, na década de 60, para
visualizar imagens.
O gosto com que falava destes monumentos advinha da
vontade que tinha de os conhecer. Admirava-os conhecendo-os
“de vista”.
Em 1977 fui, pela primeira vez, a Paris. Cheguei à noite.
Só no dia seguinte pela manhã comecei a visita turística.
Daquelas em que se quer ver tudo. Bem e depressa.
Fui de metro e saí na estação mais próxima do Louvre.
Olhei à volta – o jardim de Tuileries, o Louvre, a rua de
Rivoli… Tudo era simultaneamente conhecido e novo.
Não me perguntem porquê, mas a minha primeira reação
foi inesperada. Chorei.
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Esquerda ou direita
Aconteceu há uns anos, após uma prova de exame de
12ºano.
Recolhidas as provas, fomos, eu e outra colega, entregálas ao secretariado de exames para comprovar se estava tudo em
ordem e proceder ao anonimato.
Qual não é o nosso espanto quando, ao folhear uma das
provas, verificámos, vigilantes e colegas do secretariado, que o
aluno que a fizera apresentava uma letra nas páginas ímpares e
outra, completamente diferente,
nas páginas pares. A prova do
examinando
teve
de
ser
suspensa, o aluno chamado à
escola. Felizmente ainda estava
próximo, apresentou-se logo
onde lhe pedimos e explicou-nos
o que parecia ser um problema.
Escrevia com a mão esquerda
nas folhas pares e com a direita
nas folhas ímpares, porque lhe
dava mais jeito escrever assim.
Daí resultavam duas caligrafias completamente diferentes.
Exemplificou, à nossa frente, e, perplexas, constatámos a
veracidade do facto.
Imagino as vezes que já não terá tido que explicar este
“fenómeno”, afinal tão simples ainda que invulgar.
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A flor e o meu gato
De olhos húmidos fiz
esta flor. Fi-la a pensar no
Pavarotti, internado há mais
de 24 horas na clínica
veterinária. Quando acabei
fui vê-lo.
Estava pior e ansioso
por ouvir uma voz amiga.
Ronronou como poucas
vezes o ouvi. Estaria ansioso
por carinho? Com medo? Quem sabe? Dei-lhe o mimo que
pude.
Ouvi, em lágrimas, que o estado geral dele estava pior.
Continuava sem comer e muito apático. Estava sofrer, apesar
dos analgésicos.
Ouvi também o que já temia. Do veterinário e da minha
consciência. Vale a pena prolongar um tratamento ineficaz?
Vale a pena prolongar esta réstia de vida? Nunca achei que
tivesse qualquer sentido
obrigar um animal a
viver a fase terminal.
Não demorei a
decidir.
Acabou ao meu
colo, acarinhado e
sereno.
Foi no domingo,
dia 11de Fevereiro de
2018.
À noite, completei o quadro da flor.
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O Terramoto
Jornal I
28 de Fevereiro de 2019
28 de fevereiro de 1969. A meio da noite, o tremor da
cama fez-me acordar.
Ao meu lado estava a caminha da minha filha mais velha,
na altura com oito meses. Julguei que era a bebé que estava a
mexer-se, possivelmente a acordar (o que era raro).
Ensonadíssima, acendi a luz de presença. Constatei que ela
dormia tranquilamente e voltei a deitar-me.
Aliviada, pensei: "Deve ser um tremor de terra" e
adormeci. O pai nem acordou.
Foi com grande espanto que no dia seguinte ouvi relatos
do pânico que algumas, muitas, pessoas tinham vivido.
Quem tem um bebé pequeno e tem de ir cedo para o
trabalho de certeza que me entende.
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A Bicicleta
Mais bicicletas nas ruas, mais ciclovias, menos acidentes.
Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa apresentada esta
quinta-feira centra atenções nos peões e uso de bicicletas. Objetivo
é chegar à média europeia dentro de uma década.
Aprender a pedalar vai fazer parte do currículo escolar.
Foco nas crianças e jovens em idade escolar quer “criar
condições para uma mudança drástica de comportamentos nas
novas gerações”.
Mariana Correia Pinto, 29 de Março de 2019, jornal "Público".

Leio esta notícia hoje, logo ao despertar. Era capa do
jornal "Público".
Curiosamente veio a propósito do que tinha escrito há dias
sobre o saltar à corda. Será que agora estas atividades físicas
primárias têm de ser ensinadas na escola?
Acho bem. É uma medida que só peca por tardia.
Perante a inércia ou falta de disponibilidade crescente dos
pais, hoje muitas crianças não sabem andar de bicicleta. Uma
atividade saudável para o homem e que o planeta agradece.
É perigoso devido ao aumento do trânsito nas cidades? É.
Mas por isso mesmo tem de se procurar alternativas e neste
momento já há algumas e irá certamente haver muito mais,
como se verifica em outros países da Europa desde há décadas.
Nestes domínios a minha adolescência foi privilegiada.
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Saltar à corda
Li há uns meses (2018) num jornal, que grande parte das
crianças portuguesas não sabe saltar à corda. Fiquei estupefacta.
Suponho que nas aulas de Educação Física haverá objetivos a
cumprir que não passam por esta atividade. Talvez fosse bom
revê-los, mas não vou por aí.
A Escola não é tudo na vida de uma criança. De uma coisa
eu tenho a certeza - não foi na escola que aprendi a saltar à
corda.
Eu, que me revejo como uma betinha, superprotegida até
pelo menos aos dez anos, por comparação com as crianças de
agora acho que fui quase um macaquinho. Outros tempos, outros
locais. Mais ar livre, mais espaços naturais, menos medos.
Só lamento que o meu físico já não acompanhe a minha
vontade de trepar às árvores, saltar à corda de todas as formas
possíveis, pendurar-me num galho de uma qualquer árvore que
esteja por aí à espera de brincar
comigo.

Fotos de Vera Batista (prof. na USCQAL)
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Sobrevoando África
Nunca tive medo de andar de avião, ou, para ser mais
precisa, não tinha medo até há vinte anos atrás, a última vez que
andei. Julgo que se tivesse de voar novamente continuaria a não
ter.
Não sei o que contribuiu para esta minha segurança,
tanto mais que não sou adepta de alturas, mas admito que as
muitas viagens que fiz de Moçambique para Portugal e viceversa tenham tido alguma influência.
Entre 1963 e 1971 realizei mais de doze vezes este
percurso, ora num sentido ora noutro. O voo durava cerca de
vinte e quatro horas, com escala em Luanda.
Os sentimentos de alegria ou dor, à partida, eram muito
mais intensos do que qualquer receio de acidentes em que nem
pensávamos. Durante a viagem os sentimentos eram
"engavetados", pois essas horas eram as últimas em que
estávamos todos juntos. Todos, refiro-me aos colegas de
Moçambique que estudávamos em diferentes anos, diferentes
cursos, diferentes faculdades em diferentes cidades de Portugal
continental. Em comum tínhamos a terra de origem e a família
distante.
Estas viagens eram sobretudo momentos de convívio.
Tocava-se viola, cantava-se, tagarelava-se, jogava-se às cartas,
lia-se ou dormia-se (quando era possível). E o tempo passava
admiravelmente depressa.
Por uma única vez fizemos escala não só em Luanda, mas
também em Bissau. Não sei porquê, nem sei se estava
programado. Ninguém nos deu satisfações. Sei que dessa vez a
viagem durou trinta horas.
A sala (?) do aeroporto era um pré-fabricado onde a
temperatura rondava o insuportável. Ao redor do aeroporto
havia terra batida e mato. Junto e dentro do barracão, soldados e
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armas. Resolvi comprar um postal e escrevi as primeiras linhas
de saudade para os meus pais. Foi em Outubro, talvez de 1964
(já não sei precisar).
Recebemos esse mesmo postal em Agosto do ano
seguinte, quando eu estava de volta à casa paterna, de férias.
Não sei por que meio terá viajado, mas chegou. Que pena tenho
de não ter guardado esta "bela" recordação da minha passagem
pela Guiné Bissau.

Terra? Qual terra?
"(...) os meus amigos e conhecidos) quase todos eles têm uma terra
onde sentem necessidade de ir passar as férias e os fins-de-semana
prolongados, como se Já fossem buscar o húmus necessário à sua
sobrevivência. (...) E no regresso trazem consigo ar puro e coisas da
terra que têm o inconfundível sabor dá infância"
Maria Judite de Carvalho, "Onde os lisboetas?" in Este Tempo

Há muitos anos, era frequente ouvir-se "Este fim-desemana aproveito o feriado e vou à terra."
Se a expressão já pouco se utiliza, o conceito mantém-se:
vou à casa de campo, vou à minha aldeia, vou a casa dos meus
pais. Acontece em fins de-semana, mas também no Natal, na
Páscoa, nas festas da região, em todos os momentos em que se
sente o apelo das raízes.
Confesso que sempre senti inveja de quem tinha uma
"terra" a que podia chamar sua.
Nasci e cresci em Moçambique. Foi a minha terra?
Oficialmente, sim, pelo menos até à independência. Mas o que
sabia ou sei eu das tradições, da cultura, dos rituais, das danças,
do folclore, das crenças dos muitos povos dessa terra imensa? O
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que sei dos seus falares, das suas superstições, dos seus medos?
Absolutamente nada.
Aprendi, na Escola, nomes e mitos ligados à História de
Portugal, que me acompanharam para sempre. Os amores de
Inês de Castro, o milagre das rosas da Rainha Santa Isabel, o
grito do Ipiranga de D. Pedro no Brasil, D. Sebastião e o
sebastianismo.
Em contrapartida, além de Gungunhana, de que vi um
filme onde um dos meus tios era figurante, nunca me falaram de
figuras históricas relacionadas com Moçambique, nem mesmo
Lourenço Marques que deu nome à cidade onde nasci.
Na Escola aprendi ainda danças regionais portuguesas,
jogos tradicionais portugueses, lendas, provérbios em torno dos
quais se criavam concursos divertidos.
Em casa vivi as tradições do Natal português, da Páscoa,
dos sabores da infância que a minha mãe recriava com produtos
do "bazar" de Lourenço Marques.
Resumindo, em Moçambique aprendi a ser portuguesa.
A Moçambique devo a noção de que, não tendo uma
"terra", tenho um país. (Re)conheci-o já numa idade adulta.
Nunca perdi a nostalgia da "terra" que não tive. Sou,
parafraseando de novo Maria Judite de Carvalho, uma lisboeta,
(...) "gente sem paraíso, sem noites redondas picadas de estrelas, sem
aquele cheiro bom à terra florida e à terra molhada", aquele cheiro

inconfundível da infância.
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